MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg helse og omsorg
Møte i Teams
10.06.2020
Tid: 18:30

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

SAKSLISTE
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13/20
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 29.04.2020

14/20

20/2806
BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG
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15/20

20/1305
LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE
INNSATSOMRÅDER

16/20
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KOMPETANSE- OG OPPLÆRINGSPLAN BARNEVERNTJENESTEN.

17/20

20/2881
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024

18/20

20/3187
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020

19/20

20/3266
BUDSJETTOPPFØLGING 2020 - 1. TERTIAL - HELSE- OG
OMSORGSETATEN

20/20

20/3188
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 10.06.2020

Tid : Kl. 18:30 – 21:12

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin
Endresen Einar R.

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL
FRP

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.

Referent:

Lene Yvonne Kvilhaug,

Fremmøte

Forfall

Møtte for Aarvik Geir

Kommunalsjef helse- og omsorg Nora Olsen-Sund, avd. sjef
forvaltning Kristine Tveit, avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen, avd.sjef
helse Aslaug I. Skjold, SLT-koordinator Siri Merete Alfheim og
barnevernssjef Jacob Bråtå

Innkalling godkjent.
Hop (Ap) foreslo å behandle sak 17/20 «Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024» først i
møtet da SLT-koordinator Siri Merete Alfheim var i møtet for å gi en orientering til denne
saken. Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg godkjente endring i saklisten.
Saker meldt under Eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Oversendt representantene i forkant av møtet:
Saksprotokoller til relevante saker som ble behandlet i råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og eldrerådet 09.06.2020 ble sendt på mail til representantene i forkant av
møtet, samt lagt ut på kommunens nettside.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 13/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 29.04.2020 i Teams.

Saknr. 14/20
BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Behandling:
Ekornsæter (H) foreslo følgende tilleggspunkt:
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig rapport med status, fokusområder, utvikling, grad av
måloppnåelse og nye tiltak.
Innstilling med tilleggsforslag fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser,
utført ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til
orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig rapport med status, fokusområder, utvikling,
grad av måloppnåelse og nye tiltak.

Saknr. 15/20
LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:
1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:


Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak
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 Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer
 Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene
4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal
iverksettes

2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.

3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.

Saknr. 16/20
KOMPETANSE- OG OPPLÆRINGSPLAN BARNEVERNTJENESTEN.
Behandling:
Levik Løndalen (KL) foreslo at andre kulepunkt endres til følgende:
Barneverntjenesten skal bemannes med fortrinnsvis barnevernfaglig og sosionomfaglig kompetanse.
Levik Løndalen (KL) foreslo nytt tilleggspunkt:
En arbeider systematisk med å beholde kompetansen.
Innstillingen ble vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for forslag til endring i kulepunkt 2
fremsatt av Levik Løndalen (KL 2).
Tilleggsforslaget fremsatt av Levik Løndalen (KL) ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme
(Ap 1).
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar utarbeidet kompetanse- og opplæringsplan for
barneverntjenesten for perioden 2020-2024 ved at;


Karmøy barneverntjeneste benytter nasjonale kompetanseprogram som
veilederutdanning, ulike fagrettede tiltak og lederutdanning.



Barneverntjenesten skal bemannes med overvekt med barnevernfaglig og
sosionomfaglig kompetanse. I tillegg relevant tverrfaglig utdanning for å sikre at
tjenesten har bred tverrfaglig kompetanse.



Det utarbeides en årlig handlingsplan med prioriterte opplærings- og
kompetansehevingstiltak.



Barneverntjenesten vil følge opp nye krav til kompetanse innen barneverntjenesten
fra sentrale myndigheter.
En arbeider systematisk med å beholde kompetansen.
En arbeider systematisk med å beholde kompetansen.
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Saknr. 17/20
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble behandlet før sak 13/20.
SLT-koordinator i Karmøy kommune, Siri Merete Alfheim, gav hovedutvalget en orientering
om rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, i forkant av behandling av saken.
Ekornsæter (H) foreslo følgende som nytt tilleggspunkt:
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status, utvikling og vurdering av
måloppnåelse for feltet.
Eriksen (KrF) foreslo følgende nytt punkt 48 i rusmiddelpolitisk handlingsplan:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte samarbeidsorganer om å
opprette en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom
i alderen 15-23 med rusutfordringer.
Hop (Ap) viste til at det ikke er lett å vurdere direkte måloppnåelse på dette feltet og ba
Ekornsæter (H) vurdere om man heller omformulerer forslaget til en årlig statusrapport.
Ekornsæter (H) presiserte at det som er ønskelig er at en tilbakemelding hvor man viser til
status, utvikling, hvilke vurderinger man gjør og om det er behov for endringer. Vurdering
av måloppnåelse kan derfor utgå som et konkret punkt i forslaget såfremt man får en årlig
statusrapport.
Tilleggsforslaget fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.
Innstillingen med endringsforslaget fremsatt av Eriksen (KrF) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 med
følgende endring i punkt 48:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer om å opprette en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–
samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 med rusutfordringer.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og
vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.
4. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status og utvikling.
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Saknr. 18/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020
Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune - Tilgjengelighetsprisen 2020
Til etterretning.

Saknr. 19/20
BUDSJETTOPPFØLGING 2020 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr. 1. tertial 2020 til orientering.

Saknr. 20/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020
Behandling:
1. Ørpetvedt (Frp) ba om følgende:
Man forstår at det har generert ekstra kostnader under den pågående pandemi.
Administrasjonen bes legge frem spesifisert alle ekstra kostnader relatert til Covid 19 oppdatert til og
med 31/5.
Kommunalsjef Olsen-Sund besvarte spørsmålet med å vise til at det i formannskapet og
kommunestyret 15.06.2020 kommer det en egen sak som går på budsjettregulering og
konsekvenser av kornautbruddet. Kommunalsjef orienterte om de tallene og kostnadene
som fremgår i denne saken, og viste til at det er en klar usikkerhet rundt hvordan pandemien
vil utvikle seg ila. sommeren og høsten.

2. Ørpetvedt (FrP) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen ønsker og bygge et MOA senter.
I dag er denne funksjonen dekket opp av 4 hus spredd i kommunen.
I orienterings møte i november så nevnte man MOA senteret og Nora Olsen sa at dette skal bli et
senter for en bruker gruppe som er i økning.
Et bygging av et MOA senter vil medføre en del kostnader både på investering samt drift siden i form
av personell samt renter.
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Det fremstår som en falitt erklæring og ruste for et økende antall rus belastede når vi har en minimal
endring i folkeantall. Da har vi et misforhold i tjeneste yting mellom omsorg og forebygging.
Da vi ifølge Nora har et økende antall brukere så ønsker vi i FrP at man skal få på bordet en
kartlegging av brukere og kostnads endringer i første omgang.
En økning i brukere er til bekymring. Det er et naturlig spørsmål om vi heller må gå hardere inn på
forebyggende arbeid da en reduksjon i brukere må være målet.
Det fremstår som en dårlig løsning å lage et nytt senter å gjøre klar for et større antall brukere med
låste utgifter i 20-30 år fremover.
Samfunnet er stadig i endring. Dette har en effekt på unge sine oppvekst vilkår. Ved kartlegging av
brukere så bør vi kunne identifisere hvor man bør gå inn for å redusere rekrutering til rusmiljø.
For kartleggingen sin del så ønsker man følgende:
Administrasjonen bes legge frem et kostnads overslag på drift a et MOA senter samt byggets
funksjoner stilt opp imot dagens situasjon.
Administrasjonen bes legge frem en kategorisering av brukere samt antall, delt opp slik at
forebyggende virksomhet identifiseres. Kategorisering settes opp med dagens situasjon og for 3 samt 5
år siden.
Hop (Ap) ba om at det kom opp sak vedrørende dette til neste møte i hovedutvalg helse og
omsorg.
3. Ørpetvedt (FrP) foreslo på vegne av posisjonspartiene (Ap, KrF, FrP og Sp) følgende:
Vi ønsker å fremme et forslag som tilsier at KK’s helsearbeidere under særskilte omstendigheter, slik
som under pandemi utbrudd som Covid-19 bør/skal ha uniformsplikt. Dette mht smittefare ref. avsnitt
under hentet fra Arbeidstilsynet:
«Biologiske faktorer
Arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer – for eksempel bakterier, virus og sopp – må få
utlevert arbeidsklær og få pålegg om å bruke det. Dette kommer i tillegg til nødvendig personlig
verneutstyr. Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere hvilke arbeidstakere dette gjelder. Dette vil kunne
omfatte arbeidstakere i mange bransjer, som for eksempel i helsevesenet, næringsmiddelindustrien, ved
avfallsanlegg, kloakkanlegg, renholdere og renovatører.»
Ved normale omstendigheter foreslås det at de ansatte selv kan velge mellom å fortsatt benytte en
tilskuddsordning for arbeidsklær inkludert sko og jakke, eller benytte seg av uniformer som blir utdelt
samt vaskes av KK. En løsning kan være at den ansatte binder seg til sitt valg for ett år, eller 2 om
gangen.»
Behandling:
Hop (Ap) viste til at hovedutvalg helse og omsorg ikke kan fatte vedtak som får
budsjettmessige konsekvenser. Slike saker må behandles i formannskapet og
kommunestyret.
Endresen (FrP) viste til at hovedutvalget kan fremme et initiativ til formannskapet og
kommunestyret.
Avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen gav hovedutvalg helse og omsorg samme presentasjon som
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ble gitt i hovedutvalg administrasjon om arbeidstøy i hjemmetjenester.
Et enstemmig hovedutvalg hele og omsorg gikk inn for at saken ble tatt opp til behandling.
Borg (KL) viste til at Karmøylista hadde sendt inn et tilsvarende forslag, men at partiet
støtter seg bak forslaget fremsatt av Ørpetvedt (FrP) på vegne av posisjonspartiene.
Møteleder Hop (Ap) fikk dataproblemer under møtet og fikk derfor låne både PC’n og
Teams-brukeren til avd. sjef omsorg Bodhild Eriksen.
Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg ønsker å fremme et initiativ til formannskapet
om at de behandler saken i sitt møte den 22. juni, og at det forberedes sak til møtet.
Vedtak:
Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg ønsker å fremme et initiativ til formannskapet
om at de behandler saken i sitt møte den 22. juni, og at det forberedes sak til møtet.

4. Borg (KL) viste til at hun i januarmøtet ba om en statusoppdatering både på Skudenes buog behandlingshjem og seniorlandsbyen på Spanne. Borg har forståelse for at dette ble utsatt
grunnet Covid-19. Borg viste imidlertid til at hun sendte en mail til leder i forkant av dette
møtet og ba om å få en statusoppdatering for Spanneprosjektet i dagens møte, men fikk da
beskjed om at saken skulle opp i kommunestyret 15. juni. Saken ligger imidlertid ikke på
sakslisten til møtet 15. juni. Borg ba derfor igjen om å få en statusoppdatering i dette møtet.
Hop (Ap) viste til at saken kommer opp i formannskapet 22. juni.
Kommunalsjef Olsen-Sund viste til at hun ikke kunne gå inn i saken da det kommer en egen
sak til formannskapet den 22. juni, og som blir behandlet i kommunestyret i september.
Saken om Spanne er nå underlagt planavdelingen.
5. Borg (KL) hadde videre et spørsmål ifm. legehjemmel i Skudeneshavn. Da saken var oppe
til behandling stilte Borg spørsmål om å få en ny hjemmel til Skudeneshavn, men fikk da til
svar at det ikke var penger i budsjettet til en ny hjemmel. Borg registrerte imidlertid at
posisjonspartiene har gått ut i avisen og sagt at det allerede er en hjemmel klar i kommunen.
Borg lurer da på hva som stemmer her. Videre stilte Borg spørsmål ved om en av de andre
legene i Skudeneshavn nå skal ut i spesialisering slik at det vil mangle enda en lege.

Avd. sjef helse Skjold viste til at hun ikke kjenner til at det er noen ny legehjemmel og
kjenner heller ikke til at en av legene i Skudeneshavn skal ut i spesialisering. Skjold viste
også til at når en lege går ut i permisjon skal det settes inn en vikar.

6. Borg (KL) viste til at posisjonspartiene gikk ut i avisen i dag og sa at nytt bu- og
behandlingshjem i Skudeneshavn skulle romme både dagsenter og base for
hjemmetjenesten. Kan kommunalsjefen bekrefte dette?
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Kommunalsjef Olsen-Sund viste til at hun kan bekrefte at man forholder seg til vedtaket som
er fattet om at dagsenter og base for hjemmetjenesten skal fortsatt være lokalisert i Skudenes.
Hop (Ap) ba om en statusorientering vedrørende Skudenes bu- og behandlingshjem til
høsten.
7. Hop (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av posisjonspartiene (Ap, KrF, FrP og SP) og
ba om at denne ble videresendt til formannskapet:
Kommunen må sikre at barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud. Tilbudet i helsestasjonen,
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU) er lovpålagte. Hovedutvalg helse og omsorg
ønsker at tilbudet gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglige retningslinjer for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak forekommer og at dette skjer
innen utgangen av juni.
Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg ønsker å fremme et initiativ til formannskapet
om at de tar opp sak i sitt møte 22.juni.
8. Løndalen (KL) ønsket å ta opp situasjonen rundt rusmiljøet i Karmøy. Under korona har
det vist seg å være lite tilgang på narkotika. Det har vært mange politiaksjoner, overdoser og
nestenoverdoser og det har vært vanskeligere å få hjelp under koronapandemien. Løndalen
stilte spørsmål ved hva kommunen tenkte rundt denne situasjonen.

Kommunalsjef Olsen-Sund viste til at man under koronapandemien har måttet redusere
tjenestetilbudet i kommunen. Dette er man i ferd med å ta opp igjen nå. Kommunalsjefen
kjenner imidlertid ikke til at det i Karmøy kommune har vært overdosedødsfall blant
brukerne som er i det kommunale systemet.
Avd.sjef helse Skjold viste til at det er tatt ned en del tiltak under pandemien av
smittevernhensyn. Det har imidlertid vært mulig å få tak i saksbehandler hele tiden per
telefon og det har også vært elektronisk kommunikasjon med pasienter. Det er imidlertid
klart at det har vært mindre kontakt med brukergruppen enn det som er ønskelig. Man har
gradvis tatt opp igjen dagtilbud med begrensede grupper, og nå har man også tatt opp igjen
lavterskeltilbud. Konsulenttjenesten, boligoppfølging og psykisk helsetjeneste har blitt
gjennomført tilnærmet som normalt også under korona. Skjold viste til at det er spesielt
viktig for kommunen at lavterskeltilbudet nå igjen er på plass slik at man når brukergruppen
og har en bedre oversikt over russituasjonen, samt mulighet til å informere brukergruppen
ift. smitte. Rask psykisk helsehjelp som gir veiledning ift. til rus har også vært tilgjengelig per
telefon og elektronisk under korona, men dette har man også nå startet opp med i form av
en-til-en-kontakt og små grupper.

9. Avd.sjef helse Skjold orienterte kort om avviklingen av en legepraksis ved Avaldsnes
legesenter hvor fastlege Martin Thormodsen har sagt opp sin fastlegehjemmel av personlige
årsaker. Fastlegehjemmelen har blitt lyst ut to ganger, men uten at det har vært søkere.
Thormodsen har ingen mulighet til å fortsette i praksisen selv og var derfor bekymret for
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pasientene sine. Han har derfor inngått en avtale med Haugaland medisinske senter på
Raglamyr som overtar pasientene. Pasientene vil følges opp av John Simon Ertvaag, samtidig
vil det bli lyst ut en ny legehjemmel i tilknytning til Haugaland medisinske senter. Dette i
tråd med legeplanen som viser at det er stor fastlegemangel på fastlands-Karmøy.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
20/2739

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

10.06.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 29.04.2020 i Teams.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 29.04.2020

Tid : Kl. 18:30 – 20:07

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9 medlemmer.

Referent:

Lene Yvonne Kvilhaug

Fremmøte

Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, avd.sjef helse
Aslaug I. Skjold og møtesekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet til sak 10/20 var
sendt ut pr. mail i forkant av møtet.
Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 9/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020

Behandling:
Borg (KL) viste til at hun i møtet 29.01.20 under sak 8/20 «Eventuelt» også ba om å få en
statusoppdatering vedrørende arbeidet med seniorlandsbyen på Spanne.
Innstilling med foreslått rettelse fra Borg (KL) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 29.01.2020 med
protokollrettelse fremsatt av Borg (KL).

Saknr. 10/20
FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL

Behandling:
Borg (KL) foreslo:
Flytting av legehjemmel godkjennes når ny lege er på plass i Skudeneshavn.
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fremsatt av Borg (KL 2).
Vedtak:
Søknad om flytting av legehjemmel fra Skudenes til Åkrehamn innvilges.

Saknr. 11/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020

Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019, og rebudsjettering 2020
Til etterretning.
2. Årsmelding 2019 pasient- og brukerombudet i Rogaland
Til etterretning.
3. Nasjonal årsmelding 2019 pasient- og brukerombudene
Til etterretning.
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Saknr. 12/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020

Behandling:
1. Borg (KL) ønsket å benytte anledning til å berømme administrasjonen og de ansatte for
innsatsen i den vanskelige situasjonen man har vært i. Borg etterlyser imidlertid en mer
involvering av de folkevalgt i det som foregår i kommunen. Hun viser til at de folkevalgte
har fått informasjon via mediene og ikke direkte innsyn i hva som skjer fra administrasjonen.
Borg viste videre til at hun syntes det burde være flere aktuelle saker til behandling i
utvalget.
Hop (Ap) viste til at det er blitt avholdt møter mellom møteleder og kommunalsjef helse og
omsorg. Videre har ordfører vært i dialog med gruppelederne. I denne spesielle situasjonen
må man spesielt innenfor helse- og omsorgsetaten prioritere de sakene som er av høyst
nødvendighet. Hop orienterte videre om at kommunalsjef helse og omsorg skal orientere
utvalget om korona-situasjonen i kommunen i møtet.

2. Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund redegjorde for koronasituasjonen i
kommunen:
Olsen-Sund orienterte om at det har vært en veldig krevende situasjon og at det ikke vil bli
mindre krevende. Ut i fra de signalene man har fått er det forventet at flere vil teste positivt
fremover og at det trolig da vil være flere som trenger kommunale tjenester.
Karmøy kommune forholder seg til de nasjonale føringene som er gitt til enhver tid. FHI og
Helsedirektoratet har foretatt løpende risikovurderinger, og på bakgrunn av dette gått ut
med anbefalinger. Tiltakene kommunen har iverksatt er på bakgrunn av anbefalinger fra FHI
og Helsedirektoratet.
I Karmøy har man opprettet nye tjenester, tatt ned noen tjenester og omdisponert tjenester.
Av nye tjenester kan det nevnes at kommunen har bistått flyplassen i starten av utbruddet.
Dette var en ny situasjon for kommunen, hvor kommunen måtte inn med personell som
kunne registrere og sjekke for eventuell mulig Covid-19-tilfeller.
Det er gledelig å kunne si at Karmøy siden «lock-dowen» i medio mars ikke har hatt et eneste
overliggerdøgn. Kommunen har fått benyttes oss av avtalen med Bokn om nye
sykehjemsplasser, i tillegg har kommunen tatt i bruk gamle Kopervik aldershjem
(Torfæusgate). Kapasiteten på Vea sykehjem er også økt. Som følge av dette klarte vi få alle
overliggerne hjem. Det er klart ikke ønskelig med overliggere på sykehuset i denne
pandemisituasjonen. I januar hadde vi 189 overliggerdøgn, i februar var det 253, frem til
midten mars 139(deretter 0), mens april har vi ikke hatt overliggerdøgn.
Karmøy kommune har en pandemiplan, og på bakgrunn av denne planen ble det nedsatt en
pandemigruppe lenge før mars måned. Det ble planlagt for isolasjon i god tid i tilfelle man
fikk covid-19-pasienter. Norheim pekte seg tidlig ut som aktuell lokasjon for isolasjon av
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smittede. På kort tid ble en avdeling ved Norheim bu- og behandlingsheim ryddet til å
kunne ta i mot 9 covid-19-pasienter og i løpet av kort tid var det mulig å ta i mot inntil 21
pasienter om det hadde vært behov for dette. Etter planen kan hele sykehjemmet på
Norheim gjøres om, slik at man får inntil 50 sengeplasser. Det har allerede vært pasienter ved
Norheim bu- og behandlingsheim, men det har ikke vært et stort omfang. Karmøy var tidlig
ute med å fraråde besøk inne på sykehjemmet. Dette ble etter hvert også gått ut med som
nasjonale anbefalinger. Dette har helt klart vært med å redusere smitterisikoen på våre
sykehjem. Frem til nå har Karmøy ikke hatt smittetilfeller i sykehjemmene våre.
Kommunen har avholdt en intens smittevernsopplæring. Alle virksomheter med pasienter i
kommunen har egne smittevernkontakter og alle disse har fått opplæring i smittevern. Dette
arbeidet ble igangsatt i en veldig tidlig fase. I tillegg ble det tidlig opprettet et eget
smitteteam som tester innbyggere for korona. Det ble også opprettet en egen koronatelefon
for å avlaste både legesentrene og legevakten. Smittesporingsteamet ble også opprettet tidlig
for å kunne kartlegge smitte. I utgangspunktet ble både smitteteamet og koronatelefonen
plassert i nærheten av Karmøy legevakt (Grindhaug skole), men ettersom Grindhaug skole
gjenåpnet denne uken ble disse relokalisert til kulturhuset på Åkra.
Kommunene på Haugalandet startet tidlig med å planlegge for en felles luftveislegevakt på
Haugalandet. Planleggingen var godt i gang, men stoppet opp da ikke alle kommunene på
Haugalandet ønsket dette likevel. Det ble derfor på få dager opprettet en egen
luftveislegevakt i helsestasjonens lokaler på Åkra, i tilknytning til ordinær legevakt på Åkra.
Teknisk etat har vært svært behjelpelig med ombygging av helsestasjonen for å sikre adskilte
soner (ren/skitten sone).
Det er også opprettet et eget koronateam ved Augustehuset disse skal gi hjemmetjenester til
innbyggere som er covid-19 positive eller som vi mistenker er det. Per nå har kommunen
ikke hatt pasienter som har hatt behov for disse tjenesten. Tilbudet vil være operativt med en
gang det er innbyggere som kommer i denne kategorien.
Når det gjelder anskaffelse av smittevernutstyr startet Karmøy denne prosessen tidlig.
Masker, engangshansker, medisinske munnbind, briller, smittevernsfrakker og
desinfeksjonsmidler m.m. ble bestilt lenge før «lock-down». Å skaffe et så stort omfang av
smittevernutstyr var svært krevende, og ikke noe kommunen vanligvis gjør i så stor skala. I
tillegg har vi også fått en del smittevernutstyr fra staten. Smittevernutstyret vi får fra staten
blir fordelt mellom helseforetakene, kommunene og et lager. Helseforetakene får 70 %,
kommunene får 20 % og 10 % går til et lager. Det blir fordelt mellom kommunene ut i fra
folketall. Det er nå også gjort et statligvedtak på at man i tillegg skal vektlegge smittetrykket i
kommunene.
I tillegg til å opprette en bemanningssentral i helse og omsorgsetaten, gikk kommunen også
tidlig ut med å be frivillige om å bistå med praktisk hjelp dersom det skulle bli behov for det.
Kommunen gikk også tidlig ut å ba helsepersonell som i dag jobber med andre oppgaver
eller er pensjonister om å melde seg til tjeneste. Dette i frykt for mangel på ansatte i
helsetjenesten, spesielt sett opp mot at mange av helsearbeiderne ble satt i karantene i
begynnelsen av pandemien. Helsepersonell i jobb for Karmøy under koronapandemien blir
ansatt på vanlige betingelser.
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For å sikre transport av covid-19-smittede er det i tillegg inngått en avtale med Haugaland
taxi, som kommunen har en rammeavtale med om transport av smittede. Haugaland Taxi
har fått opplæring i smittevern.
Norheim bu- og behandlingsheim ble også søkt om, og fikk nylig godkjent status som isolat.
I utgangspunktet er det bare sykehus er godkjent enhet for isolat.
Antallet som har testet positivt gikk pr. 29.04.20 opp til 67 personer. Det er testet flere nylig
og man antar at tallet på antall smittede vil øke innen kort tid.
Borg (KL) stilte kommunalsjefen spørsmål vedrørende kommunens testregime - hvem blir
testet/hvem blir prioritert?
Kommunalsjef helse og omsorg Sund-Olsen viste til at kommunen følger nasjonale
retningslinjer. Helsedirektoratet har gått ut med at kommunene skal teste 5% av innbyggerne
i uke ila. Mai. For Karmøys vedkommende utgjør det rundt 2000 personer i uken. I
utgangspunktet tester man de som jobber innenfor risikogruppene og som har symptomer.
Men det er gitt signaler om at man skal i førsterekke skal teste grupper som jobber direkte
opp mot enkeltmennesker, herunder helsevesen, skole, barnehage og som har symptomer.
Det er en lav terskel for å teste, men kommunen vil motta klarere retningslinjer for hvem
man skal teste innen kort tid. Det er viktig at kommunen har plass nok til å øke
testkapasiteten og det er nå sikret ved å ha flyttet smitteteamet.
Borg (KL) stilte et oppfølgingsspørsmål om man i hjemmetjenesten og i de ulike boligene
hadde fått på plass smittevernutstyr nå?
Kommunalsjef helse og omsorg, Olsen-Sund orienterte om at det aldri har vært mangel på
smittevernutstyr ved hjemmetjenesten eller i boligene. Kommunen har hatt tilgang på
smittevernutstyr hele tiden. Smittesituasjonen har ikke vært særlig stor i Karmøy kommune,
men det har vært tilgjengelig smittevernutstyr hele tiden.
Ørpetvedt (FrP) stilte spørsmål til kommunalsjefen om kommunen har mottatt donasjoner av
smittevernutstyr fra bedriftene i kommunen.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund viste til at det blir brukt luftveismasker i
industrien også, og at kommunen har fått beskjed om hvilke bedrifter som har dette
tilgjengelig. Hun kjenner imidlertid ikke til at man har mottatt donasjoner, men kan
eventuelt høre om dette. Kommunen har en egen person som har fått ansvar for innkjøp av
smittevernutstyr og han har jobbet med dette nå i snart 2,5 måneder.

3. Eriksen (KrF) viste til pressemeldingen og pressekonferansen i helgen hvor det ble opplyst
om økt antall smittetilfeller i kommunen. Det ble under pressekonferansen opplyst om at det
var smitte i et miljø i Åkrehamn. Etter dette ble det en stor grad av ryktespredning hvor
mange ulike miljøer i Åkrehamn ble beskyldt for smittespredningen. Eriksen viste til at han
hadde forståelse for personvernet i saken, men ønsket at man ved et eventuelt nytt utbrudd
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vurderer hvordan dette legges frem for å forhindre ryktespredning, slik som i denne
situasjonen.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund viste til at man må forholde seg til
personvernreglene og at man har vært i dialog med FHI om hvordan man skulle gå frem i
denne aktuelle saken. Det er ulike hensyn som må vektlegges i disse tilfellene. Olsen-Sund
oppfattet det som skjedde i helgen som en bekreftelse på at man har valgt en bra strategi
hvor man har klart å spore og følge opp smittetilfeller. Fungerende helsedirektør viste til at
Karmøy kommunes innsats har vært forbilledlig.
Hop (Ap) viste til at hun antar at den tyngste veien ligger foran oss. Da samfunnet gradvis
åpner opp igjen vil nok smitteantallet øke. Det er derfor viktig at man følger nasjonale
retningslinjer. Ut i fra det Olsen-Sund forteller virker det ut som at Karmøy kommune har en
god plan.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 13/20
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 29.04.2020 i Teams.

SAKSPROTOKOLL - BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER
2020 - HELSE OG OMSORG
Eldrerådet behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo følgende tilleggspunkt:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et mer
aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Reiersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering.
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å
utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

SAKSPROTOKOLL - BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER
2020 - HELSE OG OMSORG
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Stangeland foreslo å støtte vedtaket eldrerådet gjorde i denne saken:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et mer
aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Stangelands forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir.
En ønsker at resultatet av undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet
brukes til å utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/2806

Arkiv: H01 &32
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

09.06.2020
09.06.2020
10.06.2020

BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Formålet med bruker- og pårørendeundersøkelser er at kommunen skal kunne følge med på egen
kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne
tjenestene med andre kommuner. Tilbakemeldinger gir oss nyttig kunnskap om hvilke områder
brukerne er fornøyde og som må bevares, eller misfornøyde med og som må forbedres.
Karmøy kommune har for enkelte tjenester gjennomført standardiserte undersøkelser fra
Kommuneforlaget. Disse er utviklet av KS over tid og inngår i konseptet «bedrekommune.no».
Undersøkelsene er ikke alltid tilpasset lokale forhold eller detaljer i tjenestene. Derfor
gjennomfører rus- og psykisk helsetjeneste i stedet jevnlig brukerundersøkelser i verktøyet
Brukerplan. Det gjennomføres også andre tilpassede brukerundersøkelser i de ulike
virksomhetene for helse og omsorg. Fordelen med undersøkelsene i bedrekommune.no, er
imidlertid at det er et fastlagt system og at andre kommuner bruker det samme verktøyet. Forrige
gang dette verktøyet ble benyttet til bruker- og pårørendeundersøkelser i helse og
omsorgstjenestene i Karmøy var for hjemmetjenesten i 2017.
Undersøkelsene som presenteres i denne rapporten ble gjennomført i februar 2020, og omfatter
pårørende til og pasienter med langtidsplass i sykehjem og deltakere i dagtilbud for
eldre/personer med demens.
Gjennomføring
Karmøy kommune valgte å bruke en kombinasjon av ordinære spørreskjema med gradering av
svar, og forenklede skjema:
• Brukere av dagsenter for eldre og for personer med demens – forenklet utgave: Intervju
• Institusjon – beboere – standardskjema: Intervju
• Institusjon – beboere – forenklet skjema: Intervju
• Institusjon - pårørende – standardskjema: Skjema sendt til respondentene i ordinær post
De enkelte spørreskjemaene følger som vedlegg til denne saken. Skjemaene har både
spørsmålskategorier som er felles, og spesifikke kategorier for de enkelte tjenestene. De felles
kategoriene er:
• Resultat for bruker
• Brukermedvirkning
• Respektfull behandling
• Tilgjengelighet
• Informasjon
• Helhetsvurdering
Det var ønskelig at alle brukere og pårørende skulle få delta, og at flest mulig skulle få si sin
mening. Det var viktig at undersøkelsene ikke kun omfattet et tilfeldig utvalg. Dette gjorde
arbeidet mer krevende, blant annet med hensyn til organisering og ressursbruk.

For pasientene med langtidsplass i institusjon ble det gjennomført en vurdering av helsetilstand
i forhold til om de var i stand til å delta i undersøkelsen og om de i tilfelle kunne svare på
standardskjemaet eller om det måtte benyttes forenklet. Vi har derfor to ulike undersøkelser for
pasienter med langtidsplass. Disse kan ikke sammenlignes med hverandre, men med tilsvarende
i andre institusjoner. For begge skjemaene ble undersøkelsen gjennomført som intervjuer.
For deltakerne i dagtilbud ble det kun benyttet forenklet skjema. Dette for at det ikke skulle bli
for få svar i hver kategori til at man skulle kunne ta ut detaljerte rapporter, og at det skulle være
mulig å få gjennomført intervjuer uten at deltakerne gikk glipp av deltakelse i ulike aktiviteter.
Svarskala for standardskjemaene er 1–6, der 1 er «svært liten grad/helt uenig» og 6 er «svært stor
grad/helt enig». Her er målet å ha et resultat nærmest mulig 6. De forenklede skjemaene har 1
nei eller 2 ja, og målet er å ha et resultat nærmest mulig 2. Alle skjema har «vet ikke»-kategori.
Ingen av spørsmålene er obligatoriske. Det er derfor ikke alle som har svart på alle spørsmål.
Dette kan påvirke resultatet for gjennomsnittsscorene. For å få ut detaljrapporter for den enkelte
virksomhet/avdeling, må det være minst 7 brukere som har svart. Dette for å ivareta anonymitet.
Alle skjema har et kommentarfelt, slik at respondentene kan si fra om ting de ikke får uttrykt
gjennom svarkategoriene. Dette gir verdifull informasjon til virksomhetene. Respondentene må
gi samtykke i at tilbakemeldingene deres kan brukes i offentlige rapporter og/eller internt
utviklingsarbeid. I denne rapporten gjengis kommentarene samlet for de enkelte undersøkelsene
(ikke pr institusjon/avdeling). Kommentarene er sortert på «aktivitet og fellesskap»,
«bemanning/personalet/struktur», «mat og måltider» og «annet». Under hver av disse
kategoriene listes opp de mer positive tilbakemeldingene under overskriften «bevaring». Deretter
listes de mer negative opp under overskriften «forbedring». For enkelte kommentarer er
stedsnavn o.l. tatt bort for å ivareta anonymitet. For å lette henvisningen i videre oppfølging er
kommentarene nummerert.
Resultater
I vedlagte rapport presenteres resultatene både på overordnet nivå og for den enkelte
virksomhet. Det viser tabell/diagram med gjennomsnitt per svarkategori og sammenligner med
«Norge» som er både Karmøy og antall kommuner som har gjennomført samme undersøkelse
hittil i 2020 (medio mars 2020). Tallet på andre kommuner varierer fra 2 til 12 på de ulike
undersøkelsene.
Undersøkelsene er gjennomført tidlig på året, og det er relativt få kommuner som er med i
landsgjennomsnittet for 2020. I oppfølgingsarbeidet vil det derfor også være nyttig å se nærmere
på landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019. Disse tallene er lagt inn i de detaljerte
rapportene.
Resultatene for Karmøy kommune varierer i forhold til landsgjennomsnittet. Dagtilbud har
gjennomsnittlig lik score, for pårørende institusjon er scorene for Karmøy gjennomgående under
landsgjennomsnittet. For beboerne i institusjon er bildet mer varierende og mer positivt.
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er pasientene
gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for Karmøy og
landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant pasienter/brukere enn pårørende.

Resultatene varierer også for de ulike tjenestene og virksomhetene. Dette kan være tilfeldige
variasjoner, være knyttet til spesielle situasjoner eller være systematiske forskjeller.
Det er noe vanskelig å konkludere eksakt i forhold til generelle resultater på tvers av
undersøkelsene, men tjenestene i Karmøy scorer relativt høyt på:
- respektfull behandling
- trivsel
- brukermedvirkning (med unntak av utarbeidelse av planer)
- får nok mat om kvelden/natten (beboer institusjon)
- føler seg trygg (beboer institusjon)
Områdene som viser lav score og som er viktig å forbedre er bl.a.:
- tilgjengelighet
- benytte aktivitetstilbudet
- trygg på at de ansatte kommer når en har behov
- informasjon om kontaktperson og tjenesten
Kommunalsjef helse og omsorg sin vurdering
Resultater og variasjoner kan være tilfeldige, være knyttet til spesielle situasjoner eller
representere systematiske forskjeller. Virksomhetene vil derfor få ansvar for å foreta en nærmere
analyse og vurdering av resultatene. Det er lokalt en best kan se hvilke bevarings- og
forbedringsområder virksomheten/avdelingen har.
Det er også viktig at bruker- og pårørendeundersøkelser ses i sammenheng med annet kvalitetsog forbedringsarbeid innen helse og omsorg, og at videre tiltak er i tråd med sentrale og lokale
føringer. Undersøkelsene i 2020 vil bl.a. være et viktig grunnlag i arbeidet med en Leve hele livetplan for Karmøy.
Kommunalsjefen vurderer denne type undersøkelser som viktig for kvalitetsarbeidet, og ser på
muligheten for å gjennomføre tilsvarende undersøkelser for fysio- og ergoterapitjenesten og
tjenestetilbudet til personer med utviklingshemmede i 2021. Dette avhenger bl.a. av hvilke
erfaringer som er gjort i andre kommuner og hvor ressurskrevende det vil være å gjennomføre
begge disse.

Kommunalsjef helse og omsorg sin tilråding
Kommunalsjefen tilrår at hovedutvalg helse og omsorg tar saken til orientering.

Kommunalsjef helse og omsorg, 25.05.2020

Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
Rapport og fire ulike spørreskjema.

Rapport
Bruker- og pårørendeundersøkelser
Helse og omsorg
2020

1

Forord
Karmøy kommune gjennomførte bruker- og pårørendeundersøkelser i utvalgte helse- og
omsorgstjenester i februar 2020. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i denne rapporten.
Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av undersøkelsen er utført av rådgivere i helse og
omsorg stab. Intervjuer har blitt gjennomført av ansatte med merkantile funksjoner i ulike
virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenestene.
Pasienter/brukere og pårørende som tok seg tid til å delta i undersøkelsen har bidratt med
viktig og verdifull informasjon til videre arbeid med kvalitetsforbedring og utvikling av
Karmøy kommunes tjenester.

Kopervik, 20.05.2020
Nora Olsen-Sund
Kommunalsjef helse og omsorg
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1. Formål
Karmøy kommune har definert følgende målkart med overordnede mål, delmål og verdier:

Verdiene respekt, ansvar og kvalitet skal reflekteres i tjenestene. Det skal bl.a. være god
økonomisk styring, riktig prioritering, fremtidsrettede tjenester med mulighet for den
enkelte og rom for alle – og de ansatte skal gjøre hverandre gode. Det skal også benyttes data
og analyse for å vurdere tjenestetilbudet.
Formålet med brukerundersøkelser er at kommunen skal kunne følge med på egen
kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne
sammenligne tjenestene med andre kommuner.
Helse- og omsorgstjenestene er til for innbyggerne, brukerne og pårørende. Det er derfor
viktig å ta utgangspunkt i deres behov og vurderinger når tjenester skal evalueres og
videreutvikles.

2. Metode
Verktøyet «bedrekommune»
Karmøy kommune har valgt å bruke standardiserte undersøkelser som leveres av
Kommuneforlaget. Disse undersøkelsene er utviklet over tid og inngår i konseptet
«bedrekommune.no» som ble startet i regi av KS. Fordelen med disse undersøkelsene, er at
andre kommuner bruker det samme verktøyet. Ulempen er at undersøkelsene ikke er
tilpasset lokale forhold eller detaljer i tjenestene.
Tilbakemeldingene gir oss nyttig kunnskap om hvilke områder brukerne er fornøyde eller
misfornøyde med. Vi får dermed vite hvilke områder som må forbedres, hvilke som må
«bevares», og om eventuelt nye områder og tjenester som må utvikles.
Undersøkelsene som presenteres i denne rapporten ble gjennomført i februar 2020.
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Informasjon/kommunikasjon
Det ble informert om undersøkelsene annonsert på kommunens nettside, facebook–side og
intranett. Det ble også delt ut informasjonsskriv til pasienter/brukere og ansatte i de aktuelle
tjenestene. Pårørende som skulle delta i undersøkelsen fikk informasjonsskriv tilsendt i
posten, sammen med spørreskjema og frankert svarkonvolutt. Det ble også hengt oppslag på
informasjonstavler i institusjonene.
Undersøkelser, respondenter og spørreskjemaer
Det ble gjennomført undersøkelser som både var rettet mot brukere og pårørende.
Karmøy kommune valgte å bruke en kombinasjon av ordinære spørreskjema med gradering
av svar, og forenklede skjema:
• Brukere av dagsenter for eldre og for personer med demens – forenklet utgave: Intervju
• Institusjon – beboere – standardskjema: Intervju
• Institusjon – beboere – forenklet skjema: Intervju
• Institusjon - pårørende – standardskjema: Skjema sendt til respondentene i ordinær post
De enkelte spørreskjemaene er presentert på bedrekommunes nettside. Skjemaene har både
spørsmålskategorier som er felles, og spesifikke kategorier for de enkelte tjenestene. De felles
kategoriene er:
• Resultat for bruker
• Brukermedvirkning
• Respektfull behandling
• Tilgjengelighet
• Informasjon
• Helhetsvurdering
Det var ønskelig at alle brukere og pårørende skulle få delta, og at flest mulig skulle få si sin
mening. Det var viktig at undersøkelsene ikke kun omfattet et tilfeldig utvalg. Dette gjorde
arbeidet mer krevende blant annet med hensyn til organisering og ressursbruk.
For pasientene med langtidsplass i institusjon ble det gjennomført en vurdering av
helsetilstand i forhold til om de var i stand til å delta i undersøkelsen og om de i tilfelle
kunne svare på standardskjemaet eller om det måtte benyttes forenklet. Vi har derfor to ulike
undersøkelser for pasienter med langtidsplass. Disse kan ikke sammenlignes med
hverandre, men med tilsvarende i andre institusjoner. For begge skjemaene ble
undersøkelsen gjennomført som intervjuer.
For deltakerne i dagtilbud ble det kun benyttet forenklet skjema. Dette for at det ikke skulle
bli for få svar i hver kategori til at man skulle kunne ta ut detaljerte rapporter, og at det
skulle være mulig å få gjennomført intervjuer uten at deltakerne gikk glipp av deltakelse i
ulike aktiviteter.
Svarskala for standardskjemaene er 1–6, der 1 er «svært liten grad/helt uenig» og 6 er
«svært stor grad/helt enig». De forenklede skjemaene har 1 nei eller 2 ja. Alle skjema har
«vet ikke»-kategori, som enten betyr at man ikke vet eller at det ikke er et relevant spørsmål
for brukeren. Ingen av spørsmålene er obligatoriske. Det er derfor ikke alle som har svart
på alle spørsmål. Dette kan påvirke resultatet for gjennomsnittsscorene. Hver virksomhet får
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oversikt over både svarfordeling og andel «vet ikke» for sin virksomhet. For å få ut slike
detaljrapporter, må det være minst 7 brukere som har svart. Dette er en innstilling i
systemetbedrekommune.no for å ivareta anonymitet.
Alle skjema har et kommentarfelt, slik at respondentene kan si fra om ting de ikke får
uttrykt gjennom svarkategoriene. Dette gir verdifull informasjon til virksomhetene.
Respondentene må gi samtykke i at tilbakemeldingene deres kan brukes i offentlige
rapporter og/eller internt utviklingsarbeid. I denne rapporten gjengis kommentarene samlet
(ikke pr institusjon/avdeling) for de enkelte undersøkelsene. Kommentarene er sortert på
«aktivitet og fellesskap», «bemanning/personalet/struktur», «mat og måltider» og «annet».
Under hver av disse kategoriene listes opp de mer positive tilbakemeldingene under
overskriften «bevaring». Deretter listes de mer negative opp under overskriften
«forbedring». For enkelte kommentarer er stedsnavn o.l. tatt bort for å ivareta anonymitet.
For å lette henvisningen i videre oppfølging er kommentarene nummerert.
Tilsendt spørreskjema og intervjuer
Skjemaene til pårørende til pasienter med langtidsplass i sykehjem ble sendt i posten til den
registrerte nærmeste pårørende. Skjemaene ble klargjort og pakket sammen med
informasjonsbrev og frankert svarkonvolutt, før de ble levert til sykehjemmene for påføring
av adresse. Hvert skjema har en unik kode, og det ble opplyst om muligheten for å returnere
ferdig utfylt papirskjema eller å registrere dette i nettbasert skjema selv. Det ble satt ca. 1
måned svarfrist og opplyst om hvor respondentene kunne henvende seg dersom de hadde
spørsmål om undersøkelsen.
Til brukerundersøkelsene ble ansatte i merkantile funksjoner i sykehjem og hjemmetjeneste
valgt ut som intervjuere. Disse deltok ikke i intervjuer på egen arbeidsplass. Intervjuene ble
gjennomført ved at intervjuer sammen med pasienten/brukeren gikk gjennom spørreskjema.
Intervjueren noterte svarene i papirskjema og registrerte deretter disse i bedrekommune.no.
Intervjuerne fikk positive tilbakemelding fra pasientene, som syns det var fint å bli
intervjuet.
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3. Resultater
Bruker- og pårørendeundersøkelsen omfatter totalt 510 respondenter. Det kom inn til
sammen 368 svar. Dette gir en samlet svarprosent på 72.
Det er store forskjeller på deltakelsen i undersøkelsen. Svarprosenten var betydelig høyere
der det ble gjennomført intervju enn der hvor skjemaet ble sendt ut med post.
I denne rapporten presenteres resultatene både på overordnet nivå og for den enkelte
virksomhet. Det viser tabell/diagram med gjennomsnitt per svarkategori og sammenligner
med «Norge» som er både Karmøy og antall kommuner som har gjennomført samme
undersøkelse hittil i 2020 (medio mars 2020). Tallet på andre kommuner varierer fra 2 til 12
på de ulike undersøkelsene.
Undersøkelsene er gjennomført tidlig på året, og det er relativt få kommuner som er med i
landsgjennomsnittet for 2020. I oppfølgingsarbeidet vil det derfor også være nyttig å se
nærmere på landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019. Disse tallene er lagt inn i
de detaljerte rapportene.
Resultatene for Karmøy kommune varierer i forhold til landsgjennomsnittet. Dagtilbud har
gjennomsnittlig lik score, for pårørende institusjon er scorene for Karmøy gjennomgående
under landsgjennomsnittet. For beboerne i institusjon er bildet mer varierende og mer
positivt.
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er
pasientene gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for
Karmøy og landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant brukere enn pårørende.

Resultatene i rapporten viser at tjenestene i Karmøy scorer høyt på:
- respektfull behandling
- trivsel
- brukermedvirkning (med unntak av utarbeidelse av planer)
- får nok mat om kvelden/natten (beboer institusjon)
- føler seg trygg (beboer institusjon)
Områdene som viser lav score og som må forbedres er bl.a.:
- tilgjengelighet
- benytte aktivitetstilbudet
- trygg på at de ansatte kommer når en har behov
- Informasjon om kontaktperson og tjenesten

Resultatene varierer for de ulike virksomhetene. Dette kan være tilfeldige variasjoner, være
knyttet til spesielle situasjoner eller være systematiske forskjeller. Det er derfor veldig viktig
at avdelinger og virksomheter får ansvar for å foreta en nærmere analyse og vurdering av
lokale forbedringsområder.
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3.1. Resultater brukerundersøkelse: Dagsenter for eldre/personer med
demens
Undersøkelsen er besvart av deltakere i dagsenter som ble vurdert å ha en slik helsetilstand
at de ville klare å delta.
 Dagsenter: Skudenes, Åkra, Vea, Kopervik Storesund, Norheim og Augustehuset.
 Svarprosent Karmøy: 85 % (154 av 184).
 Ingen av dagavdelingene hadde færre enn 7 svar.
 Svarkategorier: Nei = 1, Ja= 2, vet ikke = 0.
 Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 2 for positivt resultat.
 «Norge»: 2 kommuner inkludert Karmøy er med i gjennomsnittet. Dvs. at vi
sammenligner oss kun med én annen kommune i 2020. Det er derfor hentet inn tall for
landsgjennomsnitt i 2019, som er satt inn i parentes i den mer detaljerte rapporten.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med gjennomsnitt for
«Norge».
Spørsmål

Karmøy

Norge

Jeg er fornøyd med maten jeg får

1,9

1,9

Jeg synes måltidene er hyggelige

2

2

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet

1,9

2

Jeg trives på dagsenteret

2

2

Jeg har mulighet til å påvirke aktivitetstilbudet

1,7

1,7

De ansatte behandler meg med respekt

2

2

Jeg er fornøyd med åpningstiden

2

2

De ansatte snakker klart og tydelig med meg slik at jeg forstår dem

2

2

Alt i alt i alt, jeg er fornøyd med dagsenteret jeg er på

2

2

2

2

Snitt

Kommentarer til tabellen
Områder vi får meget god tilbakemelding på:
 Hyggelige måltider
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Trivsel
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Respektfull behandling
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Åpningstid
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Ansatte snakker klart og tydelig (2) (Som landsgjennomsnittet)
 Alt i alt fornøyd
(2) (Som landsgjennomsnittet)
Områder som bør forbedres (under 2):
 Brukermedvirkning. - innholdet i aktivitetstilbudet
 Benytte aktivitetstilbudet
 Maten (1,9)

(1,7) (Som landsgjennomsnittet).
(1,9) (Under landsgjennomsnittet)
(1,9) (Som landsgjennomsnittet)
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Dagsenter for eldre/personer med demens: Detaljert rapport
Deltakelse:
Dagavdeling
Augustehuset
Kopervik
Norheim
Skudenes
Storesund
Vea
Åkra
Sum

Planlagte svar
9
25
32
30
34
27
27
184

Svar
7
22
26
28
24
22
25
154

Pst
78
88
81
93
71
81
93
84

Svarfordeling:
Kopervik Norheim Skudenes Storesund

Vea

Åkra

Spørsmål

Auguste- Karmøy Norge 2020
huset
(2019)

1,8

2

2

2

1,9

2

2

1,9

Jeg synes
måltidene er
hyggelige

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

Jeg benytter meg
av
aktivitetstilbudet

2

1,9

1,9

2

2

2

2

1,9

2
(1,9)

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

1,5

1,5

1,7

1,7

1,6

1,7

1,8

1,7

1,7
(1,7)

De ansatte
behandler meg
med respekt

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

Jeg er fornøyd
med
åpningstiden

2

2

2

2

2

1,9

2

2

2
(2,0)

De ansatte
snakker klart og
tydelig med meg
slik at jeg forstår
dem

2

2

2

2

2

2

1,9

2

2
(2,0)

Alt i alt, jeg er
fornøyd med
dagsenteret jeg
er på

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

1,9

2

2

2

1,9

1,9

2

2

2

Jeg er fornøyd
med maten

Jeg trives på
dagsenteret
Jeg har mulighet
til å påvirke
aktivitetstilbudet

Snitt

1,9
(2,0)
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Dagsenter for eldre/personer med demens: Kommentarer fra brukerne
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Kjekt med sang og musikk. Særlig allsang der vi kan delta.
2. Kjekt med dagsturer. Er veldig fornøyd med tilbudet.
3. Synes det var kjekt når de fikk lapper med noe de skulle fortelle om.
4. Kan noen ganger påvirke aktivitetstilbudet. Foreslå ting å gjøre hvis det ikke er noe
spesielt på planen.
5. Har det veldig kjekt i lag, trives veldig godt her.
6. Kjekk underholdning
7. Godt fornøyd, bidrar med akt. tilbud. Jeg har påvirket akt. tilbudet med og vist CD fra
da jeg var .. …. til andre på dagsenteret.
8. Kjekt med underholdning, spesielt trekkspillmusikk. Allsang er også positivt. Dette
kunne vi hatt mer av.
Forbedring:
9. Litt lite aktivitet, det kunne vært litt mer tilbud der.
10. Lite variasjon i aktivitetstilbudet, og generelt for lite aktivitet.
11. Underholdning bør ikke vare mer enn 45 minutter.
12. Ønsker mer andakt på dagsenteret.
13. Aktivitetstilbudet er litt labert og kunne vært bedre. eks type (innebandy, strikking små
puslespill med 1000 deler er nok, ball lek ....osv.).
14. Ønsker aktivitet der en "jobber med fingrene"
15. Kunne tenkt meg mer trim utover dagen. Gå mer turer inn til sentrum.
16. Ønsker litt mer aktiviteter og at det var litt flere åndelige arrangementer.
17. Ønsker å gå litt mer tur.
18. Stort sett Bingo den dagen jeg går der. Vi kan nok påvirke aktivitetstilbudet, men vi er
lite flinke til å gjøre det - til å foreslå ting å gjøre. Savner bl.a. det å ta en sang spontant
f.eks., men føler ikke jeg er god nok sanger til å starte med det.
19. Det er lite som skjer før lunsj.
20. Kunne ønsket Bingo litt oftere.
21. Vil ikke forstyrre de andre ang. aktivitetstilbud.
22. Savner litt mer musikkunderholdning - både levende og på stereoanlegg. Savner også
boklesing og historiefortelling som underholdningstilbud.
23. Litt usikker på om det er mulig å påvirke aktivitetstilbudet. Kan bl.a. be om at det settes
på musikk dersom det ikke foregår noe annet.
24. Det er litt lite som skjer av og til, kunne skjedd litt mer, litt taust, men ellers bare
velstand.
25. Savner fysisk trening i trimrommet.
26. Lesering med høytlesning og diskutere det de har lest. Enkle kortspill, brettspill og
yatzy for å aktivisere hjernen.
27. Det er kanskje litt for mye dødtid mellom kl. 12-14.30.
28. Skulle ønske det var mer allsang. Også et ønske om andakt o.l. innimellom.
29. Dårlig aktivitetstilbud
30. Spille spill i små grupper. Mer aktiviteter, kan strikke hjemme
31. Det kunne godt ha vært litt mer underholdning.
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Bemanning/Personalet/Struktur
Bevaring:
32. Synes de er veldig greie alle
33. Synes personalet er fenomenale!
34. Betjeningen er 100 %! De gjør sitt beste.
35. Trives veldig godt, alle er i godt humør, både ansatte og brukere.
36. God atmosfære. De ansatte er lydhøre og positive.
37. Veldig grei betjening.
38. De ansatte kan ikke bli bedre, de er helt topp.
39. De ansatte er ekstra hjelpsomme og blide
40. Under spørsmål: behandler de ansatte deg med respekt? De kan ikke bli snillere.
Forbedring:
41. Hører svært dårlig, så det er noen ganger vanskelig å få med seg beskjeder som blir gitt
i fellesrommet. Det byr også på problemer når det gjelder samtale rundt matbordet pga.
hørselen.
42. Veldig glad for dette intervjuet. Når det er anonymt kan man være helt ærlig. Det er
ikke alltid man har lyst til å gi beskjed pga. usikkerhet om det evt. slår tilbake på en selv
hvis man kommer med negative tilbakemeldinger.
43. Kan være litt mer obs på at alle får med seg all informasjon.
44. De ansatte snakker tydelig nok, men de snakker lite med oss.
45. De ansatte snakker lite med oss
46. Noen ganger vanskelig å oppfatte hva de ansatte sier.
47. Det går greit å forstå de ansatte når de snakker med meg. Problemet er helst at de
snakker for lite med hver enkelt av oss. De liker seg best sammen på kjøkkenet!
48. Problemer med å høre hva de andre brukerne sier, men de ansatte er greie å høre/forstå!
49. Vi burde variere mer med hvem vi sitter sammen med, både i sofaen og ved bordet.
Sikkert noen som faller utenfor og ofte blir sittende alene uten noen å prate med. Her
burde vi vært flinkere til å se oss rundt, om noen virker ensomme!

Mat og måltider
Bevaring:
50. Mener fellesskapet rundt matbordet er veldig viktig. Det skjerper appetitten å spise
sammen med andre mot å sitte alene hjemme.
Forbedring:
51. Mange som ikke hører godt, derfor blir det sjelden noen "koselig" samtale rundt
matbordet.
52. Ikke fornøyd med maten. For lite variasjon i maten og den er ikke varm.
53. Synes maten er lite variert pga. går 1 dag pr. uke og det blir mye det samme. Ønsker mer
variasjon!
54. Synes dessertene er litt tynne.
55. Vi får for mye fisk
56. Ikke alltid fornøyd med maten, men stort sett er det greit.
57. Ikke begeistret for grøt, og det får vi til lunsj hver gang jeg er der. Har generelt dårlig
matlyst, så derfor smaker ikke maten så godt.
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58. Hadde vært kjekt om mat kunne varieres slik at de som går f.eks. bare torsdag alltid kun
får kjøttmiddag, mens de som bare går onsdag kun får fiskemiddag.
59. Maten er fargeløs.
60. Ønsker eplejuice og ikke bare appelsinjuice, er jo nesten lik pris.
61. Ønsker mer variasjon i maten. Mye det samme opp igjen uke for uke.
62. Altfor mye fisk. Ønsker kjøttkaker f.eks.
63. Ikke helt fornøyd med maten. Når det gjelder hygge rundt måltidene, blir dette noe
ødelagt av at det er litt uappetittlig.
64. Skulle ønske at de kunne bytte fisk- og kjøtt dagene mht. middagene.
65. Maten er god, men tåler ikke …
66. Liker ikke å ha faste plasser ved spisebordet under måltidene.
67. Maten kunne vært bedre - bl.a. lettere å tygge.
Annet
Bevaring:
68. FORNØYD MED ALT!
69. Det er kjempekjekt her på dagavdelingen.
70. Trives godt, men går bare 1 dag i uken og har ikke gått så lenge.
71. Stortrives etter å ha vært motvillig til å begynne på dagavdeling. Kunne ikke vært bedre
enn dette.
72. Går på dagavd. 1 dag pr. uke, kunne tenkt meg 1 dag til.
73. Liker meg best på …. p.g.a. jeg er der på … Har alt mitt der og kjenner alle der.
74. Veldig kjekt på dagavd., men passer ikke for alle, må være positive.
75. Åpningstiden må nesten være som den er med underholdningstilbudet og dagens
matprogram.
Forbedring:
76. Er fornøyd med åpningstidene, men må ofte vente lenge på hjemmetjenesten for å
komme avgårde til dagsenteret.
77. Åpningstidene er litt for tidlige.
78. Jeg kunne tenkt å begynt litt seinere på dagen.
79. Opplever også at buss-/taxituren til og fra dagavdeling tar for lang tid synes det er for
drøyt å sitte i bussen 1 til 1,5 time i fra …. til … (én vei) og trekker opplevelsen av dagen
ned.
80. Skulle ønske de slapp gymnastikk ved lunsjbordet, og at de kunne brukt gymsalen
isteden.
81. Det er vanskelig å prate sammen rundt bordet fordi jeg hører dårlig. Det er ikke så lett
når flere snakker samtidig.
82. Burde vært bedre WIFI.
83. Toalettene kunne vært renere.
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3.2. Resultater brukerundersøkelse: Institusjon – standardundersøkelse
Undersøkelsen er besvart av pasienter som har langtidsplass i sykehjem som ble vurdert å ha
en slik helsetilstand at de ville klare å delta. Norheim bbh og Fredheim bufellesskap er ikke
med i denne undersøkelsen.
 Sykehjem: Åkra bu- og behandlingsheim, Vea sykehjem, Kopervik bu- og
behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim.
 Svarprosent Karmøy: 87 % (47 av 54). Åkra bbh hadde færre enn 7 svar.
 Diagrammet nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med «Norge».
 Norge: 4 kommuner (inkludert Karmøy) er med i gjennomsnittet for 2020. Vi har hentet
inn landsgjennomsnittet for 2019, og satt det i parentes i den mer detaljerte rapporten.
 Svarkategorier: 1 – 6, der 1 er svært liten grad/helt uenig og 6 er svært stor grad/helt enig.
 Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 6 for positivt resultat.

Kommentar til diagrammet
Områder som tjenestene i Karmøy får god tilbakemelding på (over 5):
 Trivsel (5,3) (Over landsgjennomsnittet)
 Helhetsvurdering (5,3) (Over landsgjennomsnittet)
 Respektfull behandling (5,2) (Over landsgjennomsnittet)
Områder som bør forbedres (under 5):
 Tilgjengelighet (4,5) (Under landsgjennomsnittet)
 Brukermedvirkning (4,7) (Over landsgjennomsnittet)
 Resultat for beboeren (4,8) (På landsgjennomsnittet).
 Informasjon (4,8) (Over landsgjennomsnittet)
På de neste sidene vises svarfordelingen for de enkelte spørsmålene under de ulike
hovedområdene/ dimensjonene.
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Svarfordeling – spørsmål under den enkelte dimensjon:

Resultat for beboeren
5,4
5,3

Jeg er fornøyd med maten jeg får

4,9
5,0

Jeg synes måltidene er hyggelige
Jeg får nok mat om kvelden/natten

5,4

Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig
hygiene

5,6
5,4
5,2
5,1

Jeg har mulighet til privatliv
4,1
4,3

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft

4,9
5,0

Jeg får legehjelp når jeg trenger det
2,2

Jeg får fysioterapi når jeg trenger det

3,1
4,6
4,8

Jeg får mulighet til å komme til tannlege

5,3
5,2

Jeg får smertelindring ved behov
4,0
4,1

Jeg deltar i aktivitetstilbudet

4,4
4,5

Jeg...
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

5,9

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Trivsel
5,4
5,2

Jeg trives på rommet/i leiligheten

5,7
5,5

Jeg føler meg trygg her

5,6
5,4

Jeg trives sammen med de ansatte
4,6
4,7

Jeg trives sammen med de andre beboerne

5,1
5,1

Baderommet er tilrettelagt for mine behov
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

Brukermedvirkning
5,0
4,9

Jeg får stå opp når jeg vil

5,5

Jeg får legge meg når jeg vil

5,2

Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg
ønsker det

5,0
4,8

Jeg er med når det utarbeides planer som
angår meg. (som for eksempel tiltaksplaner,
individuell plan)

2,3
3,0
1

Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Respektfull behandling
5,5
5,3

De ansatte behandler meg med respekt

5,2
5,1

Min verdighet blir ivaretatt

5,0
4,9

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å
klage på
1

2

Gj. Snitt PLO Institusjon

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

Tilgjengelighet
5,1
5,1

Jeg...

4,8
4,9

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg
trenger det
2,6

Jeg vet hvem som er min kontaktperson

3,4
4,7
4,8

Jeg har mulighet til å snakke med
pleiepersonalet

4,6
4,7

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om
det som er viktig for meg
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Informasjon
3,8

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

4,3
5,1
4,8

Jeg får god informasjon om aktivitets- og
kulturtilbud

5,5
5,2

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg
forstår dem
4,4
4,3

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis
jeg har noe å klage på
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

Helhetsvurdering
5,3

Alt...

5,2
1

Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Brukerundersøkelse institusjon, standard: Detaljert rapport pr virksomhet
Sykehjem
Planlagte svar
Svar
Svarprosent
Kopervik bu- og behandlingsheim
12
11
92
Storesund bu- og behandlingsheim
15
10
67
Vea sykehjem
22
22
100
Åkra bu- og behandlingsheim
5
4
80
SUM - PLO Institusjon
54
47
87
Da det er færre enn 7 svar fra beboere ved Åkra bbh kan resultatene ikke fremstilles i
detaljrapporten nedenfor. Resultatene inngår likevel i gjennomsnittet for Karmøy.
Resultat for beboeren
Spørsmål

Jeg er fornøyd med maten jeg får
Jeg synes måltidene er hyggelige
Jeg får nok mat om kvelden/natten
Jeg får den hjelpen jeg trenger til
personlig hygiene
Jeg har mulighet til privatliv
Jeg har mulighet til å komme ut i
frisk luft
Jeg får legehjelp når jeg trenger det
Jeg får fysioterapi når jeg trenger
det
Jeg får mulighet til å komme til
tannlege
Jeg får smertelindring ved behov
Jeg deltar i aktivitetstilbudet
Jeg er fornøyd med
kultur/underholdningstilbudet
Snitt

Karmøy Norge
(2019)
5,4
5,3
(5,3)
4,9
5
(5,1)
5,9
5,4
(5,6)
5,6
5,4
(5,6)
5,2
5,1
(5,2)
4,1
4,4
(5,2)
4,9
5
(5,3)
2,2
3,2
(4,2)
4,6
4,8
(5,4)
5,3
5,2
(5,5)
4
4
(4,3)
4,4
4,5
(4,8)
4,8
4,8

Storesund
bbh
5,4

Kopervik
bbh
5,3

Vea
sykehjem
5,3

4,6

5,2

5

5,9

5,6

5,9

5,5

5,5

5,7

5,5

5

5,1

3,8

4,8

3,9

4,2

4,9

5,3

1,8

3,1

2,2

3,9

4,5

4,9

5,4

4,7

5,3

4,1

4,5

3,8

4,8

4,6

4

4,6

4,9

4,8
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Trivsel
Spørsmål
Jeg trives på rommet/i
leiligheten

Karmøy

Norge

5,4

5,2
(5,4)
5,5
(5,6)
5,4
(5,6)
4,7
(4,9)
5,1
(5,3)
5,2

5,7
Jeg føler meg trygg her
Jeg trives sammen med de
ansatte
Jeg trives sammen med de
andre beboerne
Baderommet er tilrettelagt
for mine behov
Snitt

5,6
4,6
5,1
5,3

Storesund
bbh
5,6

Kopervik
bbh
5

Vea
sykehjem
5,5

5,9

5,1

5,9

5,5

5,4

5,6

5,2

4,3

4,6

4,8

4,9

5,4

5,4

4,9

5,4

Brukermedvirkning
Karmøy Norge
Spørsmål
5
Jeg får stå opp når jeg vil
5,5
Jeg får legge meg når jeg vil
Det legges til rette slik at jeg
får spise når jeg ønsker det
Jeg er med når det
utarbeides planer som
angår meg. (som for
eksempel tiltaksplaner,
individuell plan)
Snitt

5
2,3

4,7

4,9
(5,2)
5,2
(5,5)
4,8
(5,1)
3
(3,3)

4,6

Storesund
bbh
5

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
5,2
4,8

5,6

5,3

5,6

5,3

5,1

4,8

3,2

3,4

1,8

4,9

4,9

4,4

Respektfull behandling
Karmøy Norge
Spørsmål
De ansatte behandler meg
med respekt

5,5
5,2

Min verdighet blir ivaretatt
De ansatte hører på meg
hvis jeg har noe å klage på
Snitt

5
5,2

5,3
(5,5)
5,1
(5,5)
4,9
(5,2)
5,1

Storesund
bbh
5,9

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,8
5,5

5,5

4,9

5,1

4,9

4,7

5,1

5,4

4,8

5,2
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Tilgjengelighet
Spørsmål

Karmøy Norge

Jeg fikk plass i
sykehjemmet/leiligheten da
jeg trengte det
Jeg er trygg på at de ansatte
kommer når jeg trenger det
Jeg vet hvem som er min
kontaktperson
Jeg har mulighet til å snakke
med pleiepersonalet
Jeg har mulighet til å snakke
med noen her om det som er
viktig for meg

5,1

5,1
(5,4)

4,8

4,9
(5,3)
3,4
(3,8)
4,8
(5,4)
4,7
(5,1)

Snitt

4,5

2,6
4,7
4,6

4,7

Storesund
bbh
4,9

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,6
5,6

5

4,3

5,1

2,3

4,2

2,3

4,5

4,2

4,8

5

4,4

4,1

4,4

4,3

4,7

Informasjon
Karmøy Norge
Spørsmål
Jeg får god informasjon om
tjenesten jeg får
Jeg får god informasjon om
aktivitets- og kulturtilbud
De ansatte snakker klart og
tydelig slik at jeg forstår dem
Jeg er kjent med hvordan jeg
skal gå fram hvis jeg har noe
å klage på
Snitt

3,8
5,1
5,5
4,4

4,8

4,4
(4,6)
4,9
(5,1)
5,1
(5,3)
4,4
(4,3)
4,7

Store-sund
bbh
3,6

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,5
3,2

5,9

4,7

4,9

5,8

4,7

5,6

4,9

4,3

3,9

5,1

4,6

4,5

Helhetsvurdering
Karmøy Norge
Spørsmål
Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsbolige
n der jeg bor

5,3

5,2
(5,4)

Karmøy Norge
Totalt
Snitt totalt

4,9

4,9

Storesund
bbh
5

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,9
5,5

Storesund
bbh
4,9

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,8
4,8
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Institusjon – standardskjema: Kommentarer fra beboerne
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Fornøyd med aktiviteter, men har ikke krefter til å være med på så mye.
2. Trives med beboerne, men mange jeg ikke kan føre samtale med p.g.a. deres sykdom.
3. Kommer meg ut når jeg ønsker det.
Forbedring:
4. Litt mer musikk hadde vært fint - både på stereoanlegg og live musikk.
5. Kulturtilbudet kunne vært bedre.
6. Problemet er ofte andre beboere/demente (samtale).
7. Savner sosialt samvær
Bemanning/Personalet/Struktur
Bevaring:
8. Dersom jeg har noe jeg ønsker å ta opp så kan jeg snakke med alle her.
9. God betjening/hører på meg når jeg sier noe. Ikke noen problemer.
10. Jeg får hjelp av personalet til hva det måtte være ved behov
11. Kjempeflinke de som jobber her
Forbedring:
12. De som jobber i kommunen skulle vært å sett hvor travelt de har det de som jobber i
pleien. (hospitert)
13. Personale burde hatt bedre tid generelt
14. Pleierne har det for travelt og sjelden tid til å prate.
15. Savner at de ansatte har tid til å prate.
16. For lite betjening til å hjelpe til med aktiviteter osv.
17. De ansatte kunne vært mer sammen med oss som bor her, hatt mer folk på jobb, og hatt
bedre tid.
18. De ansatte litt for nysgjerrige på besøkende/vennskap. Skal vite hvem alle som kommer
på besøk er.
19. Sykepleierne er flinke. Synes ikke noe om at lærlingene alltid er med, føler pleierne blir
hemmet av det. De bare står der og "suger til seg" hver bevegelse jeg gjør.
20. Liker ikke at det er menn som skal stelle meg.
Mat og måltider
Forbedring:
21. Middagen er ofte ikke varm når den kommer til rommet.
Annet
Bevaring:
22. Trives veldig godt.
23. Da jeg ikke har mulighet til å bo hjemme er jeg fornøyd med å bo her.
Forbedring:
24. Ønsker ektefellerom, eller rom i nærheten av hverandre.
25. Skulle ønske jeg hadde større rom.
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26. Badet er lite.
27. Det er for lite bemanning som gjør at vi må vente unødig (sett 3 store streker under
dette) Ønsker at det vises mer respekt for de eldre som har bygget landet vårt.
28. Jeg skulle ønske vi fikk tilbud om fysioterapi og trening, men det er så lite bemanning at
det lar seg ikke gjøre
29. Fysioterapi kunne de hatt mer.
30. Ønsker trening og fysioterapi.
31. Får ikke den fysioterapien en trenger... et menneske kan ikke dekke hele Karmøy.
32. Liker ikke å alltid måtte ha med følge hvor enn de beveger seg, og ikke kan gå ut alene.
33. Lite tilbud til kreftpasienter etter at kreftkoordinatoren ble tatt vekk.
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3.3. Resultater brukerundersøkelse: Institusjon - forenklet
Undersøkelsen er besvart av pasienter som har langtidsplass i sykehjem som ble vurdert å ha
en slik helsetilstand at de ville klare å delta. Norheim bbh og Fredheim bufellesskap er ikke
omfattet av undersøkelsen.
 Sykehjem: Åkra bu- og behandlingsheim, Vea sykehjem, Kopervik bu- og
behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim.
 Svarprosent Karmøy: 87 % (58 av 67).
 Ingen av dagavdelingene hadde færre enn 7 svar.
 Svarkategorier: Nei = 1, Ja= 2, vet ikke = 0.
 Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 2 for positivt resultat.
 «Norge»: 6 kommuner inkludert Karmøy er med i gjennomsnittet. Vi har hentet inn
landsgjennomsnittet for 2019, og satt dette i parentes i den mer detaljerte rapporten.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med «Norge».
Spørsmål

Karmøy

Norge

Jeg får den hjelpen jeg har behov for

1,9

1,9

Jeg er fornøyd med maten jeg får

1,9

1,9

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet

1,5

1,7

Jeg trives på rommet/i leiligheten

1,9

1,9

Jeg trives sammen med de ansatte

2,0

2,0

Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det

1,9

1,9

De ansatte behandler meg med respekt

2,0

2,0

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det

1,8

1,9

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

1,9

1,9

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet der jeg bor

1,9

2,0

Snitt

1,9

1,9

Kommentar til tabellen
Områder vi får god tilbakemelding på:
 Trives med de ansatte (2,0) (Som landsgjennomsnittet)
 Respektfull behandling (2,0) (Som landsgjennomsnittet)
Områder som må forbedres:
 Benytter aktivitetstilbudet
 Trygghet for at de ansatte kommer
når jeg trenger dem
 Fornøyd alt i alt

(1,5) (Lavere enn landsgjennomsnittet)
(1,8) (Lavere enn landsgjennomsnittet)
(1,9) (Lavere enn landsgjennomsnittet)
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Brukerundersøkelse – institusjon – forenklet – Detaljrapport pr virksomhet
Planlagte svar
Svar
Svarprosent
Kopervik bu- og behandlingsheim
17
15
88
Storesund bu- og behandlingsheim
11
10
91
Vea sykehjem
30
25
83
Åkra bu- og behandlingsheim
9
8
89
Sum
67
58
87

Spørsmål

Karmøy

Norge

Storesund
bbh

Åkra
bbh

Vea
sykehjem

Kopervik
bbh

1,9

1,9
(1,9)

2,0

2,0

1,9

1,8

1,9

1,9
(1,9)

2,0

1,9

1,9

1,9

1,5

1,7
(1,6)

1,7

1,3

1,6

1,5

Jeg trives på rommet/i
leiligheten

1,9

1,9
(1,9)

1,8

1,8

2,0

1,9

Jeg trives sammen med de
ansatte

2,0

2,0
(2,0)

2,0

2,0

2,0

1,9

Jeg blir hørt når jeg gir
uttrykk for hvordan jeg vil ha
det

1,9

1,9
(1,9)

1,9

2,0

2,0

1,8

De ansatte behandler meg
med respekt

2,0

2,0
(2,0)

1,9

2,0

2,0

2,0

Jeg er trygg på at de ansatte
kommer når jeg trenger det

1,8

1,9
(1,9)

1,9

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9
(1,9)

1,9

1,9

1,9

1,8

Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsboligen
der jeg bor

1,9

2,0
(1,9)

1,8

2,0

1,9

1,9

Snitt

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

Jeg får den hjelpen jeg har
behov for
Jeg er fornøyd med maten jeg
får
Jeg benytter meg av
aktivitetstilbudet

De ansatte snakker klart og
tydelig slik at jeg forstår dem
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Brukerundersøkelse – institusjon – forenklet: Kommentarer
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Går på bingo av og til, trivest best ute i stuå.
2. Trivest her når jeg ikke kan bo hjemme.
Forbedring:
3. Turer ut oftere
4. Er fremmed her, nokså alene, må være her, men går bra.
5. Savner det å få komme ut. Føler meg innestengt.
6. Jeg hadde hatt lyst til å gå mer ut på turer.
7. Savner å kunne betjene TV-apparatet på fellesstuen selv. Dette kan bare gjøres av
betjeningen.
Bemanning/Personalet/Struktur
Bevaring:
8. Det er en god plass å være. Alle ansatte er en kjekk gjeng.
Forbedring:
9. Blir hørt av de ansatte, men føler det ikke blir tatt hensyn til.
10. Forskjellsbehandling når en skal ha hjelp, noen får hjelp til alt, andre mindre, må vente
lenger til hjelpen kommer
11. Får beskjed om å klare meg selv til tider og det er jeg ikke enig i fordi jeg er dårlig.
Betjeningen har betalt for å hjelpe meg.
12. Av og til snakker respektløs eks " ikke selskapsdama di ".
13. Pga utenlandsk personal er det vanskelig å forstå av og til.
Mat og måltider
Forbedring:
14. Bedre mat.
15. Maten er smaksløs.
Annet
Bevaring:
16. Trives og har det veldig godt her.
17. Har det stort sett greit.
18. Har det veldig bra
19. Bra at vakthavende sykepleier deler ut medisiner x 2 hver natt ved behov
20. Jeg har ikke vært på sykehjemmet så lenge og det er derfor vanskelig å svare konkret på
spørsmålene. Inntrykket mitt så langt er at her er det trivelig.
Forbedring:
21. Ønsker meg et annet sykehjem
22. Ville helst vært hjemme
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3.4. Resultater pårørendeundersøkelse: Institusjon
Undersøkelsen er besvart av nærmeste pårørende til pasient med langtidsplass i
sykehjem.








Sykehjem: Åkra bu- og behandlingsheim, Fredheim bufellesskap, Vea sykehjem,
Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim.
Svarprosent Karmøy: 53 % (109 av 205)
Norge: 12 kommuner (inkludert Karmøy) er med i gjennomsnittet
Diagrammet nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med «Norge». Vi
har hentet inn landsgjennomsnittet for 2019, og satt det i parentes i den mer detaljerte
rapporten.
Svarkategorier 1 – 6, der 1 er svært liten grad/helt uenig og 6 er svært stor grad/helt enig.
Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 2 for positivt resultat.

Sykehjem - pårørende
4,2

Resultat for beboeren
Trivsel

4,5
4,6

4,8

4,0
4,2

Brukermedvirkning

4,8

Respektfull behandling
4,1

Tilgjengelighet

4,1

Informasjon

4,6
4,4
4,7

Helhetsvurdering
1

2
Gjennomsnittlig tilfredshet

3

4

5,0

5,0

5

6

Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

Kommentar til diagrammet
Her er det verdt å merke seg at snitt for Karmøy ligger under landsgjennomsnittet for alle
dimensjoner. Likevel er det noen dimensjoner som har høy score i Karmøy.
Områder tjenestene får god tilbakemelding på:
- Respektfull behandling (4,8).
- Helhetsvurdering (4,7).
- Trivsel (4,6).
Områder som bør forbedres:
- Brukermedvirkning (4,0)
- Tilgjengelighet (4,1)
- Informasjon (4,1)
- Resultat for beboer (4,2)
Nedenfor vises svar på de enkelte spørsmålene under hovedområdene/dimensjonene.
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Svarfordeling for de enkelte spørsmålene under hovedområdene/dimensjonene
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Spørsmål som trekker ned snittet (alt under 4 nevnes her) er om pasienten vet hvem som er
sin kontaktperson (2,9), tilgjengelighet for fysioterapi (2,5) og om de kjenner til at det
utarbeides planer for pasienten (2,1) eller pasienten er med på utarbeiding av disse (2,6).
Mulighet for å komme ut i frisk luft (3,1), om pasienten er kjent med mulighet for å klage
(3,0), har god informasjon om tjenestene (3,6), deltar i aktiviteter (3,7) og trivsel med øvrige
beboere (3,9).
Spørsmål som trekker opp snittet (alt over 4,7 nevnes her) er at de ansatte behandler
pasientene med respekt (5,1), pasientens mulighet for privatliv (5,0), at pasienten trives med
de ansatte (5,0), de ansatte snakker klart og tydelig (5,0), rommet har tilrettelagt bad (5,0),
planlagt samtale med pleiepersonalet oppleves som nyttig (4,9), pasientenes verdighet blir
ivaretatt (4,8), pasienten får legehjelp ved behov (4,8), smertelindring ved behov (4,8) og får
legge seg når de ønsker (4,8).
Institusjon: Kommentarer fra pårørende
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Personalet bør være litt tilstede blant beboerne. Har sett at ….. har lest for beboerne Hurra! Hun har også tatt seg godt av en pasient.
2. Den kulturelle spaserstokken og konserter likes godt
Forbedring:
3. Ang. trivsel blant medbeboer: Savner flere menn.
4. Ang. kulturtilbud: Ønsker mer innslag av ikke religiøst tema.
5. Jeg har inntrykk av at de plasseres i stua alt for ofte etter mat med blikket inn. Hvorfor
ikke ut (litt). Ellers er det ingenting å klage på!
6. Savner enkel aktivisering av personalet.
7. Vet ikke om alt som foregår av aktivitets- og kulturtilbud. Det hadde vært svært
ønskelig at pårørende kunne fått tilsendt på e-post en oppdatert versjon i forkant av hver
måned av hvilke tilbud avdelingen/beboerne skulle få. På den måten kunne vi, som
pårørende, planlagt i mye større grad, aktiviteter vi kunne vært med på.
8. Det oppleves at beboerne er for mye i ro. Om det skjer aktiviteter i form av
turer/bevegelse, vet vi ikke det, om ikke en pleier tilfeldigvis nevner det. Det ønskes mer
bevegelse for beboere. Det hadde videre vært svært nyttig å ha fått en kort
månedsrapport om hva beboerne har fått være med på, ulke aktiviteter, gjerne med
bilder til. Vi vet egentlig SVÆRT LITE om hva som skjer fra dag til dag, uke til uke.
Ønsker mer informasjon.
9. Veldig viktig at beboerne får tilbud om opplesing av aviser/nyheter (ikke alle ser like
godt). Quiz er også med på å holde hjernen vedlike.
10. Ellers kan det ikke undervurderes betydningen av: Musikktilbud, bevegelse og en tur
ut i ny og ne. Dette er alt en investering i tid for de ansatte. Viktig at bemanningen er
riktig for å muliggjøre dette. Men bedre totalhelse for pasientene vil de også bidra
positivt ved mindre belastning for personalet.
11. Lite aktivitet av beboerne på ettermiddagstid (vi er der sjelden på dagtid, og kan derfor
ikke uttale oss om det). Sjelden vi ser de ansatte sitte sammen med dem på dagligstuen dette er litt avhengig av hvem som er på vakt
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12. Sykehjemmet har smart TV på stuen med mange muligheter til å se "gamle gode
programmer". Det burde vært i funksjon for lenge side, de ansatte jeg har spurt vet ikke
hvordan det fungerer. Med gamle programmer mener jeg NRK, de har arkiv. Det kan gi
mulighet for mimring og samtale en kveldsstund der det ellers skjer lite.
13. Ynskjelig med meir aktiviteter i det daglige og samla bebuerar og pleierar. Høyra til
ilag. Forslag: Avgrensa oppholdsrommet, gjera det meir kosligt = samlandes. Unngå
mobilbruk. NB: avgjerande at dei som er på jobb er fullt tilstede og ilag med beboerane
14. Aldri tur ut i frisk luft - 60 min frisk luft pr uke burde være et minimum. 3x20min
/4x15min ?? Bør være overkommelig. TV brukes som "eldrevakt" - hvilken stimuli gir et
tv som står på hele dagen? Lite kommunikasjon og/eller aktiviteter på initiativ fra
personalet. "Trim for eldre" / "stoltrim" litt strekk og tøy/bøy burde være mulig å få til
hver dag for at ikke pasientene stivner fullstendig.
15. Miljøterapi er det beste for pasientene. På fellesrommet og i matsituasjonen, men då må
det mer bemanning til det.
16. TV-overføring av gudstjeneste fra lokal kirke fungerer ikke på alle rom.
Bemanning/Personalet/Struktur
17. Jeg er svært fornøyd med den behandling jeg og min frue har fått. Takknemlig!
18. Vi er veldig godt fornøyd:-) Mamma har det godt og trygt. Personalet er helt fantastisk
(hjertesymbol).
19. Jeg opplever at alle ansatte har en fin omsorg - og for meg som pårørende - de er
dyktige! Pga sykdommen og dårlig korttidsminne er ikke beboer helt enig, men sier som
oftest: De er snille her.
20. Min mor trives veldig godt. Hun føler seg trygg og trives veldig godt sammen med
pleiepersonell. Vi pårørende føler oss alltid velkommen, personalet tar seg tid til å
snakke med oss samtidig som vi får den alenetiden vi trenger med mamma.
21. Min mor trives veldig godt. Fantastisk personale.
22. Generelt veldig fornøyd. Fantastisk personale.
23. Fantastisk personale som gjør det beste for beboerne.
Forbedring:
24. Som pårørende: Mer informasjon fra doktor. Ved fall og sjukdom/medisiner.
25. Flotte folk som jobber her, men skulle vært flere ansatte. Beboerne blir urolige når ingen
har tid til å sitte med de.
26. For lite bemanning, noe som går på tryggheten til pasienten.
27. Liten tid for personalet å prate med beboeren/sette seg ned sammen med beboeren!!
Tidsklemme.
28. God stemning i dagligstua når voksne og erfarne pleiere er på jobb. Dessverre dårlig
stemning ellers og lite sosialt.
29. Det er også for få personale spesielt på demensavdelingen.
30. For lite personal på avdelingene. De har det for travelt til å sette seg ned så ofte de
ønsker. De gjør en fantastisk jobb men dessverre går det ut over kvaliteten på tjenesten.
31. Personal bør ha mer respekt for brukere/pasienter. Dette blir glemt i travle tider på jobb.
Håper jeg slipper å tilbringe mine siste år på sykehjem. Litt ros og ris.
32. Svært liten hjelp til personlig renhold. Har opplevd at pasientens hender har luktet
avføring. Avføring under negler.
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33. Tilbudet på sykehjemmet hadde vært bra hvis det hadde vært større bemanning.
Beboere føler seg ikke trygg, det gjør heller ikke vi pårørende. Slik som bemanningen er
per i dag, går det nesten på helsa løs. Å det er ikke de ansatte sin feil.
34. Tidligere dusj en gang pr uke, nå endret til en gang pr 14.dag. Det er uverdig. Dagens
gamle er vant med dusj mange ganger i uka før de ble pleietrengende, ikke som i gamle
dager når man badet til jul. (en ansatt har svart det på kommentar fra bruker på at hver
14.dag er for sjelden) Når man har uhell både med urin/avføring og matsøl/oppkast bør
det være mulig å få en dusj før "dusjedagen" er der. På spørsmål om å få hjelp til å gå på
toalettet har ansatte svart; "du kan bare gjøre på deg, du har jo bleie på." Det er IKKE
akseptabelt. Opplever store mangler på grunnleggende ting som hjelp til å opprettholde
personlig hygiene (herunder også tannpuss), manglende medisinsk tilsyn, svært sjelden
legekontakt (et par ganger på 6 mnd), ingen oppfølging etter avsluttet antibiotika kur.
Store mangler på oppfølging av eventuelle dietter/allergier. For en somatisk pasient
oppleves det utrygt å gjentatte ganger måtte være den som minner pleiere på ting/
etterspørre ting rundt medisinhåndtering. Opplever at somatiske pasienter blir snakket
til/behandlet som om de var demente. Man blir på den måten fratatt integritet og
autonomi i hverdagen, opplevelsen av at det snakkes over hodet på en og at man ikke
lenger får bestemme for seg selv/påvirke egen hverdag. Bruker opplever personalet som
for travle, kan ikke trykke på alarm for hjelp nå pga vaktskifte, ikke nå pga pause, ikke
nå pga ditt eller datt. Når man hele livet har vært redd for å "være til bry" er det
vanskelig å be om noe ekstra eller ta i mot "tilbud". Fint om personalet kunne brukt
bevisst kommunikasjon både verbalt og ikke minst bevisst kroppsspråk. Oppsummerte
forbedringspotensiale: 1)frisk luft 2)personlig hygiene og mulighet til alltid å få gå på do
ved behov 3)jevnlig medisinsk tilsyn av lege ink medisingjennomgang og oppfølging ved
nye/midlertidige medisiner 4)mer kommunikasjon både med bruker og pårørende
5)aktivitet/trening 6)felles rutiner/handlingsplaner for å unngå opplevelsen av stor
variasjon i tjenesten avhengig av person.
35. Ang. Hygiene: 1) Munnstell: Tannhelsen gikk ned ved flytting til sykehjem 2) Håndstell:
Klipping og rensing av negler lite gjort av helsepersonell. Vi som pårørende/besøkende
har måttet ta denne oppgaven (surt fjes symbol).
36. Ofte skittent på toalettet.
37. Det heter "…. bu- og behandlingsheim" - men oppleves som ren oppbevaring, hvor selv
elementære behov kun dekkes til en viss grad. Det er stor variasjon i tjenesten avhengig
av hvem av personalet som er på jobb.
38. Generelt for lite bemanning for å kunne ivareta beboerens behov. De sitter altfor mye
alene!!
39. Flere i personalgruppen som ikke behersker god nok norsk.
40. Burde vært mer personal på avdelingen.
41. God stemning i dagligstua når voksne og erfarne pleiere er på jobb. Dessverre dårlig
stemning ellers og lite sosialt.
42. De ansatte har lite tid til å ta med ei gruppe brukere med ut i hagen om sommeren - eller
til å lese høyt for ei gruppe eller andre enkle hverdagsaktiviteter inne på huset/området.
Er usikker på om de har tid til å følge beboerne ned på aktiviteter som foregår på huset
(dagavdelingen). Tviler på det. Får ingen info om at det har skjedd i allefall. Det er fint at
det er tilbud om frisør og fotpleie. - Jeg syns de lange veggene i gangene skulle hatt
lokale fotografier i RULLESTOLhøyde. - Det burde vært lagt tilrette for at beboeren kan
sitte langs et godt opplyst skrivebord med aviser og ukeblader. - Det burde vært ei
hvilestue med dempet belysning og stille fin musikk fra spotify. Spilleliste med musikk
32

43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

fra 1950-60-tallet. - Enkle tiltak på huset i hverdagen er bedre enn kostbare utflukter med
taxi (skippertak). - Jeg syns det er lite tid og omtanke for dette.
Sykehjemmet har altfor lav bemanning. Det er ikke rom for turer ut, og beboerne er
overlatt til seg selv i lange perioder i eks. vis kveldsstell.
Jeg synes beboere burde blitt plassert med likesinnede. Det burde være naturlig å få et
glass vin til maten i helgene. Det burde vært aktiviteter som gjør at de ikke legger seg kl
19-20. Det kunne f.eks. vært storskjerm og på youtube finnes det f.eks. biltur på Karmøy
og mye mer. Dansefilmer og musikkfilmer hvor det ikke er vanskelig å følge med. På
youtube finnes også mye som handler fra nærmiljø. Dette kunne de satt på om kvelden.
Fuelbox for eldre er en annen aktivitet som de kunne gjort på kvelden.
Det burde vært lagt opp til bedre mulighet for beboeren å komme ut og lufte seg.
Beboeren er dement, derfor ble det vektet noen punkter med 1 poeng.
Burde vært mer tid til at personalet har mulighet til å dekket et sosialt behov for brukere
som er mye alene på rommet. Ensomhet fører til utrygghet og er vondt for pårørende og
oppleve.
Nattverdsgudstj, Frelsesarmen + bedehusmøte er ikke populært.
Besøkende blir møtt med oppslag at må oppholde seg på rom. Kan være vanskelig.
Opplever at personalet kan være lite synlig. SEr dem lite på runder i avdelingen
Fagansvarlig bør ha videreutdanning/kompetanse i geriatri
Opplever at svært få av pleierne organiserer aktivitet på avdelingen. Noen få gjøre det,
og de er fantastiske. - Opplever aldri at unge pleiere organiserer aktivitet utover å skru
på TV. - Opplever at flere av pleiere har det veldig travelt med å legge beboere straks
etter kveldsmat, for deretter å ha pause siste timen/ halvtimen før vaktslutt. Kjemikalier (WC rens) oppbevares i baderomsskapet. Risikabel oppbevaring - og ikke
særlig hyggelig å ha i nærheten av tannkosten. Svært tilfeldig om overføringen vises på
TV i stuen. - Renholdet på beboerens rom må bli bedre. Det er behov for langt mer
våtmopping, og frekvensen må opp. Renholdsplanen må revideres, og WC rens må
oppbevares på tralla - ikke i beboers baderomsskap.

Mat og måltider
Forbedring:
51. Skulle ønske det ble gitt mer hjelp til mating av beboer som er svaksynt/blind.
52. Samme spørsmål stilles hver dag om f eks hva man vil spise/drikke, det bør skrives ned
og huskes at en bruker f eks ikke drikker melk, eller ikke vil ha egg ol. Spørsmål rundt
dette oppleves som masete.
53. Det serveres "kaffemat"/kake på ettermiddagen - hva med frukt? Eller annet sunnere
mellommåltid?
54. God mat men lite variasjon (særlig i helgene)
55. Min far synes det er alt for lite variasjon i middagsrettene. Han mener at det har vært for
lite variasjon de to siste årene. Han mener også at det serveres for mye supper til lunsj. Er
begynt å bli "matlei" takker ofte nei til måltider. Får da servert frukt i steden.
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Annet
Bevaring:
56. Svært tilfreds som pårørende!
57. Hun er veldig fornøyd med rommet sitt.
58. Vi er kjempefornøyd og alt virker som det skal. Tusen takk.
59. Er godt fornøyd og sier det e Karmøy`s beste sykehjem
60. Tjenesten virker hjertelig og god på alle måter.
61. Beboeren fikk fast plass i 2019 og i den forbindelse var beboeren og jeg i samtale med
avdelingsleder og en pleier. Der fikk vi svært god informasjon. Er det noe vi trenger
informasjon om nå, ringer jeg og får svar. Det blir ringt fra sykehjemmet når de har når
de har noe å gi beskjed om.
Forbedring:
62. Sykehjemmet er for dårlig tilpasset rullestolbrukere. Bad og rommene er små og trange.
63. De nye alarmene må ikke erstatte "varme hender" Det sitter langt inne å bruke
alarmen!!! Den er bare et "armbånd"!!
64. Kunne hatt møte med pleiere om hvordan brukeren har det oftere, minst 1 gang i
halvåret burde dere hatt obligatoriske innkalling til. Privat og ikke fellesmøte for alle
pårørende altså.
65. Ønsker pårørende-samtaler minst hvert halvår
66. Annen merknad: Har fått informasjon, men glemmer pga korttidshukommelse
67. Skulle hatt et fysioterapi program
68. Mer aktivitet og stimulering, mer fysioterapi.
69. Det er ingen fysioterapi/trening ved hjelp av pleiepersonalet, noe fysioterapeuten har
lagt opp til at det skal være.
70. Ang. tannhelse: Tannpuss kan bli bedre.
Kommentar til undersøkelsen:
71. Det er enda litt nytt for oss, så derfor var det litt vanskelig å svare reelt.
72. Beboeren er ikke i stand til å være med på utarbeidelsen av planer.
73. Å svare her er ikke lett når personen har demens, å personen ikke kjenner sine igjen, å
har slutta å snakke, å svara her blir jo ikke lett. Så må si at svare her blir jo dumt. Men
ok har svart.
74. Veldig vanskelig å svare på undersøkelsen. Mamma har ikke vært der så lenge og er
veldig opprørt. I tillegg har hun falt og brukket lårhalsen. Hun har ikke spist så mye i det
siste og jeg føler at hun har gitt opp.
75. Noen spørsmål er vanskelige å svare på siden beboeren har alzheimer.
76. Pasienten er dement, så en del av spørsmålene er umulige å svare på.
77. Vanskelig å gi gode svar på spørsmålene, da jeg ikke har mulighet for å være der hver
dag og mor er noe dement. Jeg opplever omgivelsene som ganske triste, men personalet
som svært hyggelige og flinke. Mor er ikke særlig sosial og ikke lett å forholde seg til
eller engasjere for "fremmede". Hun gir uttrykk for at hun har det godt, overfor meg,
men jeg skjønner at hun ikke alltid er like lett å forholde seg til for personalet.
78. Enkelte punkt er vanskelig å gi korrekt info. pga sterk demens.
79. Vår mor er dement, så det er vanskelig å svare helt rett på alle spørsmål.
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Pårørendeundersøkelse – Institusjon: Detaljrapport pr virksomhet
Planlagte svar
Svar
Fredheim
16
8
Kopervik bu- og behandlingsheim
42
21
Storesund bu- og behandlingsheim
41
19
Vea sykehjem
75
42
Åkra bu- og behandlingsheim
31
19
Sum
205
109

Svarprosent
50
50
46
56
61
53

Resultat for beboeren
Spørsmål

Karmøy

Norge

Vea
sykehjem

Fredheim

Åkra
bbh

Kopervik
bbh

Storesund
bbh

Maten som serveres
beboeren?
Den sosiale rammen rundt
beboerens måltid?
Tilbudet om matservering
til beboeren på kveld/natt?
Hjelpen beboeren får til
personlig hygiene?
Muligheten beboeren har
til privatliv?
Muligheten beboeren har
til å komme ut i frisk luft?
Legehjelpen beboeren får
når det er behov for det?
Fysioterapitjenesten
beboeren får når det er
behov for det?
Beboerens mulighet til å
komme til tannlege?
Smertelindringen beboeren
får når det er behov for
det?
Beboerens deltakelse i
aktiviteter?

4,7

4,9
(4,9)
4,6
(4,6)
4,7
(4,7)
4,8
(4,8)
5,1
(5,1)
3,5
(3,5)
4,9
(4,4)
2,9
(3,0)

4,5

4,6

5,0

4,8

4,9

4,9

4,3

4,1

3,9

3,6

4,7

4,8

4,2

3,9

5,1

4,7

4,0

4,3

4,6

4,8

5,0

5,3

4,7

4,9

4,9

3,5

3,3

3,1

2,5

2,9

4,9

5,1

4,8

4,7

4,7

2,8

4,0

2,2

2,6

1,8

4,3
(4,4)
5,0
(5,0)

4,1

4,6

4,3

4,5

4,4

4,7

5,4

4,6

4,9

5,1

3,7

3,9
(3,9)

4,0

2,9

3,5

4,0

3,4

Det kultur/
underholdningstilbudet
som blir tilbudt beboeren?
Snitt

4,0

4,1
(4,1)

4,3

3,1

4,1

4,0

3,5

4,2

4,5

4,4

4,2

4,1

4,1

4,1

4,3
4,5
4,6
5,0
3,1
4,8
2,5

4,3
4,8

35

Trivsel
Karmøy Norge
Spørsmål
Beboeren
trives på
rommet/i
leiligheten?
Beboeren
føler seg
trygg?
Beboeren
trives
sammen
med de
ansatte?
Beboeren
trives
sammen
med de
andre
beboerne?
Baderommet
er tilrettelagt
for
beboeren?
Snitt

Vea
Fredheim
sykehjem
4,8
4,0

Åkra
bbh
4,1

Kopervik Storesund
bbh
bbh
3,6
3,9

4,2

4,6
(4,6)

4,7

5,0
(5,0)

5,1

4,1

4,3

4,6

4,9

5,0

5,2
(5,2)

5,1

5,0

4,8

4,8

5,1

3,9

4,1
(4,2)

4,1

3,0

4,0

4,0

3,5

5,0

5,2
(5,2)

5,7

5,3

3,6

5,0

4,6

4,6

4,8

5,0

4,3

4,2

4,4

4,4
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Brukermedvirkning
Spørsmål
Karmøy Norge
Beboeren får stå
opp når han/hun
vil?
Beboeren får
legge seg når
han/hun vil?
Det legges til
rette for
beboeren slik at
han/hun får spise
når han/hun
ønsker?
Beboeren får
være med når
det utarbeides
planer (som for
eksempel
pleieplan,
tiltaksplan,
individuell plan)
som tjenesten
planlegger for
ham/henne?
Du er med når
det utarbeides
planer som
angår beboeren.
(som for
eksempel
tiltaksplaner,
individuell plan)
Hvis du har
svart ja, I hvor
stor grad
opplevde du at
samtalen var
nyttig for deg
som pårørende?
Snitt

Vea
sykehjem
4,8

Fredheim
5,7

Åkra
bbh
4,2

Kopervik
bbh
4,7

Storesund
bbh
4,5

4,7

4,9
(4,9)

4,8

5,0
(5,0)

4,8

5,5

4,2

5,1

4,7

4,5

4,6
(4,6)

4,7

4,9

4,4

4,4

4,3

2,1

2,6
(2,6)

2,3

1,0

2,4

2,2

1,8

2,6

2,9
(2,9)

2,7

2,3

3,3

2,5

2,3

4,9

5,1
(5,1)

5,0

4,8

5,4

4,6

4,7

4,0

4,2

4,3

4,2

4,0

4,0

3,6
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Respektfull behandling
Spørsmål
Karmøy Norge
De ansatte
behandler
beboeren med
respekt?
Beboeren opplever
at hans/hennes
verdighet blir
ivaretatt?
De ansatte hører på
beboeren hvis det
er noe å klage på?
Snitt

Tilgjengelighet
Spørsmål

Vea
Fredheim Åkra Kopervik Storesund
sykehjem
bbh
bbh
bbh
5,2
5,1
5,2
4,8
5,1

5,1

5,3
(5,3)

4,8

5,0
(5,0)

5,1

4,4

4,7

4,6

4,6

4,5

4,7
(4,7)

4,8

5,3

4,5

4,2

4,4

4,8

5,0

5,1

4,8

4,8

4,5

4,7

Karmøy Norge

Vea
Fredheim
sykehjem
4,7
5,4

Åkra
bbh
4,6

Kopervik Storesund
bbh
bbh
4,4
4,6

Beboeren fikk plass på
sykehjemmet/ i
omsorgsboligen da
han/hun trengte det?

4,7

5,0
(5,0)

Beboeren er trygg på
at de ansatte kommer
når han/hun trenger
det?
Beboeren vet hvem
som er hans/hennes
kontaktperson?
Beboeren har mulighet
til å snakke med
pleiepersonalet?
Beboeren har mulighet
til å snakke med noen
om det som er viktig
for ham/henne?

4,3

4,8
(4,8)

4,4

4,5

3,9

4,3

4,4

2,9

3,3
(3,3)

2,9

3,0

2,3

3,9

2,1

4,3

4,8
(4,9)

4,4

4,8

4,2

4,0

4,3

4,0

4,6
(4,6)

4,4

4,2

3,8

3,7

3,7

Snitt

4,1

4,6

4,2

4,4

3,9

4,1

4,0

Informasjon
Spørsmål
Beboeren får god
informasjon om
tjenesten han/hun
får?
Beboeren får god
informasjon om
aktivitets- og
kulturtilbud?

Karmøy Norge
3,6

4,1
(4,2)

4,2

4,3
(4,4)

Vea
Fredheim
sykehjem
3,9
3,3

4,2

4,0

Åkra
bbh
3,9

4,3

Kopervik Storesund
bbh
bbh
3,4
3,0

3,9

4,2
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De ansatte snakker
klart og tydelig
med beboeren?
Beboeren er kjent
med muligheten til
å klage når han/hun
har behov for
det?
Snitt

5,0

5,0
(5,0)

4,8

5,0

5,0

5,2

5,0

3,0

3,6
(3,6)

3,1

2,2

3,3

3,1

2,6

4,1

4,4

4,2

3,7

4,2

4,1

3,8

Helhetsvurdering
Spørsmål

Alt i alt, opplever
du at beboeren er
fornøyd med
sykehjemmet/omso
rgsboligen?
Snitt
Snitt totalt

Karmøy

Norge

Vea
sykehjem

Fredheim

Åkra
bbh

Kopervik
bbh

Storesund
bbh

4,7

5,0
(5,0)

4,8

4,5

4,6

4,6

4,4

4,7

5,0

4,8

4,5

4,6

4,6

4,4

4,3

4,6

4,5

4,3

4,1

4,2

4,1
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4. Oppfølging videre
Resultatene fra bruker- og pårørendeundersøkelsen 2020 gir oss en god indikasjon på
hva som er bra – og hva som bør forbedres.
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er
pasientene gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for
Karmøy og landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant brukere enn pårørende.
Undersøkelsene er et viktig grunnlag som vil bli benyttet til lokalt forbedringsarbeid. Hver
tjeneste og virksomhet vil få i oppgave å analysere detaljresultatene for sin virksomhet og å
vurdere hvilke kommentarer som er relevante for dem og i hvilken grad disse innebærer
muligheter til å gjennomføre forbedringer i tjenestetilbudet. Virksomhetene vil også ha
muligheten til å gå mer i dybden innen de ulike områdene, og sammenholde denne
kunnskapen med annen relevant kunnskap. Dette som grunnlag for videre forbedringstiltak
I og med at undersøkelsene er gjennomført tidlig på året er det få kommuner som er med i
landsgjennomsnittet. I forbedringsarbeidet vil det derfor være nyttig å se på
landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019 - og evt. også om landsgjennomsnittet
endret seg vesentlig når det går mot slutten av 2020.
Virksomhetslederne har ansvar for at resultatene blir presentere for ansatte, brukere og
pårørende på en hensiktsmessig måte. Dette vil løses på ulike måter fra virksomhet til
virksomhet..
Det er viktig at bruker- og pårørendeundersøkelsen ses i sammenheng med annet kvalitetsog forbedringsarbeid innen helse og omsorg, og at videre tiltak er i tråd med sentrale og
lokale føringer. Undersøkelsene i 2020 vil bl.a. være et viktig grunnlag i arbeidet med en
Leve hele livet-plan for Karmøy.
Forrige brukerundersøkelse i helse- og omsorgstjenestene ble gjennomført i hjemmetjenesten
(somatisk) i 2017. Nye undersøkelser vil bli planlagt og gjennomført i 2021. Det er foreløpig
ikke fastsatt hvilke tjenester som skal undersøkes.
Gjentatte undersøkelser gir mulighet til å følge med i forbedringsarbeidet over tid, og sørge
for at tjenestekvaliteten er i henhold til sentrale og lokale politiske føringer.
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Vedlegg:
Tilgjengelige undersøkelser i bedrekommune.no innenfor helse- og omsorgstjenestene
PLO Hjemmetjeneste
 PLO Dagsenter - bruker (faglig veileder)
 PLO Dagsenter bruker – FORENKLET UTGAVE (faglig veileder)
 PLO Hjemmetjenesten - brukere (faglig veileder)
 PLO Hjemmetjenesten - FORENKLET UTGAVE (faglig veileder)
 Utviklingshemmede - brukere (faglig veileder, veiledning for intervju)
 Utviklingshemmede – pårørende/brukerrepresentanter (faglig veileder)

PLO Institusjon
 PLO institusjon - Beboere (faglig veileder)
 PLO Institusjon - Beboere - FORENKLET (faglig veileder)
 PLO Institusjon - Pårørende (faglig veileder)
Barnevern
 Barnevern - foreldre/foresatte (faglig veileder)
 Barnevern - spørsmål til barn og unge (faglig veileder)
Kommunehelse
 Ergoterapi og fysioterapitjenesten (faglig veileder)
 Helsestasjon (faglig veileder)
 Psykisk helse - Bruker er 18 år eller eldre (faglig veileder)
 Psykisk helse - Bruker er under 18 år (faglig veileder)
 Skolehelsetjeneste – foreldre/foresatte (faglig veileder)
 Skolehelsetjeneste – elever i 9. trinn og 2. trinn VGO (faglig veileder)
 Skolehelsetjeneste – brukere av helsestasjon for ungdom (faglig veileder)
Sosialtjeneste
 Sosialtjenesten (faglig veileder)

Introduksjonsordningen
 Brukerundersøkelsen for introduksjonsprogrammet (faglig veileder)
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PLO Dagsenter - Bruker - FORENKLET

Karmøy/Dagavdeling Å kra
Engangspassord: 6Q5MWY6E
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 11.02.20 til 10.03.20

Bakgrunnspørsmå l
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del spørsmå l om hva du synes om tjenesten du få r.
Du skal gjøre en vurdering av tjenesten og si om du er fornøyd (ja) eller misfornøyd (nei). Vi setter kryss i den ruta du mener
stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spørsmå lene ikke passer for deg, krysser vi av på svaralternativet Vet ikke
Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmå l.
Hvor gammel er du?
Under 67 å r

67-79 å r

80-89 å r

90 å r og over

Kjønn
Kvinne

Mann

Hvor mange dager i uken er du på dagsenteret?
Inntil 2 dager

Flere enn 2 dager

Spørsmå lstekst

PLO Dagsenter - Bruker - FORENKLET - side 1
Copyright KS

Forenklet utgave
Jeg er fornøyd med maten jeg få r
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

Jeg synes må ltidene er hyggelige
1. Nei
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet
1. Nei
Jeg trives på dagsenteret
1. Nei
Jeg har mulighet til å på virke aktivitetstilbudet
1. Nei
De ansatte behandler meg med respekt
1. Nei
Jeg er fornøyd med å pningstiden
1. Nei

De ansatte snakker klart og tydelig med meg slik at jeg forstå r dem
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

Alt i Alt i alt, jeg er fornøyd med dagsenteret jeg er på
1. Nei

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på dagsenteret?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som så rende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer

PLO Dagsenter - Bruker - FORENKLET - side 2
Copyright KS

PLO Institusjon - Beboere

Karmøy/Vea sykehjem
Engangspassord: 4DRV9ET3
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 03.02.20 til 31.05.20

Bakgrunnsspørsmå l
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del på stander om hva du synes om tjenesten du få r.
Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 til 6
1 er helt uenig 2 uenig, 3 litt uenig, 4 litt enig, 5 enig og 6 er helt enig.
Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at på standene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke
Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmå l.
Hvor gammel er du?
Under 67 å r

67-79 å r

80-89 å r

90 å r og over

Kjønn
Kvinne

Mann

PLO Institusjon - Beboere - side 1
Copyright KS

Resultat for beboeren
Jeg er fornøyd med maten jeg få r
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Jeg synes må ltidene er hyggelige
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r nok mat om kvelden/natten
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg har mulighet til privatliv
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r legehjelp nå r jeg trenger det
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r fysioterapi nå r jeg trenger det
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r mulighet til å komme til tannlege
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r smertelindring ved behov
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg deltar i aktivitetstilbudet
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

PLO Institusjon - Beboere - side 2
Copyright KS

Trivsel
Jeg trives på rommet/i leiligheten
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Jeg føler meg trygg her
1. Helt uenig

Jeg trives sammen med de ansatte
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg trives sammen med de andre beboerne
1. Helt uenig

2. Uenig

Baderommet er tilrettelagt for mine behov
1. Helt uenig

Brukermedvirkning
Jeg få r stå opp nå r jeg vil
1. Helt uenig

Jeg få r legge meg nå r jeg vil
1. Helt uenig

2. Uenig

Det legges til rette slik at jeg få r spise nå r jeg ønsker det
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg er med nå r det utarbeides planer som angå r meg. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Respektfull behandling
De ansatte behandler meg med respekt
1. Helt uenig

2. Uenig

Min verdighet blir ivaretatt
1. Helt uenig

2. Uenig

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

PLO Institusjon - Beboere - side 3
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Tilgjengelighet
Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Jeg er trygg på at de ansatte kommer nå r jeg trenger det
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg vet hvem som er min kontaktperson
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det som er viktig for meg
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Informasjon
Jeg få r god informasjon om tjenesten jeg få r
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg få r god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstå r dem
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

Helhetsvurdering
Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på sykehjemmet/ i omsorgsboligen?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som så rende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer

PLO Institusjon - Beboere - side 4
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PLO Institusjon - Pårø rende

Karmøy/Kopervik bu- og behandlingsheim
Engangspassord: 354MNZ3T
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.03.20 til 31.05.20

Bakgrunnsspø rsmål
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del spø rsmål om hva du synes om tjenesten beboeren på sykehjemet / i omsorgsboligen får.
Du skal gjø re en vurdering av tjenesten på skala fra 1 (er svæ rt liten grad) til 6 (er svæ rt stor grad). Sett kryss i den ruta du mener
stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spø rsmålene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke
Fø rst ø nsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspø rsmål.
Slektmessig tilknytning
Jeg er ektefelle/samboer til beboer

Jeg er barn av beboer

Annen tilknytning

PLO Institusjon - Pårø rende - side 1
Copyright KS

Resultat for beboeren
I hvor stor grad er du fornø yd med:
Maten som serveres beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Den sosiale rammen rundt beboerens måltid?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Hjelpen beboeren får til personlig hygiene?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Muligheten beboeren har til privatliv?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Legehjelpen beboeren får når det er behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboerens mulighet til å komme til tannlege?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboerens deltakelse i aktiviteter?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Trivsel
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren trives på rommet/i leiligheten?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren fø ler seg trygg?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren trives sammen med de ansatte?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren trives sammen med de andre beboerne?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Baderommet er tilrettelagt for beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Brukermedvirkning
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får stå opp når han/hun vil?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren får legge seg når han/hun vil?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise når han/hun ø nsker?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren får væ re med når det utarbeides planer (som for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som tjenesten
planlegger for ham/henne?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Du er med når det utarbeides planer som angår beboeren. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Planlagt samtale med pleiepersonale
Har du det siste året hatt en planlagt samtale med pleiepersonale om tjenestetilbudet til beboeren?
Ja

Nei

Vet ikke

Hvis du har svart ja,
I hvor stor grad opplevde du at samtalen var nyttig for deg som pårø rende?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Respektfull behandling
I hvor stor grad opplever du at
De ansatte behandler beboeren med respekt?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

De ansatte hø rer på beboeren hvis det er noe å klage på?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Tilgjengelighet
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen da han/hun trengte det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/hun trenger det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som er viktig for ham/henne?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Informasjon
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun har behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Helhetsvurdering
Til slutt vil vi stille deg et generelt spø rsmål om hvordan du opplever sykehjemmet / omsorgsboligen der beboeren bor
Alt i alt, opplever du at beboeren er fornø yd med sykehjemmet/omsorgsboligen?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor

6. Svæ rt stor

grad

0. Vet ikke

grad

Har du noen andre kommentarer om tjenesten du mottar på sykehjemmet/omsorgsboligen der beboeren bor?
Ikke skriv kommentarer her som gjø r det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer
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PLO Institusjon - Beboere - FORENKLET

Karmøy/Å kra bu- og behandlingsheim
Engangspassord: 34QWG7LJ
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 03.02.20 til 31.05.20

Bakgrunnspørsmå l
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del på stander om hva du synes om tjenesten du få r. Du skal gjøre en vurdering av tjenesten og si om
du er fornøyd (ja) eller misfornøyd (nei). Vi setter kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at på standene ikke passer for deg, krysser vi av på svaralternativet Vet ikke
Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmå l.
Hvor gammel er du?
Under 67 å r

67-79 å r

80-89 å r

90 å r og over

Kjønn
Kvinne

Mann
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Forenklet utgave
Jeg få r den hjelpen jeg har behov for
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med maten jeg få r
1. Nei
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet
1. Nei
Jeg trives på rommet/i leiligheten
1. Nei
Jeg trives sammen med de ansatte
1. Nei
Jeg blir hørt nå r jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det
1. Nei
De ansatte behandler meg med respekt
1. Nei
Jeg er trygg på at de ansatte kommer nå r jeg trenger det
1. Nei
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstå r dem
1. Nei

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på sykehjemmet/ i omsorgsboligen?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som så rende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer
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SAKSPROTOKOLL - BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER
2020 - HELSE OG OMSORG
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 14/20
Behandling:
Ekornsæter (H) foreslo følgende tilleggspunkt:
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig rapport med status, fokusområder, utvikling, grad av
måloppnåelse og nye tiltak.
Innstilling med tilleggsforslag fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig rapport med status, fokusområder, utvikling, grad
av måloppnåelse og nye tiltak.

SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR
OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Eldrerådet behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 17/20
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo:
Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.
Innstillingen med Reiersens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:
1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:


Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak



Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer



Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene

4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal iverksettes

2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.

3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.
4. Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/1305

Arkiv: H01 &23
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg

09.06.2020
10.06.2020

LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:
1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:
 Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak
 Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer
 Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene
4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal iverksettes
2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.
3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.

SAKSFRAMSTILLING
Formål med Leve hele livet-reformen og bakgrunn for saken
Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får
god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan
få bruke sin kompetanse i tjenestene. Innsatsområdene er rettet inn mot mat, aktivitet og
fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I tillegg skal det tilrettelegges for at
samfunnet blir mer aldersvennlig.
Kommunene har opprinnelig fått i oppgave å lage en lokal plan i løpet av 2020 og iverksette
denne innen 2022. Som følge av koronapandemien og for å sikre at kommunene har tilstrekkelig
tid, kompetanse og kapasitet til å utvikle planer og oppfylle kriteriene for å søke på tilskudd har
regjeringen i Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021 fremmet forslag til justering av
fremdrift og plankrav i 2021:
 Kommunene skal enten ha vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de
skal vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet for å bli prioritert innenfor de ulike
tilskuddsordningene.
 En plan innebærer at kommunestyrene har tatt stilling til innsatsområdene og løsningene i
reformen og vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt.
 Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er tenkt integrert i kommuneplanens samfunnsdel
(etter § 11-2 i plan og bygningsloven)
 Kommunene må vise til deltakelse eller planlagt deltakelse i regionale nettverk for Leve hele livet for
erfaringsdeling og gjensidig støtte og bistand med andre kommuner.
Alle kommuner skal fortsatt kunne søke på tilskuddsordningene, men kommuner som har beskrevet en
planprosess eller utarbeidet og vedtatt en plan for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt vil bli
prioritert.
Hovedutvalg helse og omsorg har blitt orientert om reformen og arbeidet i Karmøy tidligere, og i
sak 40 Leve hele livet – orientering om status i møte 29.01.20 ble følgende enstemmige vedtak fattet:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til hovedutvalgsmøte 1.
april 2020.
I tråd med hovedutvalgets vedtak fremmes i denne saken forslag til planprosess, tisplan, struktur
og mulig innsatsområder/tiltak som prioriteres å ta med videre i planen.
Årsaken til at saken ikke ble lagt fram 1. april som hovedutvalget forutsatte er den
ekstraordinære situasjonen som følge av koronapandemien. Møtet 1. april ble avlyst og det første
videomøtet 29. april ble begrenset til kun helt nødvendige saker.

Organisering av arbeidet og videre prosess
Forslagene til innsatsområder/tiltak bygger på vurderingene fra den tverretatlige administrative
arbeidsgruppen som rådmannen har oppnevnt for å arbeide med Leve hele livet-reformen.
Denne gruppens forslag bygger igjen på anbefalingene fra arbeidsgrupper for hvert enkelt av de
fem innsatsområdene i reformen. Arbeidsgruppene har sett nærmere på status/hva som gjøres
innenfor disse i Karmøy i dag, og vurdert eksemplene fra stortingsmeldingen, innspillene fra
kafédialogen som ble holdt 3. desember 2019 og elektronisk skjema for innspill som har vært
publisert på kommunens nettside frem til 10. januar.
Det er tatt utgangspunkt i at kommunen ikke kan øke sine kostnader i særlig grad og at det
allerede er etablert flere gode tiltak og resultater innenfor reformens innsatsområder.
Fellesnevnere for tiltak som foreslås prioritert er økt systematikk og samarbeid.
Karmøy kommune mottok i 2019 den nasjonale Leve hele livet-prisen på 100 000 kroner. Den
administrative arbeidsgruppen ser det som naturlig at disse blir bruk til å finansiere konkrete
tiltak/forsøk i reformen. Gruppen har noen foreløpige tanker om hva midlene kan brukes til, men
vurderer at det er naturlig at dette blir vedtatt samtidig med planutkastet.
Eldrerådets og hovedutvalgets tilbakemeldinger i denne saken vil bli tatt med i arbeidet med
planutkastet.
Selv om regjeringen foreslår å gi kommunene mer tid til arbeidet, ønsker kommunalsjefen
fortrinnsvis at plan for Leve hele livet skal ferdigstilles i 2020. Kommunalsjefen ønsker å ta et lite
forbehold i forhold til om situasjonen med koronapandemien vil kreve omprioritering av
planleggingsressurser. Det tas sikte på å sende ut et utkast på høring i oktober til relevante
virksomheter i kommunen, frivillige organisasjoner, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (som er en del av det statlige støtteapparatet for reformen), Åkrehamn
videregåande skole, de som deltok på kafédialog i desember 2019 og ellers annonsere for
allmennheten. Planutkastet kan da legges frem for råd og utvalg i november og bli behandlet i
kommunestyret 14. desember 2020.
Forslag til hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
Forslag til inndeling av planen:
 Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak.
 Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene: Status (fra vedlagte beskrivelse) og
utfordringer.
 Ett kapittel med tiltak for hvert av de to hovedmålene - med prioritering og tidsplan.

Stikkord fra stortingsmeldingen og kort om status for det enkelte innsatsområde
1. Aldersvennlig samfunn
 Kommunen øker sin kompetanse
 Planlegge egen alderdom
 Eldre involveres i planarbeid
 Seniorenes ressurser brukes
Leve hele livet omtales av fylkesmannen som en samfunnsreform. Dette gjelder spesielt
innsatsområde 1 aldersvennlig samfunn. Samfunnet vårt opplever endringer som kommunene er
nødt til å ta innover seg. Kommunens økonomi blir strammere, det blir betydelig flere eldre og
antall personer i yrkesaktiv alder går ned. Samtidig er det mange eldre som vil holde seg spreke,
som har god kompetanse og gjerne også god økonomi.
Flere kan bo hjemme lengre hvis de tilrettelegger boligen sin, holder seg i fysisk aktivitet og er
sosiale.
De eldre kan kanskje i enda større grad enn i dag bidra med sin kompetanse og engasjement
dersom samfunnet tilrettelegges slik at de kan inviteres inn og «kobles på» på riktig sted.
Kommune, byggebransje og næringslivet for øvrig bør se seniorene som en ressurs, og
tilrettelegge for generasjonsmøter, universell utforming og velferdsteknologi.
KS har opprettet et nasjonalt nettverk for aldersvennlig samfunn med fokus på tilrettelegging.
Karmøy kommune er her representert med tre deltakere (rådgiver helse og omsorg, rådgiver park
og utemiljø og rådgiver bolig). I nettverket fokuseres på ny forskning, erfaringer og eksempler
fra andre land og kommuner - og det utvikles veiledere og verktøy som kommunene kan bruke i
sitt arbeid for å utvikle mer aldersvennlige kommuner.

2. Aktivitet og fellesskap
 Gode øyeblikk
 Tro og liv
 Generasjonsmøter
 Samfunnskontakt
 Sambruk og samlokalisering
I 2019 ble det åpnet et nytt dagtilbud for eldre på Vea sykehjem. Kommunen har også fått et godt
tilbud for fysisk friske personer med demens på Augustehuset.
Kommunen samarbeider med nasjonalforeningen for folkehelse om et demensvennlig samfunn
og organisering av såkalte demensvenner.
Menighetene har ulike aktiviteter for eldre. Noen arrangeres også på sykehjem, og gudstjenester
overføres på TV til sykehjemmene. Menighetene har også aktiviteter for små barn, som det
kanskje er et potensiale for og i større grad å avholde i fellesarealene på et sykehjem.

Kommunen har samarbeid med Røde Kors om våketjeneste for døende pasienter. Røde Kors har
også en ordning med besøksvenner og – hunder.
I tillegg til alt det fantastiske som frivillige i kommunen vår bidrar med, har kommunen bl.a.
også den kulturelle spaserstokken som organiserer konserter og kulturarrangementer på
sykehjemmene.
Generasjonsmøter er noe som fremheves i reformen. Elever fra Åkrehamn videregåande skole
inviterer eldre på kino og gjør mange andre flotte ting for pasientene. Skolen har sertifisert seg
som Livsglede-skole. Det er det også flere barnehager i Karmøy som har gjort. Både private og
kommunale barnehager besøker sykehjemmene våre. Dette er med på å gi livsglede for våre
eldre. Det er sannsynligvis et potensiale for å systematisere samarbeidet om Livsglede for eldre
bedre og å få mer ut av dette, jf. presentasjon fra Åkrehamn videregåande skole i hovedutvalg
helse og omsorg 29.01.2020. Sykehjemmene kan sertifiseres i ordningen eller det kan lages et eget
samarbeidsopplegg for å legge bedre til rette for skolene og barnehagene. I og med at det er
relativt høye kostnader knyttet til selve sertifiseringen, vil det kunne være fornuftig å se på
mulighetene for en lokal samarbeidsløsning.
Ensomhet er et stort folkehelseproblem (jf. folkehelsemeldingen 2019 - Gode liv i eit trygt samfunn).
Å være aktiv og sosial er viktig for å ha et godt liv. Karmøy har mange frivillige organisasjoner
innen ulike aktiviteter, og ble årets frivillighetskommune i 2018. Karmøy kommune har
frivillighetskoordinator, frivillighetskontakter tilknyttet sykehjemmene og nå to frivilligsentraler
som skal legge til rette for frivillig innsats. Kommunen har også opprettet en nettside og en
facebookside som heter aktivikarmoy. Her samles informasjon om hvor eller i hvilke
organisasjoner innbyggere i ulike aldre kan delta som medlem eller som publikum.
I meldingen trekkes det frem at sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en
integrert del av nærområdet. Selv om Vea sykehjem i utgangspunktet ikke ble bygget i et sentrum
er det godt tilrettelagt for sambruk i form av besøk og arrangementer. Kaféområdet gir gode
muligheter. Det «foregår» også noe utenfor sykehjemmet ved at det er et busstopp,
ungdomsskole og butikker like ved.
3.






Mat og måltider
Det gode måltidet
Måltidstider
Valgfrihet og variasjon
Systematisk ernæringsarbeid
Kjøkken og kompetanse lokalt

Karmøy var en av 5 pilotkommuner i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. I dette har det
også vært et stort fokus på ernæring. Ansatte har deltatt i læringsnettverk og det er innført
systematisk kartlegging for å avdekke pasienter som er i risikogruppa for underernæring. Disse
får tilbud om en kostplan. Det er samarbeid mellom ernæringsfysiolog og sykehjemmenes
produksjonskjøkken, og alle menyer er gjennomgått. Ernæringskompetansen er styrket og det er
et økende fokus på det gode måltid, variasjon og valgfrihet.

Måltidstidene i sykehjemmene ble endret for noen år siden. Middagen serveres senere på dagen
nå. Dette kan ha ført til økt nattfaste for enkelte pasienter, og som et tiltak for å redusere denne
går bl.a. personalet ved somatisk langtidsavdeling på Vea sykehjem hver kveld rundt med en
serveringstralle for å friste pasientene til å forsyne seg med noe godt. Tiltaket er svært effektivt.
Middag til pasienter i sykehjem og deltakere i dagtilbud produseres på tre produksjonskjøkken –
Åkra bu- og behandlingsheim, Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og
behandlingsheim. Fra Storesund bbh transporteres middag til Norheim bbh og dagsentrene i
sonen. Fra Kopervik bbh transporteres middag til dagsenteret i Kopervik og Augustehuset. Fra
Åkra bbh transporteres middag til dagsenteret i Skudenes. Kjøkkentjenesten i Karmøy har
utfordringer i forhold til lokaler. Det er ikke mulig å produsere sous vide, dvs. middag som kan
lagres over lengre tid før den varmes opp. Det vil bli foretatt en egen utredning om kjøkken, hvor
en bl.a. også ser nærmere på tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsen i institusjon og
dagtilbud 2020.
4. Helsehjelp
 Hverdagsmestring
 Proaktive tjenester
 Målrettet bruk av fysisk trening
 Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
 Systematisk kartlegging og oppfølging
Karmøy kommune gjennomførte et pilotprosjekt i hverdagsrehabilitering i perioden 2014-2017.
Hverdagsrehabilitering er nå integrert i alle hjemmetjenester som en aktiviserende og
målrettet måte å gi hjemmetjenester (helsehjelp) på som gir økt egenmestring i dagliglivets
aktiviteter.
Karmøy kommune har ikke ordning med forebyggende hjemmebesøk.
Friskliv og mestring har tilbud om målrettet bruk av fysisk trening, herunder balansetrening for å
greie seg mest mulig selv.
Funksjonsinndelingen av sykehjem har ført til styrket kompetanse, også i forhold til demens. Det
er mer fokus på sansestimulering enn tidligere. Dagtilbudet på Augustehuset legger særlig til
rette for sansestimulering bl.a. ved turer ut i naturen. Det er også mange nye verktøy som kan tas
i bruk i tjenestene.
Som pilotkommune i det statlige pasientsikkerhetsprogrammet har kommunen jobbet
systematisk med kvalitet i sykehjem og hjemmetjeneste. Pasienters, brukere og
pårørendes erfaringer skal benyttes aktivt til læring og forbedring av helse- og
omsorgstjenestene.
Omsorgstjenesten har blitt bedre til å foreta systematiske kartlegginger. Ansatte har økt sin
kompetanse for å kunne oppdage forverring av pasientens tilstand så tidlig som mulig. Det har
blitt mer systematikk i oppfølgingen av vitale målinger, som eksempelvis blodtrykk.
Informasjonsoverføringen skal gjøres på en sikker måte. Legemiddelgjennomgang og

forebygging av fall og trykksår har også blitt prioritert. Hjemmetjenesten har bl.a. fått ryggsekker
som inneholder nødvendig utstyr.
5.






Sammenheng i tjenestene
Den enkeltes behov
Avlastning og støtte til pårørende
Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
Planlagte overganger mellom kommune og sykehus

Spørsmålet Hva er viktig for deg? er et viktig perspektiv som skal være med helt fra en søker
bestillerkontoret om tjenester. Den 6. juni hvert år markeres Hva er viktig for deg?-dagen i
omsorgstjenestene over hele landet. Hva som er viktig for oss er individuelt, og gjerne preget av
den situasjon vi og de rundt oss er i. Svar som går igjen når spørsmålet stilles er hjem, venner,
familie, helse, smertelindring, kosthold, aktivitet, trygghet, familie, sosial, velstelt, trening,
vennlighet, godhet, pålitelighet, selvstendig, glede, ro, hjelp – og så mye mer. På Vea sykehjem
fikk de denne dagen i 2019 til svar «å være trygg», «føle seg trygg», «familien». På Storesund- bu
og behandlingsheim var svarene bl.a. å få komme seg ut på terrassen, se på blomstene, kjenne
sola og ta en røyk.
Karmøy kommune samarbeider med bl.a. Helse Fonna om støtte og kurs til ulike grupper
pårørende. Kommunen forholder seg til statlige krav og retningslinjer for samarbeid med
pårørende og har rutiner for dette i de enkelte tjenestene. Kommunen har ikke utarbeidet en
generell pårørendeplan. Kommunens kreftkoordinator er en viktig støtte for pårørende til
kreftpasienter, og utarbeider nå en egen plan for barn som pårørende. Pårørende er en viktig
ressurs som det er et potensiale for å samarbeide mer systematisk med – både for pasientens
beste og for den pårørendes beste.
Nærværsarbeid, heltidskultur og turnuser som gir bedre tjenester og økt kontinuitet for
pasientene er viktige satsingsområder for Karmøy kommune. Det er også et ønske om å kunne
planlegge bedre i hjemmetjenesten ved å få på plass verktøy som kan bidra til å optimalisere
kjørerutene. Kommunen har i 2020 blitt pilotkommune for å få utviklet et planleggingsverktøy
som kan samhandle med pasientsystemet Profil (pasientinformasjon, oppgaver og
rapporter/journaler mv), som Karmøy benytter.
På kommunens sykehjem benyttes i stadig større grad moderne pasientsignalanlegg. Tilsyn kan
gjøres digitalt ved hjelp av sensorer og kameraer, og alarm vil bli utløst dersom det er
indikasjoner på at det er noe galt hos pasienten, f. eks. fall. Dette vil øke tryggheten når noe skjer
utenom tilsynsrundene, men vil også gi pasientene økt nattero ved at de ikke vekkes av at noen
«går i døra». Teknologien vil også bli tilgjengelig for hjemmeboende. I tillegg vil kommunen
tilby medisindispensere og GPS for personer med demens.
Karmøy kommune og Helse Fonna har avtale om overgang fra sykehus til
sykehjem/hjemmetjeneste. Det jobbes med å utvikle samhandlingen og med å øke kapasiteten til
å ta imot flere pasienter – både fra hjem og fra sykehus. Det er opprettet dobbeltrom og kjøpt
sykehjemsplasser i nabokommune. Det planlegges bygging av 100 nye plasser innen 2026
(Skudenes og Spanne).

Forslag til innsatsområder/tiltak som tas med i Karmøy kommunes plan for Leve hele livet
Hovedmål 1 - Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
a) Demografi er en viktig premiss i planarbeid, og kommunen må fortsette å øke egen
kompetanse, bl.a. ved å delta i nettverk for aldersvennlig samfunn og universell utforming.
b) Det er viktig å støtte opp om samarbeidet med nasjonalforeningen for folkehelse om
demensvennlig samfunn, bl.a. ved samarbeid med kommunens kulturinstitusjoner.
c) Eldre(rådet) bør i større grad aktivt inviteres til å medvirke i planprosesser. Eldretråkk er en
konkret medvirkningsmetode som er knyttet til kartlegging og planlegging av et trygt og
aldersvennlig nærmiljø. Metoden bør prøves ut.
d) Kommunens innbyggere må oppfordres til å planlegge smart i forhold til bolig/hjelpemidler
og å være aktive og sosiale.
 Videreutvikle aktivikarmoy.no og verktøy for å nå ut med informasjon om ulike tilbud.
 Informere i større forsamlinger. Samarbeid med smittevernlegen om vaksinearrangement.
Samarbeid med boligmesse kan være aktuelt. Det kan også være aktuelt å arrangere egen
eldremesse (gjerne to steder i kommunen) og søke samarbeid med relevante aktører, som
f. eks. Åkrehamn videregåande skole.
e) Eldre som ressurs:
 Rekruttere eldre til frivillig arbeid. Av hensyn til forsikringer o.l. bør dette gjøres via
organisasjoner, som bl.a. frivilligsentralene.
 Utvikle kommunens egen seniorpolitikk.
f) I planprosesser knyttet til bygg, utemiljø og kulturarrangementer må det være bevissthet om
betydningen av sambruk og viktigheten av generasjonsmøter.
g) Aktiviteter/fellesskap for eldre:
 Utvikle årshjul for aktiviteter (spesielt ved sykehjemmene)
 Kulturell spaserstokk: videreføre og - utvikle
 Finne ordning for at pasienter i sykehjem og deltakere i dagtilbud i større grad kan
påvirke aktivitetstilbudet
 Styrke rollen som frivillighetskontakt i sykehjemmene (herunder gjøre denne mer kjent)
 Livsglede for eldre – styrke samarbeidet med Åkrehamn vidaregåande skole og andre
Livsglede skoler/barnehager i kommunen. Det er mulig at elever kan bidra inn mot
«livsarket mitt» på sykehjem, ernæring, trening, sykling og/eller annen aktivitet. Ved et
utvidet samarbeid kan et opplegg som heter aktivitetsdosetten vurderes inkludert.
 Vurdere om Spisevenn for pasienter kan opprettes i regi av frivillige (besøksvenn ol).
 Vurdere om fysisk aktivitet kan styrkes i samarbeid med frivillige, f. eks. Treningsvenn for
pasienter (jf. besøksvenn).
 Hjelpe til med å opprette lokale møteplasser for måltider der hvor dette ikke allerede er
etablert.
h) I nettverk for aldersvennlig samfunn understrekes at transportmuligheter er viktig for å
kunne delta i samfunnet. Behov og muligheter i Karmøy bør undersøkes nærmere.

Hovedmål 2: Trygge helse- og omsorgstjenester
a. Informasjonsstrategi: Forbedre informasjonen til pasienter og pårørende om tjenestene i alle
ledd. Bygge opp om omsorgstrappa
b. Videreføre strategi for velferdsteknologi (del 1 og del 2) for økt mestring og trygghet.
c. Forebygging:
– Utrede en variant av hjemmebesøk: f. eks. en nettbasert sjekkliste, gjerne koblet til
lån/søknad om hjelpemidler
d. Den enkeltes behov og etikk:
 Fokus på «Hva er viktig for deg?» i alle ledd av omsorgstjenestene - videreføres
 Vurdere om «Livsarket mitt» kan innføres for alle pasienter i sykehjem
 Tro og liv tas inn som tema i innkomstsamtalen på sykehjemmene, slik at det kan legges
bedre til rette for ulike behov
 Utvikle prosedyrer for samarbeid med ulike trossamfunn
 Utrede behov og muligheter for en bedre plattform for etisk refleksjon
e. Pasientsikkerhet, ernæring og fysisk aktivitet:
 Sikre videre implementering av arbeidsmetodene som ble utviklet gjennom
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» – også etter at programmet er
avsluttet.
 Se på muligheter for at matrytmen og menyen i større grad kan tilpasses den enkeltes
behov. Dette ses i sammenheng med utredning av produksjonskjøkken.
 Forbedre sammenhengen mellom hjemmetjeneste og dagtilbud i forhold til ernæring,
spesielt med tanke på å redusere nattfasten for de som mottar hjemmetjenester
 Vurdere behovet for å innføre senkvelds på sykehjemmene
 Innføre metoder for å bedre kunne følge opp pasientenes væskebehov
 Utrede/prøve ut om ordningen med besøksvenn kan utvides til også å være spisevenn
 Utrede/prøve ut om ordningen med besøksvenn kan utvides til også å være treningsvenn
– en som kan hjelpe med å gjennomføre egentrening etter et faglig utarbeidet program.
f.

Pårørende:
– Bedre informasjon og avklaringer for å få til mer systematisk samarbeid med pårørende
– Utrede økt digitalisering i pårørendekontakt. Eksempelvis vurdere teknologiske
samarbeidsplattformer som muliggjør elektroniske varsler ved hjemmebesøk, og som et
alternativ gi mulighet til å gjennomføre pårørendemøter via video.
– Opprettholde de ulike former for avlastning som kommunen har i dag
– Bygge opp om frivilligheten. Frivillige er en stor ressurs som kan bidra til avlastning på
flere måter: besøksvenn, miljøbehandling (sang), lavterskel trim, sykkelturer osv.

g. Overganger og kapasitet:
– 100 nye plasser som er vedtatt i plan for heldøgnsomsorg må realiseres.
– Den demografiske utviklingen gir et generelt behov for økt kapasitet i helse- og
omsorgstjenestene, og dette er et naturlig tema i samfunnsdelen i kommuneplanen
– Jobbe videre med gode mellomløsninger, med særlig fokus på velferdsteknologiske
løsninger i hjemmet.
– Forbedre og bruke samarbeidsløsninger med helseforetak. Det er uklart hvordan dette vil
bli lagt opp etter etablering av nye helsefellesskap, men intensjonen er at samarbeidet skal
bli bedre.
– Videreføre heltidskultur, nærværsarbeidet og alternative arbeidstidsordninger der det
passer.
– Teste ut nytt system for bedre kjøreruter i hjemmetjenesten
– Videreføre/forbedre koordinerende enhet for utarbeidelse og oppfølging av individuelle
planer
– Videreutvikle tverrfaglig innsatsteam (fysio-/ergoterapitjenesten og hjemmetjenesten)
Kommunalsjefens vurdering
Den tverretatlige arbeidsgruppen som har koordinert arbeidet med Leve hele livet har
gjennomgått status, forslagene i meldingen og innspillene fra kafedialog og elektronisk skjema.
Gruppens forslag til innsatsområder/tiltak som prioriteres å tas med videre i planen er valgt ut
på grunnlag av bred involvering.
Ingen av tiltakene som foreslås har store kostnader i seg selv. I det store og hele handler det som
foreslås mest om å videreføre allerede påbegynt/igangsatt arbeid og å systematisere bedre. I
tillegg handler tiltakene om å bidra til et mer aldersvennlig samfunn når nye tiltak skal utredes
og eiendom og uteområder skal utvikles.
Resultatene fra brukerundersøkelse i sykehjem og dagtilbud gjennomført i februar 2020
understøtter i stor grad forbedringsområdene og tiltakene som arbeidsgruppen foreslår.

Kommunalsjefens tilråding
Kommunalsjefen tilrår at utkast til plan for Leve hele livet i Karmøy tar utgangspunkt i vedlagte
statusbeskrivelse og mål, disposisjon oginnsatsområder/tiltak som foreslått i dette
saksfremlegget.
Kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy, 26.05.2020
Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
 Statusbeskrivelse for innsatsområdene – oppdatert april 2020
 Innspill fra kafedialog desember 2019
 Innspill fra nettskjema januar 2020
 Bruker- og pårørendeundersøkelsen 2020. NB! Sendt ut som vedlegg i egen orienteringssak.

Kopervik 5. desember 2019

Notat

Innspill til Leve hele livet
Notater på dukene fra kafédialog 3. desember 2019
Innspillsmøtet på Solstein var organisert slik:
▫ Kommunalsjef Nora Olsen-Sund holdt innlegg om reformen og arbeidet i Karmøy.
▫ Nils Oddvar Reiersen holdt en innledning om hva han som leder av eldrerådet forventet
av reformen. Han la bl.a. vekt på at dette er en samfunnsreform.
▫ Informasjonsrådgiver Eivind Jahren forklarte kafedialog som metode. Kafedialogen var
organisert med ett bord for hvert av de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen for
eldre. Ved ankomst ble deltakerne bedt om å sette seg ved et temabord som de var
spesielt opptatt av. På alle bordene var det en veileder fra de administrative
arbeidsgruppene som jobber med Leve hele livet. Deltakerne satt 20 minutt ved hvert
bord. Det var tre rulleringer mellom bordene, slik at de fremmøtte fikk delta i dialog og
gi innspill på tre tema. Innspillene ble notert på dukene.
▫ Etter kafedialogen ble det orientert om at det som var notert på dukene vil være med
videre i prosessen. I tillegg vil det bli mulighet for å gi innspill elektronisk via
kommunens nettside.
I dette notatet gjengis innspillene som ble notert på dukene. Dette notatet vil bli publisert på
kommunens nettside og lagt fram for eldreråd og hovedutvalg i januar.
Det kan være at noen innspill hører inn under andre tema enn det ble notert, eller at de kan
passe under flere. De administrative arbeidsgruppene som jobber med å kartlegge dagens
situasjon opp mot de gode eksemplene i stortingsmeldingen vil få innspillene til vurdering.
Innspillene spenner veldig bredt, men det er også enkelte momenter som går igjen flere
ganger under ulike temaer.
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Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge
Målet er et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta:
- Kommunen øker sin kompetanse
- Planlegge egen alderdom
- Eldre involveres i planarbeid
- Seniorenes ressurser brukes
Følgende innspill ble notert på duken under kafédialogen:
1. Seniorlandsby Spanne: ÷ demenslandsby (for stor konsentrasjon av demente), ÷langt fra
Oasen, + mange tjenester samles.
2. Den enkelte må ta ansvar for å planlegge sin egen alderdom: bolig, familie, venner.
3. Hva gjør jeg: Mestring av slagpasienter. Hvorfor får de pasientene ulikt tilbud om fysisk
trening. Seniorene, hva kan vi gjøre
4. Pasienter på sykehjem må ikke fratas sine individuelle rettigheter, inkl. fysioterapi.
5. Helsestasjon for eldre.
6. Kommunen må bidra til fleksibilitet mht aldersgrense for lønnet arbeid, minimum til
grensen i arbeidsmiljøloven.
7. Seniorenes ressurser må brukes aktivt.
8. Mange høyt kvalifiserte eldre er villig til å bidra i frivillig innsats på sine fagfelt +
interesser. Kommunen bør/kan: 1) Opprette ressursgrupper av personer og organisere
dette. Frivillighetskoordinator? 2) Innen kommunens ansvarsområder, inkl. planarbeid
mot tiltak med aktualitet som inkluderer eldre.
9. Sykehjem i alle soner.
10. Fysisk aktivitet. Balansegruppe. Frisklivssentral. Rask opptrening etter slag/fysio.
Kartlegge tilbud på sykehjem. Kartlegge beboer på hjem sine ressurser.
11. Rimelig bolig (leie)
12. Fysisk aktivitet styrker psykisk helse. Trening forlenger livet.
13. Bedre samarbeid med frivillige organisasjoner.
14. Jobbe for å endre vedtak om individuell fysioterapi på kommunens helseinstitusjon (fast
plass).
15. Involvere eldrerådet og andre brukere allerede i planleggingsfasen av nye
bygg/rehabilitering.
16. Kommunal tjeneste for råd til alderdommen. Planlegge alderdommen.
17. Utkantstedene i kommunene må mer inn i eldreplanleggingen.
18. Kommunen må støtte frivillige initiativ til å skape sosiale arenaer for seniorer – nettverk,
bygges – nettverkene er en stor ressurs etter hvert som alderen stiger og hjelpebehov kan
økes.
19. Individets personlige identitet.
20. Involvere eldre i prosessen f. eks nye sykehjem eller andre etablissementer for seniorer
skal planlegges og oppføres. De må anerkjennes som ekspertise på hvordan det er å leve
som eldre.
21. Viktig med god bussforbindelse i utkantet for eldre som ikke kjører bil.
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22. Brukes seniorenes ressurs på sykehjem?
23. Seniorers ressurser brukes: -Bruke seniorer som «ekstra besteforeldre» for familier som
trenger det (f. eks. etter skoletid). –Bruke seniorer som er pensjonerte lærere som ressurs
på organisert leksehjelp etter skoletid. –Kanskje kommunen kan organisere «Pensjonert
kompetanse» - at man kan være med og bidra. Dette er ofte svært verdifullt også for dem
som hjelper.
24. Involvere dem det gjelder. Flere tema-kaféer.
25. Dårlig kommunikasjon
26. Ressursene må kartlegges. Bruke ressursene i nærmiljøet.
27. «Eldre» er blitt et sekkebegrep. Eldre er forskjellige. Skaff deg oversikt over hva
kommunen har av tilbud, f. eks hjelpemiddelsentralen. Få fagfolk til å delta på møter i
eldrerådet.

Innsatsområde 2 Aktivitet og fellesskap
Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
- Gode øyeblikk
- Tro og liv
- Generasjonsmøter
- Samfunnskontakt
- Sambruk og samlokalisering
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Interaktive programmer og utstyr.
2. Fysiske aktiviteter på institusjoner: Interaktiv TV -> sykling – tennis. «Sykle i kjente
omgivelser».
3. Gjør bruk av de frivillige ved å tilføre tilskudd til drift og husleie
4. En god investering å øke samarbeidet til eldre frivillige som skaper positive tilbud (som
f. eks. sanitetsforeningens formiddagstreff på Kolnes).
5. Kolnes beboere får et hefte med informasjon om alle konserter, fredag og andre
arrangementer (heftet ligger i postkassen vår). Alt som skjer på Tysværtunet i vår- eller
høsthalvåret. Vi får ingen informasjon fra Karmøy! Kanskje på nett, men ikke alle eldre
har nett.
6. Få til økt samarbeid mellom organisasjoner, lag og foreninger. Karmøy er heldig med
frivillig arbeid, men pga mengder tilbud blir det begrenset antall frivillige per
organisasjon, lag og forening. Sammen kan vi få til mer.
7. Ønske om bedre kommunikasjon mellom aktiviteter. Mange aktiviteter tilgjengelig, men
mangelfull(?) markedsføring.
8. Besøksvenn: tove.matre@redcross.no
9. Koble sammen frivillige – aktivitetsvenn.
10. Saniteten Kolnes – Tirsdagstreff: møteplass, sosialt, unge pensjonister. Transport stort
problem. Godt med lokalt tilbud. Kommunen må hjelpe – driftsutgifter.
11. Transport – vanskelig å koordinere. En turbuss hadde vært bra. Vanskelig å spørre om
hjelp. Ingen buss. «Ring en buss». Tysvær frivillighetssentral kjører de eldre.
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12. Utviklingshemmede eldre har lite tilbud i dag. Røde Kors har besøksvenn. Mangler
aktivitetstilbud/»besøksvenn»
13. Bevisst bruke frivillighetskontaktene på sykehjemmene
14. Frivilligsentralen i Skudenes – Spisevenn -> Ønskes også i Kopervik
15. Kulturinformasjon

Innsatsområde 3 Mat og måltider
Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
- Det gode måltidet
- Måltidstider
- Valgfrihet og variasjon
- Systematisk ernæringsarbeid
- Kjøkken og kompetanse lokalt
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Hjemmetjenesten bør ha bedre tid ved måltider.
2. Valgfrihet og variasjon
3. Å samles rundt et bord er viktig. Det skaper gode samtaler og samhold. Hvorfor skal
dette endres når vi blir eldre og havner på sykehjem? De som jobber med dette må sette
seg selv i situasjonen.
4. Matombringing. + får mat som er ferdig, ÷Fjordland – god mat, men kan være et ork.
5. Viktig med næringsrik mat på dagsenter.
6. Viktig både med mat på dagsenter og i tillegg få velge evt. bestille mat hjemlevert.
7. Spisevenn. Måltidsmiljø.
8. Nok lunsjmat!
9. Lokale møteplasser.
10. Krav: Individuell fysioterapi for pasienter med fast plass på sykehjem i kommunen. Øker
matlyst.
11. Realistiske budsjett.
12. Ingen vil ha svett ost
13. «Måltidsmiljø»: Viktig. Frivillighetsprinsippet i matlagingen… «Selskap» under spising.
14. «Husmor» til å være på kjøkkenet i avdelingene (sykehjem)
15. Økt kompetanse mht mat.
16. Mat ikke prioritert av hjemmetjenesten.
17. Ikke tid til måltid - Sykehjem
18. Positivt med flere måltider på sykehjem/dagavdeling
19. Middag felles på frivilligsentralen eller andre steder.
20. Transport fra frivillige til felles spiseplass.
21. Viktig med valgfrihet mht pålegg.
22. Hjemmetjenesten må se etter at demente spiser.
23. Ulikhet mht kvalitet fra sykehjem til sykehjem.
24. Næringsdrikk. Noen må tilby «i hånden».
25. «Passe på» at pasienter spiser.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Mulighet samme dag til valg av middag.
Bruk av seniorer frivillige systematisert. Kommunen koordinerer.
Mat/næring er forebyggende.
Matombringing er savnet, Fjordland er mye bedre enn ingenting.
Mat er hygge og sosialt -> Høydepunkt
Frukten må skjøres opp. Ikke i fruktskål.
Inkluderes i matlaging på sykehjem/behandlingshjem.
Velge meny.
God mat med poteter og saus.
Nye smaker og nye ting (indisk og thaimat)
Kvalitet over måltid. Lukt/ser godt ut.
Økt kompetanse.
God gammeldags mat.
Gode rammer.
Valgfri typer mat pr måltid
Variasjon – variere – tilby noe annet og nytt.
Matlukt. Mat blir laget på plassen.
Få ro ved måltidet
Hjemmetjeneste – levering av mat ønskes
God næringsrik mat.
Vil ha det de er vandt med. Poteter og sånn.
Gode rammer.

Innsatsområde 4 Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og rett hjelp til rett tid
- Hverdagsmestring
- Proaktive tjenester
- Målrettet bruk av fysisk trening
- Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
- Systematisk kartlegging og oppfølging
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Pbrl § 3-1 – Medvirkning til valg av helsehjelp forutsetter oversikt over alternativene.
Dette kan beskrives på kommunens nettsider. Samt hva pårørende kan bidra med for å
komplementere den offentlige helsehjelpen.
2. Mangelfull organisering av pasientadministrasjonen fører til manglende kontinuitet i
oppfølging og evaluering av riktig helsehjelp, særlig ved overgang fra hjemmehjelp til
sykehus.
3. Riktig helsehjelp forutsetter riktig diagnose av pasienten.
4. Leve hele livet gjelder alle grupper
5. Tungt byråkrati
6. Tilbud til de som har fast plass på sykehjem- Fysioterapi, fysisk aktivitet, sosialt
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7. Kartlegge ressurser. Opprettholde disse ressursene, for eksempel fysisk form -> Aktivere
frivillige/veiledet av fysioterapeut
8. Ikke kutt i Kreftomsorg Rogaland
9. Bevisstgjøring av maktbalanse
10. Svulstig
11. Tilbud til alle: Trening/fysio. Fysisk aktivitet gir økt fysisk og psykisk helse. Økt matlyst.
12. Koordinator for all info fra og til instanser. Tilbud til pasient og pårørende for å få/gi
informasjon.
13. Pårørende blir utslitt av å kjempe for trening/fysio på institusjon.
14. Sykehjem: Forutsigbarhet gjennom alle skift. Det som blir bestemt (tiltak) den ene uken,
må også gjelde neste uke. Forutsigbarhet! Slippe å gjenta, begynne «på nytt» -> Skape
trygghet
15. Aktivitetstilbud faller bort når bruker får langtidsplass (bør likevel få et slikt tilbud om
nødvendig).
16. Pårørende må bli sett på som en ressurs, ikke som noen som er brysomme. Behov for
holdningsendring blant helsepersonell for å sire pasientens beste. Pasienten i fokus!
17. Respekt for den enkelte
18. Bruker uten pårørende ikke hørt
19. Koordinator for å sikre riktig informasjon
20. Dagtilbud tiltak på pasient, men får ikke pga personal
21. Pårørende får treffe helsepersonellet som jobber på denne avdelingen.
22. Kartlegge behov -> Lytte til bruker og pårørende. Iverksette situasjonsbetinget tiltak.
Inkl. pårørende. Hvis de pårørende og pasient blir lyttet til og selv kommer med forslag,
synspunkter, tiltak etc., vil de i større grad ta eierskap og ansvarliggjøre seg selv. Samlet
vil dette gi større grad av mestring og livskvalitet.
23. Rettigheter knyttet til «status». Fleksibilitet. Ubalanse. «Tenkte om». Vedtakenes
umyndiggjørelse? Tjenesteyter vs. tjenestemottaker -> Kunnskap og kompetanse.
24. Alle må spørres. Også pasienter på sykehjem.
25. For alle brukere/innbyggere med fast plass på kommunens sykehjem: Skal ha fortsatt
muligheter relatert til individuell fysioterapi – ikke minste mulighet på sykehjem. Ønsker
sentralt lovverk med (mialer) til kommunene! Kunnskap hos personalet!
26. Livskvalitet og mestring til pasient bør ligge i et pakkeforløp. Pårørende bør være i denne
pakken. Pårørende er en ressurs. Kommunen bør ha en pårørendeplan og gi mer støtte til
avlastning.
27. Kommunen lener seg på frivilligheten og de pårørende blir overbelastet!
28. Kjemi med den som hjelper.
29. Nettsiden fra kommunen må oppdateres
30. Større fokus på miljøbehandling
31. Pasient og brukerrettigheter: § 4-1. Pasientens rett til medvirkning. § 3-1 Nærmeste
pårørendes rett til medvirkning. Kap 4 A om tvangsvedtak. -Samtykkekompetanse skal
vurderes spesifikt for hvert kompetanseområde. –Tvangstiltak skal løpende
vurderes/evalueres. –Bruk av «beroligende midler» blir brukt uten at det foreligger
«aktivt» samtykke fra pasient eller nærmeste pårørende -> Blir brukt for å kompensere
for manglende kapasitet i helsehjelpen.
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Innsatsområde 5 Sammenheng i tjenestene
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet:
- Den enkeltes behov
- Avlastning og støtte til pårørende
- Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
- Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
- Planlagte overganger mellom kommune og sykehus
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Viktig med kreftkoordinator
2. Pårørendeplan:
- Ressurser
- Avlastning
3. Bruke kompetanse hos de organisasjonene som kommunen burde ta inn som ressurs
4. Tilbud tilpasset bruker – ikke bestillerkontoret
5. Det må være tilgjengelig sykehjemsplass til de sykeste. Det er de som er sårbare når de
blir avvist.
6. Pårørendekurs for demente. Kunne ikke delta fordi ingen kunne passe den demente.
7. Skremmende å komme direkte fra sykehus til sykehjem uten å få treffe sykepleier eller
lege - med epikrise i hånden med livsviktig informasjon.
8. Pårørende som verdifull ressurs! Behov for plan og involvering. Pårørende må ikke ses
på som «brysomme». Behov for holdningsendring.
9. Flere korttidsplasser/mottaksplasser Norheim.
10. Flere 100 % stillinger
11. Bedre informasjon:
o Pårørende
o Gjenta informasjon
12. Den enkeltes behov. Plan for rusavhengige LAR (legemiddelassistert rehabilitering)pasienter -> Lever lengre
13. Avlastningstilbud er ikke alltid presentert fra tilbudssiden, eks. avlastning til pårørende:
o Måltid
o Dusjing
o Påkledning
14. Ulik maktbalanse mellom bruker og yter.
15. En pårørende kan brukes til mye. Vil noen bruke meg?
16. Kunne jobbe
17. Koordinator (kreft) beholde
o Lytte
o Kartlegge
o Tilrettelagt for unge/barn
18. Pårørende må stadig forholde seg til nye personer i hjemmetjenesten: Blir utslitt og redd
19. Bevisstgjøring av maktbalanse
20. Kompetanse i forhold til tjenesteyter og tjenestemottaker
21. Hele faste stillinger i virksomhetene og hjemmetjenesten
22. God nok bemanning på sykehjem
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23. Relevant. Informasjonen må være tilgjengelig tidlig i forløpet
24. Karmøy kommune bør vurdere å bruke private tilbud om velferdstjenester. Mål: Bedre
brukertilpasning, færre å forholde seg til, økonomisk effektivt, økt valgfrihet, bedre
fleksibilitet mht timeplan + tjenestetype.
25. Alle som skal utføre velferdstjenester i praksis må kvalifiseres mht å forstå brukerens
reelle behov, når brukeren trenger det, hvordan hjelpen skal gis
26. Viktig at den enkeltes behov tas hensyn til – likeså deres meninger.
27. Den enkeltes behov: Fortsette i lønnet arbeid! Dette bør Karmøy kommune støtte og
legge til rette for. Hvis regler er et hinder, må regelen justeres/endres.
28. Vekt på behov: Lytte til vedkommende klient, eller klientens pårørende som ressurs. +
kartlegge behovene.
29. Kompetanseheving: Tjenesteyter må forstå brukernes behov bedre
30. Rett hjelp til rett tid kan ha forebyggende effekt i forhold til hvilke tjenester man trenger.
Gjelder også pårørende.
31. Behov for flere mottaksplasser etter sykehusopphold
32. Fokus på noe som i grunnen er selvfølgeligheter. Har likefullt lyst til å minne om det: Knapphetsgoder som tilbyd, - Mottar ytelser vi helst vil slippe å trenge, -Ulik
maktbalanse mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, -For tjenesteyter er dette en jobb –
for mottaker gjelder det deres hverdag – kanskje resten av livet, -Tjenestemottakere og
deres pårørende er ofte nedslitte og hudløse, - Har tjenesteyterne tilstrekkelig kunnskap
og/forståelse for dette? – Hva kan gjøres for å bedre denne bevisstheten?

Oppsummert av prosjektleder Kristine Tveit
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Kopervik 14. januar 2020

Notat

Innspill til Leve hele livet
Elektronisk skjema på kommunens nettside – frist 10. januar 2020
På innspillsmøte om Leve hele livet den 3.12.2019 ble det orientert om mulighet for å gi
innspill via elektronisk skjema på kommunens nettside. Dette er også annonsert på
kommunens nettside, facebook, i Karmøynytt og sendt på e-post til deltakere på
innspillsmøtet samt til alle frivillige organisasjoner som kommunen har kontaktopplysninger
til. Skjemaet følger vedlagt.
I dette notatet gjengis innspillene som er mottatt via det elektroniske skjemaet samt enkelte
som er sendt på e-post eller kommet inn via facebook..
Det kan være at noen innspill hører inn under ett eller flere andre innsatsområder enn det
som ble markert. De administrative arbeidsgruppene som jobber med å kartlegge dagens
situasjon opp mot de gode eksemplene i stortingsmeldingen vil få innspillene til vurdering.

Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge
Målet er et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta:
- Kommunen øker sin kompetanse
- Planlegge egen alderdom
- Eldre involveres i planarbeid
- Seniorenes ressurser brukes
Følgende innspill er mottatt:
1. Eldre må få mulighet til å flytte fra en kommune til den kommunen der nære slektninger
bor. Karmøy kommune gir avslag på søknader til eldre fra andre kommuner, som er
avhengig av å bo på institusjon, og ønsker å flytte tilbake til Karmøy
2. Eldre er ikke bare eldre, vi har flere generasjoner eldre. Det burde vært tilrettelagt bedre
for at de eldre som er yngre, og de som er frisk, kan hjelpe de eldste og de som er sykest.
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De som er sykest er ikke nødvendigvis heller de som er eldst. Målet kan være gode
tradisjoner for pensjonistene som faktisk har tid til det kan bistå de som trenger det. Det
ville vært bærekraftig, og her kan alle eldre i alle ledd ha en rolle. Besøksvenner finnes jo
allerede, men kunne det blitt mer attraktivt?
3. Så min bestemor bli depressisv på eldrehjem, hun sa at hovedgrunn var pga lite
lufteturer, det kan da ikke koste så voldsomt å få noen trilleturer eller kjøreturer,
herregud!!! blir frustrert når jeg fikk se hvor lite frisk luft di eldre får, dette er en viktig
sak som må tas opp, di skylder på at di eldre er skrøpelige, men er vell ikke verre å død
på friskluftstur eller på cella si ,lol latterlig!!
4. Høystandard-sykehjem på fastlandssiden og det kvikt!!!
5. Dugnadsgruppe for pensjonister der idrettslag, korps etc. Kan henvende seg for hjelp
under stevner, cuper etc. Kakebaking, rydding, små snekkerverksted etc. Involver de
eldres kapasitet i bygda
6. Når det er snakk om å fremme aldersvennlig samfunn, må det ha fokus på hva som kan
skape livsglede for de eldre. I et aldersvennlig samfunn, for dem som mottar helsehjelp,
bør det være kompetente ansatte som kan kommunisere med de eldre og får gjort jobben
på en tilfredsstillende måte. Tid til den enkelte er også et nøkkelord.
Engasjere og bruke de eldre som en ressurs på veien mot å fremme et aldersvennlig
samfunn.
Tiltak bør da også bli fulgt opp i etterkant.
7. God mat, godt stell, trygghet, omsorg og tilhørighet mener jeg er viktigst for våre eldre❤
8. Dere må gjøre noe for de eldre på Fastlands-siden. Nå ser det ut som at alt skal skje på
Vea og Solstein for de eldre. Da kan jeg nevne 2 viktige møter denne høsten:
1. Møtet dere nå kaller inn til. 2. Influensavaksine med hygge-samvær. Jeg håper med
dette at slike viktige møter for eldre også kan avholdes på Kulturhuset på Norheim.
Praktisk for kommunen å bruke Solstein, men ikke bra for de eldre som ikke kommer seg
dit. Karmøy kommune må begynne å gjøre noe på Fastlandssiden. Dere er jo kjent med at
veldig mange som bor her føler mer tilknytning til Haugesund. Det må synliggjøres at
kommunen bidrar med noe her. Ønsker mer aktivitet fra kommunen på Fastlandet. Det
må bli en synlig kommune for oss. Tror det er på tide vi får se hvilken kommune vi
tilhører. Har vært stebarn siden det begynte med utbygging her på 70tallet. Oppsummert: Mer aktivitet og tilbud lokalt for de eldre på Fastlandet. Satser på at
de eldre får det bra her med mange tilbud.
Vi venter også spent på fremdrift i Seniorlandsbyen på Spanne. Håper den igangsettes
snart. I den forbindelse bør det lages til et samlingslokale, Brustadbu (liten butikk) og
velværesalong. Mange stier der de eldre kan rusle på tur med rullator. En liten park med
flotte blomster og benker. Vi har ingen park på Fastlandssiden.
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Innsatsområde 2 Aktivitet og fellesskap
Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
- Gode øyeblikk
- Tro og liv
- Generasjonsmøter
- Samfunnskontakt
- Sambruk og samlokalisering
Følgende innspill er mottatt:
1. Eldre/sykehjem for eldre/ensomme som trenger felleskap både for for trivsel, felles
måltider og aktiviteter. Mange eldre som blir for slitne på et dagsenter kunne være mer
aktive om de bodde på plassen hvor tilbudet er (mulighet for en kvil v behov). Det er
ikke alle som ønsker å bo hjemme til de er sengeliggende./døende.
2. Bygg nytt aldershjem på fastlandssiden der hvor eksisterende aldershjem er. Det gir
nærhet til både Oasen og legesenter, samt at det er gode bussforbindelser til området. På
Spanne er der kun bakker og utmark, lite egnet for eldre som gjerne har problemer med å
forflytte seg. Det er mye mer sosialt å bygge ved eksisterende bygg.
3. Ansett personlige trenere som har ansvar for systematisk styrketrening for
hjemmeboende og på institusjon. Muskler som ikke brukes forsvinner. Bare det å kunne
reise seg opp fra en lenestol på egenhånd vil kunne bidra til at bruker kan bo lengre
hjemme. Brukere blir bleiebrukere av en så enkel ting at de ikke kommer seg opp av
stolen på egenhånd. Ambulerende PT vil være et billig men effektivt tiltak for å øke den
eldres egenmestring lengst mulig.
4. I nærmiljøet (ikke sentrert på øya. Må ut til de forskjellige bygder):
o Yoga/trim for eldre.
o Park med benker og aktiviteter hvor eldre kan møtes
o Innendørs Samlingssted for eldre hvor de kan kjøpe middag
o Eldretreff med aktiviteter

Innsatsområde 3 Mat og måltider
Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
- Det gode måltidet
- Måltidstider
- Valgfrihet og variasjon
- Systematisk ernæringsarbeid
- Kjøkken og kompetanse lokalt
Følgende innspill er mottatt:
1. Om jeg skal våge meg frempå her vil jeg si at mat-tilbudet til de hjemmeboende eldre,
burde kommet på plass med hjemkjøring av middag. Om jeg ikke tar helt feil lagde de
vel tidligere mat på Storesund Bu og behandlingsheim og sendte ut?..., mulig det kunne
vært ein ide og startet dette opp igjen? Eller hva med Solstein? Jeg håper virkelig dette er
noe som blir prioritert og at det blir funnet en løsning.
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2. Mat og måltider er en arena for mye godt sosialt samspill og stimulering av de eldre. De
ansatte bør delta aktivt i måltidet, spise og lage god stemning rundt beboerne. Jevne
fullverdige måltider er en forutsetning for de eldres velvære og helse. Ett lite stk kake og
kaffi er langt fra ett måltid. Det bør være proteiner, vitaminer og karbohydrater i hvert
måltid.
Måltider er en viktig del av de eldres liv og kan være med på å skape forventning og
glede.
3. Gir innspill etter erfaring med foreldre med langtidsplass ved Vea/Skudenes sykehjem.
Svært godt fornøyd med sykehjemmet. Erfarer imidlertid at nesten alle eldre får for lite
væske i seg. Mange er dehydrert. Mer væske, bl.a. i form av daglig servering av smoothie
er ønskelig. Smoothie er også en super mulighet å få godt påfyll med vitaminer i naturlig
form. Ellers å skjenke vann/saft/melk i glassene ved måltid, de drikker som oftes opp det
som er i glasset før de går fra måltidet.
4. Alle eldre- og sykehjem må forventes å ha egne kjøkken hvor det blir laget skikkelig mat!
De bør i tillegg til en hver tid ha tilgang til frukt og grønt.
5. God og næringsrik mat til de eldre. Et samlingssted hvor dette kan kjøpes om en møter
opp. Transport til stedet? Utkjøring av mat til de som ikke kan/ønsker å møte til felles
måltid
6. Når eldre skal bo lengre hjemme, er det ikke alle som har mulighet til å kjøre/gå for å
f.eks handle mat. Hvordan skal de få mat? Skal spisevenner handle inn for dem? Skal
hjemmetjensten ta seg av det?
Mange eldre føler seg ensom/lite matlyst og det også under måltidene, derav spiser de
mindre - underernæring. Å legge vekt på tilrettelegging rundt måltider, vil ha en gevinst
med at den eldre spiser bedre-får da mer energi- orker mer aktivitet - kan bli mer
selvstendig.

Innsatsområde 4 Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og rett hjelp til rett tid
- Hverdagsmestring
- Proaktive tjenester
- Målrettet bruk av fysisk trening
- Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
- Systematisk kartlegging og oppfølging
Følgende innspill er mottatt:
1. Har sett at eldre på institusjon blir overvåket, er det lov? Mi tid nærner seg
middagshøyden, og ein vet aldri nåe det blir min tur, men overvåking i sengene? Det må
stride mot menneskerettighetene, sjøl mennesker som har levd ei stund har rett og krav
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på ein smule privatliv! Er det for at de på vaktrommet skal ha rolige dager? Dette er rett
og slett uverdig!
2. Gir innspill med bakgrunn i foreldre som har og har hatt sykehjemsplass i Karmøy.
Svært godt fornøyd med sykehjemmet (Vea/Skudenes). Men savner fysioterapeutisk
trening/styrketrening når man har langtidsplass. Det å holde muskulatur og førlighet ved
like er svært viktig, både for pasientens livskvalitet og også for de ansattes
arbeidshverdag. Vi har erfart svært god fysioterapi ved opptrening på korttidsavdeling,
men det er totalt fraværende ved langtidsplass. Ønsker det gjøres noe med dette.
3. Treningsmulighet for eldre. Lett trening. FølgeHjelp til å gå til lege etc.
4. Om de eldre skal føle seg verdsatt, sett og involvert, MÅ det være å sette av TID til dem
for å imøtekomme disse momentene. Å gi rett hjelp, til rett tid vil kreve å ha kompetanse
på plass som kan se med klinisk blikk. Velferdteknologiske løsninger kan nok bli en
utfordring siden dagens eldre generasjon er ikke vant med teknologiske duppetitter, noe
som kan skape utrygghet. Sats heller på flere og bedre tid hos fagpersonell!
5. Vi eldre mennesker trenger mer TID og menneskelig omsorg som gir trygghet og
verdighet.

Innsatsområde 5 Sammenheng i tjenestene
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet:
- Den enkeltes behov
- Avlastning og støtte til pårørende
- Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
- Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
- Planlagte overganger mellom kommune og sykehus
Følgende innspill er mottatt:
1. Jeg håper aldri jeg blir så gammel at jeg må på sykehjem/aldershjem.... Respekt for de
eldre med godt mat, tid til å bli kjent med dem, utflukter og verdighet.
2. Flere innspill:
 Kontinuitet i hjemmehjelp. Liten utskiftning og de samme som kommer.
 Transport, handlehjelp, legehjelp
 Hør på hva den eldre og pårørende trenger av hjelp
 Godt samarbeid og god kommunikasjon med den eldre og pårørende.
Kommunikasjonsplattform hvor en stiller spørsmål og får svar?
 God informasjon om hva kommunen tenker og har i sine planer for hva som er
tenkt skal skje fremover med den eldre
3.

Trygghet og forutsigbarhet,.... unngå en sprengt hjemmetjeneste og ha plass til de eldre
dom trenger sykehjemsplass...start der dokke, så er det kanskje håp og lykke hos de
eldes kvardag!
5

Karmøy kommune ja, det er ett tema som er sentralt i trygghet i eldreomsorgen.
Profylaktisk tanke og mestring av hverdagen er ett sentralt tema. Mestring gir god
selvtillit. Selvtillit og trygget medfører mindre trykk på hj tjenesten. Det forklares med at
en unngår unødig mas og pågang. Og ikke minst at det er nok plasser på avlastning/
faste plasser på sykehjemsplass. Klarer en å få dette til vil helsetjenesten oppleve mindre
sykemelding ergo økt effektivitet. Trivsel og trygghet gjennom profylaktisk tankegang
både for brukere og utøvere.
For meg er dette naturlig tankegang.

Oppsummert av prosjektleder Kristine Tveit
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Innsatsområde 1: Et aldersvennlig Norge
Å kun bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med den demografiske utvikling vil ikke være
tilstrekkelig for å møte de nye eldregenerasjonene. Leve hele livet skal følge opp regjeringens
strategi for et aldersvennlig samfunn. Det må bygges partnerskap mellom aktørene og den
eldre befolkning må utfordres til å delta i planlegging av egen alderdom og omgivelser.
Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge har fem hovedelementer:
1. Planlegg egen alderdom: Informasjonskampanje med fokus på å: - tilrettelegge egen bolig, investere i venner og sosialt nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt
liv.
2. Eldrestyrt planlegging: Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å planlegge å utforme
nærmiljø og lokalsamfunn.
3. Nasjonalt nettverk: Norge knytter seg til Verdens helseorganisasjon sitt globale nettverk for
aldersvennlige byer og kommuner (WHOs Global Network for Age-friendly Cities and
Communities), og støtter og koordinerer det lokale arbeidet gjennom å etablere et eget nasjonalt
nettverk for norske kommuner i samarbeid mellom regjeringen og KS.
4. Partnerskap på tvers av sektorer: - Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal
også realiseres på nasjonalt nivå gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det nasjonale
nettverket inviterer derfor til en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv,
utdanning, forskning og næringsliv med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og
bedrifter.
5. Seniorressursen: Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og
uformelt frivillig arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 mrd.
kroner for 2016. Undersøkelsen konkluderer med at potensialet for ytterligere bidrag fra
pensjonister er stort, og at det totale bidraget nesten kan dobles mot 2030. Det forutsetter
imidlertid mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike
organisasjonsformer i offentlig og privat regi.

Status i Karmøy - Et aldersvennlig Norge
1. Planlegg egen alderdom:
 Kommunestyret vedtok i 2018 Strategi for velferdsteknologi. I denne er det satt to
hovedmål:
1. Kommunens innbyggere planlegger for eget liv
2. Velferdsteknologi er et naturlig virkemiddel i tjenestetilbudet
Under det første hovedmålet er det satt følgende delmål:
 kommunens innbyggere kjenner til velferdsteknologiens muligheter
 kommunens innbyggere vet hvor de kan få informasjon og veiledning når de
o har behov for hjelpemidler
o trenger råd om teknologi ved ombygging eller bytte av bolig
 kommunens innbyggere har realistiske forventninger til hva kommunen kan bidra
med, og hva som blir den enkeltes ansvar
Disse målene skal nås gjennom aktivt informasjonsarbeid, samarbeid med frivillige
aktører og (eventuelt) etableringen av en veiledningstjeneste. Det siste punktet må
utredes, både med tanke på det faktiske behovet for en slik tjeneste og hvordan den i
så fall skal organiseres (i kommunal/interkommunal regi, i samarbeid med frivillige
eller kommersielle aktører). Det vil være nyttig å ha en dialog med bl.a.
pensjonistforeningene og et samarbeid med Seniornett i dette arbeidet.


Friskliv og Mestring gir hjelp og støtte til mennesker som ønsker å endre levevaner.
Avdelingen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og hjelper
med å finne aktiviteter og tilbud som passer. I tillegg arrangeres trening og
mestringstreff og ulike kurs for å bedre egen helse.

3. Eldrestyrt planlegging:
 Karmøy kommune har hittil ikke hatt noen spesiell strategi eller tiltak rettet mot
involvering av de eldste aldersgruppene i planarbeid. Eldrerådet får relevante saker
til behandling. Hovedutvalg helse og omsorg har oppnevnt leder og nestleder i
eldrerådet til å følge administrasjonens arbeid med Leve hele livet.
4. Nasjonalt nettverk:
 KS har opprettet et nasjonalt nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn. I dette deltar
tre representanter fra Karmøy kommune: rådgiver park og utemiljø, boligrådgiver og
rådgiver i helse og omsorg som har prosjektansvar for Leve hele livet.
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5. Partnerskap på tvers av sektorer:
 Det er uklart hvilken rolle kommunene får i dette statlige tiltaket.


Karmøy kommune inngikk i desember 2018 en avtale med Nasjonalforeningen for
folkehelse om å bidra til å bli et demensvennlig samfunn. Formålet med avtalen er å
tilrettelegge for at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha
mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter som å handle,
bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende. Kommunen skal gi
undervisning til apotek og banker mv. Næringslivet bør bli engasjeres mer til å
etterspørre slik undervisning.

6. Seniorressursen:
 Karmøy har siden 2016 hatt frivillighetskoordinator som er i gang med å utarbeide
systemer for bedre samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner.


Kommunestyret vedtok i februar 2018 Plan for frivilligheten 2018-2022.
Oppfølgingsarbeidet er i startfasen, men har fått en god start. Planen var ett av
vurderingspunktene for at Karmøy ble tildelt den nasjonale prisen Årets
frivillighetskommune 2018.



Karmøy kommune har i flere år delfinansiert og samarbeidet med Karmøy
frivilligsentral, som har «Møte mellom mennesker» som motto. Frivillighetssentralen
er lokalisert i Skudeneshavn, men har tilbud flere steder i kommunen. Denne
engasjerer ulike aldersgrupper, også eldre, i aktiviteter, læring og samfunnsnyttig
arbeid. Frivilligsentralen organiserer og/eller tilrettelegger/samarbeider om
strikkekafe, ordning med spisevenner, turgrupper, sykkelturer for beboere på
sykehjem, seniordans, norsk-trening for flyktninger og innvandrere, kurs i
fremmedspråk, besøkshund, seniornett og Kongesommer (sommerferietilbud for
barn). Eldre kan få mulighet til å delta og/eller være med å lede aktiviteter. I 2019 ble
Nord-Karmøy frivilligsentral stiftet. Den er helt ny enda, men vil også kunne bidra i
dette arbeidet på sikt.



Karmøy kommune har etablert nettsiden “aktivikarmoy.no” hvor frivillige
organisasjoner kan presentere seg og sine tilbud. Der kan alle gå inn og se om de
finner passende aktivitetstilbud, arrangementer eller en organisasjon å engasjere seg
i. Det er mulig å søke etter aktiviteter rettet mot spesielle aldersgrupper. Siden kan
med fordel gjøres enda mer kjent både blant organisasjoner og innbyggere.

Innsatsområde 2: Aktivitet og fellesskap
Leve hele livet peker på viktigheten av aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Utfordringer
oppsummeres som ensomhet, inaktivitet, aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individet, lite
systematisk samarbeid med frivillige, manglende møteplasser samt dårlig ivaretagelse av
sosiale, kulturelle og eksistensielle behov.
Stortingsmeldingen foreslår fem løsninger for å skape økt aktivitet, gode opplevelser og
fellesskap:
1. Gode øyeblikk: Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne
interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og
stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap.
2. Tro og liv: Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og
behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. Helse- og omsorgstjenesten bør derfor
innføre faste prosedyrer og samarbeide med tro- og livssynssamfunn slik at de kan møte brukernes
og de pårørendes behov.
3. Generasjonsmøter: Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom
unge og eldre i dagliglivet, og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene.
Det kan for eksempel skje på skoler og arbeidsplasser, eller i sykehjem og nærmiljø.
4. Samfunnskontakt: Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å opprette en funksjon som
samfunnskontakt. En samfunnskontakt er bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og
pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner, institusjoner i lokalsamfunnet.
5. Sambruk og samlokalisering: Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en
integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og
funksjoner. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og sambruk av
lokaler, legger grunnlag for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, uformelle møter og
sosial omgang.
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Status i Karmøy - Aktivitet og fellesskap
1. Gode øyeblikk:
 Våren 2020 tok kommunens sykehjem i bruk en løsning hvor pasientene kan ha
videomøter med sine pårørende. Dette får de hjelp av personalet til å gjennomføre.


Aktivitetsdosetten er tatt i bruk som metode ved flere sykehjem. Aktivitetsdosetten
innebærer at pasienter på sykehjem får en daglig «dose» med aktiviteter. Frivillige er
delaktige i å utføre aktivitetene sammen med pasientene.



På sykehjemmene organiseres ulike sosiale sammenkomster for beboere og
dagpasienter (bl.a. bingo og konserter). Støtteforeninger og andre organisasjoner ved
institusjonene har egne arrangementer som vaffelsteking, basar etc.



Den kulturelle spaserstokken arrangerer én gang i måneden kulturopplevelser for
beboere på alle sykehjemmene, på dagavdelinger og for flere pensjonistforeninger.



Innholdet i dagtilbudet for fysisk aktive personer med demens sykdom som ble
etablert i 2018 legger opp til mestring og gode opplevelser i fellesskap med
andre, bl.a. med å holde uteområdet ved Augustehuset fint m.m., være ute i naturen
og besøk på ulike kulturtilbud.



Forskning viser at fysisk aktivitet er viktigere jo eldre man blir. Eldre ser ut til å ha
relativt sett høyere gevinst av trening enn yngre. Fysisk aktivitet er en av nøklene til
et langt liv og god helse. Det er trim i alle dagavdelingene med fokus på
styrkeøvelser og fallforebyggende øvelser. På dagavdelingen på Vea er de i tillegg
også ute en tur så sant været tillater det.



Flere av kommunens sykehjem har fått sykler til disposisjon. Disse gjør det mulig for
en sykkelsjåfør (som har deltatt på opplæring) å ta en sykkeltur i nærområdet
sammen med to passasjerer. Sykkelsjåførene er ansatte, pårørende og frivillige.
Syklene står en del ubrukt.



Kommunens hukommelsesteam har etablert et samarbeid med Karmøy
frivilligsentraler og Nasjonalforeningen for folkehelsen, for å rekruttere
aktivitetsvenner til personer med demens. Målet med aktivitetsvenn er at en frivillig
og en person med demens kan gjøre aktiviteter sammen, skape gode øyeblikk og
opplevelser i hverdagen, samtidig som pårørende kan få avlastning. En
aktivitetsvenn kan være med på å forebygge ensomhet og isolasjon for personer som
har en demenssykdom.



Åkrehamn videregåande skole har i flere år deltatt i et landsdekkende opplegg som
heter «Livsglede for eldre». Prosjektet er basert på frivillighet hvor sponsorer og
elever samarbeider om å lage flotte arrangementer for eldre. I forbindelse med
arrangementene har elevene blitt omtalt som «gule engler» fordi de har iført seg gule
t-skjorter og har stelt til gode opplevelser for de eldre. Dagavdelingene får i tillegg

besøk av elever fra videregående to dager i uka i syv uker, hvor elevene og de eldre
gjør aktiviteter sammen. Åkrehamn vidaregående skole ønsker et utvidet samarbeid
med skolen, f. eks. ved at kommunen også sertifiserer seg i ordningen. Dette vil i så
fall innebære en del kostnader knyttet til administrasjon og selve sertifiseringen.


Skoler og barnehager er også gode øyeblikk når de bruker tid sammen med de eldre.
Flere institusjoner i kommunen har avtaler med skoler og barnehager om å komme
på besøk og treffe pasientene. Det er flere barnehager i kommunen (5 private og 1
kommunal) som har sertifisert seg som Livsglede barnehage (samme
sertifiseringsordning som Åkrehamn vidaregåande skole).



Besøkshund - Karmøy Røde Kors og Sør-Karmøy frivilligsentral driver begge to
med tilbud om besøkshund. Hundene kan komme på besøk til institusjoner i
kommunen etter avtale og forespørsel.



Andre frivillige organisasjoner som tar sine aktiviteter inn på sykehjemmene f.eks.
har linedance klubben danset, trekkspillklubben spilt, fotoklubben hatt et foredrag,
m.m. Enkelte arrangementer hvor pasienter får opplevelser fra ulik underholdning.



Spisevenner er et tilbud i regi av Sør-Karmøy frivilligsentral hvor eldre innbyggere i
Skudeneshavn møter på lokalene til sentralen og spiser middag i lag hver fredag.
Tilbudet har vært populært de siste årene og fått nasjonal oppmerksomhet.
Frivilligsentralene arbeider med planer for å utvide tilbudet til andre steder i
kommunen.

2. Tro og liv:
 Kommunen har etablert samarbeid med Røde Kors Våketjeneste, hvor frivillige har
gjennomført opplæring for å bistå som et medmenneske ved livets slutt1.


Sykehjemmene har samarbeid med Karmøykirken og lokale menigheter.
Eksempelvis er samarbeidet med Vea sykehjem samarbeidet lagt opp på følgende
måte: Det er fast andakt/møte hver onsdag ettermiddag. Vea kirke har ansvar for
organiseringen, men det er 4 ulike grupper som deltar hver sin gang (Klippen, Vea
bedehus, Livets Ord og Kirka). Det arrangeres gudstjeneste på sykehjemmet på
julaften, hver påske og noen ganger innimellom. Når kirka har andakt/møte har de
noen ganger også nattverd. Presten kommer på samtale/sjelesorg når pasienter
ønsker det (avdelingen tar da kontakt og han kommer innom). Vea kirke sender
gudstjenester og konserter på kanal 999 til sykehjemmet. Her overføres også
konserter som er for betalende. Dette er noe som pasientene setter stor pris på.



Formannskapet vedtok i møte 18.02.2019 å gi økonomisk støtte inneværende år til et
samarbeid med kirken om en prosjektstilling, hvor ca halvparten av stillingen knyttes
til diakoni og fellesskapsbygging blant eldre. I saken ble det formulert slik:

Røde Kors er en livssynsnøytral organisasjon, og Karmøy Røde Kors har derfor inngått et samarbeid med den Norske kirke
Karmøy for å sikre at det også skal kunne tilbys religiøse oppdrag.
1
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Samhandlingsreformen poengterer viktigheten av å møte eksistensielle og åndelige behov hos
pasienter. Dette er et behovsområde som er utfordrende for ansatte i helse- og omsorgsetaten å
dekke tilstrekkelig, og det er behov for kompetanseutvikling i hvordan dette kan imøtekommes i
en travel hverdag. Kirken, gjennom sine diakoner, innehar dyp kompetanse på feltet og er en
naturlig samarbeidspartner for kommunen både i direkte operativt arbeid, samt i å avholde
kursvirksomhet for kommunalt ansatte. Organiseringen av helse- og omsorgsetaten
sammenfaller dog naturlig nok ikke med soknegrensene i Den norske kirke. En prostidiakon vil
kunne bidra til at Den norske kirke i Karmøy får en mer helhetlig tilnærming til samarbeid
med kommunen på dette feltet, da det vil være tydelig definert at arbeidsområdet er på tvers av
soknegrensene. Utgangspunktet vil være at prostidiakonen bruker 50 % av tiden sin innen
feltet beskrevet ovenfor.
3. Generasjonsmøter:
 Flere menigheter og frivillige organisasjoner i kommunen har ulike møter, samlinger,
arrangement eller festivaler hvor flere generasjoner deltar sammen


Åkrehamn vidaregåande skole er som nevnt under punkt 1 Gode øyeblikk sertifisert
som Livsglede for eldre-skole. Tiltakene og arrangementene i regi av skolen/elevene
- «de gule englene» hører også til under generasjonsmøter.



Kommunens sykehjem har et godt samarbeid med barnehager og skoler i
nærområdet for å knytte bånd mellom generasjoner. Som nevnt under punkt 1 Gode
øyeblikk er flere av barnehagene i kommunen sertifisert som Livsglede for eldrebarnehager. Et veldig flott eksempel er Fladaberg FUS barnehage i Skudeneshavn
som har et fast opplegg hvor de tar med seg en «livsgledekoffert» og drar på besøk til
vennene sine (beboerne på sykehjemmet), gjerne med gøyale briller og gule t-skjorter.
Dette opplegget har de holdt fast på selv om pasientene nå er flyttet til Vea og de må
benytte buss. Barnehagen besøker også gjerne hjemmeboende eldre som kan være litt
ensomme.



Dagavdelingene har også jevnlige besøk av barnehager hvor de blant annet spiser
sammen, baker eller synger sammen.



Flere av dagavdelingene har også fått besøk av menighetenes babysang-grupper
hvor en har hatt generasjonssang.



Dagavdelingen på Storesund har jevnlig besøk av personer fra bolig for
utviklingshemmede som holder til i nærområdet. Dette til stor glede for begge
parter.

4. Samfunnskontakt:


Fra 2016 har kommunen hatt frivillighetskoordinator ansatt i 100 pst stilling.



Kommunestyret har vedtatt plan for frivilligheten, og det er igangsatt flere tiltak for
å systematisere samarbeidet med frivilligheten.



Det er fire Seniornett-grupper i Karmøy med mål om å tilby hjelp med nettbrett, PC
og moderne mobiltelefoner m.m. Seniornettgruppene er åpne for alle fra 55 år og har
regelmessige møter i kommunens kulturhus.



Det er flere pensjonistforeninger2 og andre frivillige organisasjoner i kommunen
som kan være en god samarbeidspartner om formidling av informasjon og med å
tilby aktiviteter for andre pensjonister.



Karmøy senioruniversitet kan tilby et variert og interessant program med gode
foredragsholdere en gang i måneden.

5. Sambruk og samlokalisering:
 Kantine, frisør og uteområdet ved Vea sykehjem er utformet med tanke på å invitere
innbyggere, barnehager og organisasjoner til å bruke fasilitetene. Dette med tanke på
å skape et miljø i tilknytning til sykehjemmet.


Det er ikke gjort noen systematisk kartlegging av i hvilken grad det er sambruk i
kommunens bygg, men vi vet bl.a. at pensjonistforeninger i kommunene benytter
kulturhusene som møtelokale og at frivillige har arrangert kafé ved enkelte sykehjem.
Det er ikke vurdert nærmere om det kunne gitt gevinster å øke graden av sambruk av
kommunens bygg. Trolig vil det å se på muligheter for å legge mer til rette for
sambruk av lokaler med f.eks. frivillige organisasjoner kunne legge grunnlag for
gjensidig utnyttelse av ressurser. Dette blir nok viktige momenter framover når en
skal utforme nye, eller bygger om eksisterende, offentlige bygg.

I 2018 var det 24 foreninger som fikk økonomisk støtte på til sammen 160 000 kroner fra eldrerådets
tilskuddsordning.
2
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Innsatsområde 3: Mat og måltider
Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Maten skal se, dufte
og smake godt samt være ernæringsmessig riktig. Hovedutfordringene som skisseres i
meldingen er manglende systematisk oppfølging, manglende sosialt fellesskap, få måltider
og lang nattfaste, lite mangfold og valgfrihet samt lang avstand mellom produksjon og
servering.
Stortingsmeldingen foreslår fem løsninger for å redusere underernæring og skape gode matog måltidsopplevelser:
1. Det gode måltidet: Kommunene bør tilby eldre brukere av helse- og omsorgstjenester næringsrik
mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt, er tilpasset den enkeltes forutsetninger og
behov og serveres i en hyggelig ramme. Det bør legges til rette for sosiale måltidsfellesskap for de
som ønsker det. Samarbeid om innkjøp, matlaging og servering gir gode muligheter for aktivitet og
deltakelse.
2. Måltidstider: Helse- og omsorgstjenesten bør ha som ambisjon at eldre med behov for mat- og
ernæringsbistand skal få tilbud som tilpasses deres egen måltidsrytme. Måltidene bør fordeles
jevnt utover dagen og kvelden, og det bør ikke gå mer enn elleve timer mellom kvelds- og
frokostmåltidet.
3. Valgfrihet og variasjon: Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til å ivareta egne
mattradisjoner og spisevaner når det gjelder meny, tidspunkt for måltidene og hvem de vil spise
sammen med. Det betyr at helse- og omsorgstjenesten bør fange opp individuelle ønsker og behov.
4. Systematisk ernæringsarbeid: Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge opp den
enkeltes ernæringsbehov for å unngå under- og feilernæring. Dette betyr at alle pasienter og
brukere i sykehus, sykehjem og brukere med vedtak om hjemmesykepleie må kartlegges for
ernæringsstatus, videre skal ernæringsmessig risiko vurderes og om nødvendig må det utarbeides
en individuell ernæringsplan.
5. Kjøkken og kompetanse lokalt: Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre brukere
innebærer: - At alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og
omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres. -At det utredes hvordan man bedre kan
legge til rette for utformingen av et eget tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av
lokalkjøkken.

Status i Karmøy - Mat og måltider
1. Det gode måltidet:
 Kjøkkenenheten har ansvar for maten i kommunens institusjoner, men rammen rundt
måltidet er det de enkelte avdelingene som har ansvar for å tilrettelegge best mulig.
De fysiske mulighetene til å danne en god ramme rundt måltidet ble spesielt
vektlagt ved utformingen av avdelingskjøkken ved Vea 2.


Kommunen har et godt samarbeid med en ernæringsfysiolog, som bl.a. har bidratt
sammensetning av ukemenyene, slik at energiinnholdet er mest mulig jevnt fordelt i
løpet av dagen og uken.



Hjemmeboende som vurderes å stå i fare for underernæring prioriteres i forhold til
dagtilbud slik at de skal få mulighet til å dele et næringsrikt middagsmåltid sammen
med andre i en trygg ramme.



Sør-Karmøy frivilligsentral har et opplegg som de kaller spisevenner. Spisevennene
møtes i frivilligsentralens lokaler én gang i uka. Det er sannsynlig at det også er andre
frivillige lag og foreninger som organiserer noe lignende. Det kan kanskje være mulig
å se på om samarbeid med frivilligheten kan bidra til at flere eldre skal få oppleve
gode måltider sammen. Nord-Karmøy frivilligsentral ble etablert i 2019, og er i gang
med å undersøke muligheten for å etablere spisevenner der.

2. Måltidstider:
 Etter et prøveprosjekt (i 2016) ble all middagsservering i kommunens sykehjem og
dagsentre forskjøvet til ca. klokka 15.30 sykehjem, fra oktober 2017. Dette for at
pasientene skulle få tilbud om 4 faste måltider og senkvelds. Intensjonen var bl.a. å
redusere nattfasten. Det er noe usikkerhet om dette har virket etter intensjonen for
alle pasientene, og det bør fortsatt være fokus på måltidstidene. Flere sykehjem har
startet med å gå rundt med en tralle (kalt fristelsestralle) for å tilby snacks/små
«godsaker» om kvelden. Beboere som ønsker mat utenom måltider får det. En viss
grad av individuell tilpassing er mulig.
3. Valgfrihet og variasjon:
 Sykehjemmene har en fast 10-ukers middags- og lunsjmeny. Menyen er variert og
justeres hver periode i forhold til innspill, høytider og årstid. Sykehjemmene har ikke
en valgfri meny, men de som har behov for spesialkost, dietter og i noen tilfeller
ønskekost, får det. Kjøkken mottar innspill til retter som brukere ønsker å få inn i
menyen. Dårlige pasienter klarer ikke alltid å velge selv. Pårørende er en viktig
samarbeidspart.


Pasientene spiser samlet i egne avdelinger. Avdelingene søker å tilrettelegge for at
pasienter som ønsker å spise sammen får det, men dette har nok så langt ikke blitt
sett på som et viktig fokusområde.
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4. Systematisk ernæringsarbeid:
 Karmøy kommune er en av fem pilotkommuner i helsedirektoratets
pasientsikkerhetsprogram. I den sammenheng er det utarbeidet nye rutiner for
kartlegging og oppfølging av pasienter som har ernæringsmessige utfordringer.
Rutinene er ikke fullt ut etablert i alle avdelinger.


Helse og omsorgstjenesten har fått tildelt øremerkede kompetansemidler og
innovasjonsmidler til å medfinansiere kompetansehevingstiltak innen ernæring.



Samtlige hjemmebaserte tjenester og institusjoner deltar i samarbeid om ernæring
med utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem (USHT).



Både i institusjonene og i hjemmetjenesten tilbys pasientene en risikovurdering.
Regelmessig måling av høyde og vekt, samt kartlegging av kostvaner og sykdommer
er sentralt i denne sammenheng.



For de som viser seg å være i risiko for underernæring vil det bli gitt tilbud om
individuelle tiltak.



Risikoutsatte hjemmeboende pasienter får fortrinn til dagtilbud, med bl.a. servering
av næringsrik lunsj og middag. Det er viktig å jobbe videre med å sikre
informasjonsoverføringen til dagavdelingen.



I samarbeid med en klinisk ernæringsfysiolog er samtlige menyer i sykehjem
gjennomgått og kvalitetssikret. Varigheten på nattfasten har også vært et sentralt
tema. For våren 2019 er det også inngått avtale om at hjemmetjenesten (nord) skal
samarbeide med ernæringsfysiologen for å gå gjennom- og kvalitetssikre gjeldende
rutiner.

5. Kjøkken og kompetanse lokalt:
 Alle sykehjem har avdelingskjøkken. Kjøkkenet betjenes av pleiepersonell.
Manualer/oversikt over berikningsmuligheter er tilgjengelige.


Virksomheten kjøkken i Karmøy kommune produserer middag til kommunens 6
sykehjem, 7 dagsentre og 2 heldøgnsomsorgsboliger følgende tre steder:
o Ved kjøkkenet på Åkra bu- og behandlingsheim produseres også middag til
Fredheim bufellesskap og dagavdelingen i Skudeneshavn.
o Ved kjøkkenet på Kopervik bu- og behandlingsheim produseres også
middag til Vea sykehjem, Østremtunet, dagavdelingen i Kopervik og
Augustehuset..
o Ved kjøkkenet på Storesund bu- og behandlingsheim produseres også
middag til Norheim bu- og behandlingsheim, Løftentunet og til dagsenteret
på Norheim bu- og behandlingsheim.
Middagen fra Storesund bu- og behandlingsheim fraktes videre av Bring. Fra de to
andre kjøkkenene er det de ansatte som selv kjører ut den varme og nylagede maten i
egnede biler som kommunen har anskaffet til dette formålet.



Hvilken finansieringsordning for institusjonskjøkken som innføres i forbindelse
med reformen Leve hele livet vil måtte tas med i vurderingen ved
bygging/renovering av kommunens institusjonskjøkken.
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Innsatsområde 4: Helsehjelp
Leve hele livet skal skape de eldres helse- og omsorgstjenester, der det viktigste spørsmålet
er: Hva er viktig for deg? Eldre skal bli verdsatt og involveres i beslutninger. Eldre skal få
leve hjemme så lenge som mulig med støtte til å mestre hverdagen.
Meldingen peker på utfordringer som manglende oppmerksomhet på mestring og
forebygging, dårlig oversikt over sammensatte behov, lite bruk av fysisk aktivitet og trening,
manglende bruk av nye behandlingsformer, kartlegging og oppfølging av den enkelte må
systematiseres.
For å møte utfordringene foreslås fem løsninger:
1. Hverdagsmestring: Eldre skal ha mulighet til å være mest mulig selvhjulpne, også når de
mottar helse- og omsorgstjenester. Alle bør få vurdert sitt behov og potensial for rehabilitering og
egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.
Hverdagsrehabilitering er et sentralt virkemiddel som både kan gi økt selvstendighet i dagliglivets
aktiviteter, forbedre funksjonsevnen og utsette ytterligere funksjonsfall. Velferdsteknologiske
løsninger som bidrar til å opprettholde livskvalitet, selvstendighet og mestring er viktige
virkemidler.
2. Proaktive tjenester: Proaktive tjenester innebærer at tjenestene aktivt oppsøker innbyggere som
ikke selv oppsøker helsetjenesten og tilbyr oppfølging. Formålet er at tjenester settes inn på et
tidlig tidspunkt i stedet for å vente på at den enkelte selv tar kontakt. Helse- og omsorgstjenesten
bør vurdere å bruke forebyggende hjemmebesøk på ulike indikasjoner i tillegg til alder. Tiltaket må
ses i nær sammenheng med utviklingen av teambaserte tjenester i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
3. Målrettet bruk av fysisk trening: Eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet som
forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. Dette kan for eksempel skje gjennom
kommunens frisklivstilbud, ved å etablere treningstilbud/treningsgrupper for eldre, og ved
individuelt tilpasset trening.
4. Miljøbehandling: Miljøbehandling kan øke mestring og velvære, skape nye muligheter for
kommunikasjon, dempe angst og uro og redusere unødig legemiddelbruk hos eldre.
Miljøbehandling kan inneholde integrert bruk av musikk og andre kulturuttrykk i behandling og
daglige aktiviteter, minnearbeid, gjenkjenning og sansestimulering.
5. Systematisk kartlegging og oppfølging: Å fange opp tegn på utvikling av sykdom,
funksjonstap eller problemer, er en forutsetning for å komme tidlig i gang med tiltak, både hos
hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. Helse- og omsorgstjenesten bør derfor utvikle og bruke
ansattes kompetanse i systematisk observasjon, kartlegging og oppfølging.

Status i Karmøy – Helsehjelp
1. Hverdagsmestring:
 Hverdagsmestring og brukermedvirkning er grunnleggende verdier, som også
reflekteres i Karmøy kommunes omsorgstrapp3. Alle tjenester skal ha utgangspunkt i
dette. Brukerens egne behov, ressurser og mestringsopplevelse settes i fokus. Alle
omsorgstjenestene skal utvikle holdninger og verktøy i tråd med dette.


Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet trening i en
tidsavgrenset periode. Denne foregår i brukers eget hjem og arbeidet utføres
tverrfaglig i samarbeid mellom ansatte i hjemmetjeneste og fysio- og/eller
ergoterapeut. Hverdagsrehabilitering tilbys når bruker har et behov for rehabilitering
i hverdagslivets aktiviteter med målsetting om at bruker skal bo lengst mulig i eget
hjem.



Kommunestyret har vedtatt en strategiplan for velferdsteknologi. Karmøy deltar
bl.a. i flere interkommunale samarbeidsprosjekter for utvikling og erfaringsdeling.
Det skjer mye spennende forskning og uttesting av velferdsteknologi. Vi er kun i
startfasen med dette. Prosjekter som det jobbes spesifikt med nå i Karmøy er bl.a. å få
på plass legemiddeldispensere og nye trygghetsalarmer hos hjemmeboende.

2. Proaktive tjenester:
 Helse- og omsorgstjenesten i Karmøy er ikke organisert med proaktive tjenester slik
som dette er eksemplifisert i stortingsmeldingen. Det er imidlertid etablert ulike
lavterskeltilbud som også er ment å fungere proaktivt: bl.a. hukommelsesteam,
fallforebyggende trening, tilbudene i regi av friskliv og mestring og aktivitetsvenn for
hjemmeboende demente.

3. Målrettet bruk av fysisk trening:
 Friskliv og mestring gir ulike tilbud om gruppetrening hvor deltakerne lærer om
hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og hvorfor dette er så viktig. Kurset
består av både teori og praksis. Aktivitetsdelen gjennomføres både innendørs og
utendørs. Det er også etablert en balansegruppe med gruppetreningstilbud for
personer med nedsatt balanse og som føler seg ustø i hverdagen.


Det er en kommunal støtteordning til frivillige organisasjoner og lag som driver
forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for befolkningen. Aktiviteter
må ha en innretning mot helse eller omsorgsarbeid og tiltak som er av
forebyggende karakter prioriteres.

I den kommunale omsorgstjenesten snakker mange om "tiltakskjeder" og "omsorgstrapp". Dette er
benevnelser som viser til at det finnes mange typer omsorgstjenester, og at disse må sees i sammenheng. Jo
lengre opp man kommer i omsorgstrappa, jo mer hjelp har en behov for. Karmøy kommune har som prinsipp
at tjenester skal gis på beste effektive omsorgsnivå.
3
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4. Miljøbehandling:
 Ved flere av kommunens sykehjem er det etablert sansehager og velværerom.


Det er etablert et dagaktivtetstilbud for personer med demenssykdom og god fysisk
form. I dette tilbudet legges opp til turer i naturen i nærmiljøet ol.



Sykkeltur med sykehjemspasientene kan oppleves som en form for miljøbehandling.



Ved enkelte av kommunens sykehjem er det en ordning med besøkshund.

5. Systematisk kartlegging og oppfølging:
 Antall sykehjemsleger har økt, og det jobbes også med å forbedre fastlegedekningen
og øke robustheten for hele legetjenesten (jf. plan for legetjenesten)..


For å styrke fagmiljøene og øke kompetansen er det foretatt en funksjonsinndeling for
kommunens sykehjem.



Et fokusområde i pasientsikkerhetsprogrammet er å øke pleiepersonellets
observasjonskompetanse for å avdekke tendenser til forverring i helsetilstand, både i
institusjon og i hjemmetjeneste. Fokus på ernæring og forebygging av trykksår er
også eksempler på viktige tiltak. En del virksomheter har også hatt fokus på bruk av
legemidler.
o
Samtlige målinger er satt i system. Dvs at det er definert hvem som skal måles,
når det skal måles og hvordan målingene skal følges opp. Følgende målinger
tas: blodtrykk, puls, blodsukker, oksygenmetning, temperatur,
respirasjonsfrekvens og bevissthetsnivå.
o
Nye pasienter blir veid og målt høyden for å få beregnet sin BMI. Skjemaet
MNA brukes for å kartlegge om pasienter er i risiko for å bli underernært, eller
er underernært. Vektutviklingen følges. For de som er underernærte tilbys det
individuelle tiltak innen kost/ernæring.
o
Kommunen har samarbeid med USHT Fonna, helseforetaket og SAFER.
Karmøy kommune har bl.a. utdannet 16 fasilitatorer gjennom SAFER sitt
opplegg. Poenget med dette er å legge til rette for kompetanseheving gjennom
simulering.



Det er investert i akuttsekker til hjemmetjenestens ansatte slik at de alltid skal ha
viktig utstyr tilgjengelig.

Innsatsområde 5: Sammenheng i tjenestetilbudet
Leve hele livet tar sikte på å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres
pårørende. Målet er å gi økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger
mellom eget hjem, sykehus og sykehjem med færre ansatte å forholde seg til.
Utfordringene kan oppsummeres med: for lite personorientert tilnærming, for lite avlastning
og støtte, for dårlig kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til, for mange
krevende overganger mellom tjenestetilbud,
Reformen foreslår fem løsninger der målet er økt trygghet og forutsigbarhet:
1. Den enkeltes behov: Eldres tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den
enkelte. Sentrale virkemidler for å få til en personsentrert tilnærming er en kartleggende
velkomstsamtale ved oppstart av tjenestetilbudet og ved flytting til sykehjem, utforming av
individuell plan, primærkontakt og jevnlige pasient- og pårørendesamtaler.
2. Avlastning og støtte til pårørende: Mange pårørende har krevende omsorgsoppgaver og
utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig at pårørende får god støtte og avlastning, og at
innsatsen deres anerkjennes. For å gi økt støtte og avlastning til pårørende løfter reformen fram
tre løsninger: -Mer fleksible kommunale avlastningstilbud som møter pårørendes behov med
hensyn til tidspunkt, varighet og om tilbudet skjer i eget hjem, i institusjon eller på annen måte. Informasjon og dialog, blant annet ved bruk at digitale verktøy. - Pårørendeskoler og
samtalegrupper som medvirker til læring og mestring
3. Færre å forholde seg til og økt kontinuitet: Organiseringen av helse- og omsorgstjenestene
må ivareta brukernes behov for tilgjengelighet, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet. Noen
fellesnevnere er primærkontakt på virksomhetsnivå, færre ulike ansatte per bruker og at hjelpen
kommer til avtalt tid. Mange kommuner har tatt ulike grep for å bidra til dette, blant annet
gjennom nye arbeids- og organisasjonsmodeller og alternative turnusordninger.
4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem: Kommunene bør legge til rette for bedre
pasientforløp og mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem. - For eldre brukere kan det bety
større trygghet og mindre påkjenning ved flytting. - For pårørende kan det bety mer avlastning og
støtte før flytting, og invitasjon til å fortsette å bidra etter flytting.- For ansatte kan det bety
lengre vekslingsfelt og bedre overlapping ved flytting. - For kommunen kan det bety mer
samordnet bruk av ressursene på tvers av hjemmetjeneste og sykehjem og muligheten til å gjøre
godt kvalitetsarbeid. - For staten kan det bety å vurdere om det er barrierer i statlig regelverk som
hindrer samordning og gode pasientforløp mellom eget hjem og sykehjem.
5. Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus: For å sikre gode overganger mellom
tjenestenivåene, bør det legges til rette for tidlig planlegging og saksbehandling for utskriving, og
for gjensidig kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene. Målet er god og sammenhengende
behandling og oppfølging, og å hindre uønskede reinnleggelser. Det foreslås å videreføre
læringsnettverk for gode pasientforløp i perioden 2020–2022, slik at alle kommuner og helseforetak
får mulighet til å delta i læringsnettverket. Formålet med læringsnettverket er å støtte kommunene
og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet, og sikre brukernes behov for å møte
helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.
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Status i Karmøy - Sammenheng i tjenestetilbudet
1. Den enkeltes behov:
 Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal stilles ved utforming av tjenestetilbud og
tiltak. I noen virksomheter er spørsmålet satt opp på tavlen på personalrommet. I
2017 ble det innført en årlig markering for å opprettholde fokus på viktigheten av
dette (6. juni).


I forbindelse med prosjektet lindrende behandling har det vært et stort fokus på å
øke kompetansen på dette området i alle omsorgstjenestene.

2. Avlastning og støtte til pårørende:
 Kommunens ansatte formidler informasjon om ulike pårørendekurs, bl.a. i regi av
Helse Fonna.


Kommunens kreftkoordinator er en viktig støttespiller for både de som er rammet av
kreft men også pårørende.



Hukommelsesteamet vil kunne bistå pårørende som opplever at sine nære utvikler
demens.

3. Færre å forholde seg til og økt kontinuitet:
 Helse og omsorgsetaten har et stort fokus på heltidskultur og tiltak for å redusere
sykefraværet.


Helse og omsorgstjenesten har innført nye arbeidstidsordninger ved flere sykehjem,
som innebærer lengre vakter og økt kontinuitet for pasientene.



Opprettelsen av koordinerende enhet ved bestillerkontoret gir pasienter med behov
for individuell plan færre å forholde seg til og en bedre koordinering av tjenestene.



Flere av tjenestene har etablert et system med primærkontakt slik at bruker og
pårørende vet hvem som har hovedansvar for brukeren. Dette er med å begrense
antall hjelpere for hver enkelt bruker.

4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem:
 Hjemmetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten har etablert innsatsteam for å bidra
til en mykere overgang mellom hjem og sykehjem.

5. Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus:
 I den grad en utskrivelse kan planlegges er det god kommunikasjon og samhandling med
Helse Fonna i forkant av utskriving til sykehjem eller hjem, bl.a. i form av nettverksmøter.
Utskriving til hjemmet planlegges i samarbeid med hjemmetjenesten.



Læringsnettverkene innenfor de ulike fagområdene har også fokus på tiltak som kan sikre
gode overganger.
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SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR
OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 15/20
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:
1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:
 Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak
 Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer
 Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene
4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal iverksettes

2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.

3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jakob Bråtå
20/1942

Arkiv: A71 &30
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

10.06.2020

KOMPETANSE- OG OPPLÆRINGSPLAN BARNEVERNTJENESTEN 2020-2024.

Kommunalsjefens forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar utarbeidet kompetanse- og opplæringsplan for
barneverntjenesten for perioden 2020-2024 ved at;


Karmøy barneverntjeneste benytter nasjonale kompetanseprogram som
veilederutdanning, ulike fagrettede tiltak og lederutdanning.



Barneverntjenesten skal bemannes med overvekt med barnevernfaglig og sosionomfaglig
kompetanse. I tillegg relevant tverrfaglig utdanning for å sikre at tjenesten har bred
tverrfaglig kompetanse.



Det utarbeides en årlig handlingsplan med prioriterte opplærings- og
kompetansehevingstiltak.



Barneverntjenesten vil følge opp nye krav til kompetanse innen barneverntjenesten fra
sentrale myndigheter.

KOMPETANSE- OG OPPLÆRINGSPLAN FOR KARMØY
BARNEVERNTJENESTE 2020 - 2024
Sammendrag av saken:
Kompetanse- og opplæringsplan for barneverntjenesten revideres i denne saken, etter å ha blitt
behandlet i hovedutvalget i 2017 og i 2018. Hovedlinjene fra tidligere behandlinger videreføres.
Det legges opp til en 4-årig horisont for barneverntjenestens kompetanse- og opplæringsplan, for
å skape forutsigbarhet i driften og møte komplekse behov. Planen følger opp signaler i høring til
revidert barnevernlov og vil revideres i tråd med framtidige krav til kompetanse.

Bakgrunn for saken
Kompetanse- og opplæringsplan for barneverntjenesten revideres i denne saken, etter å ha blitt
behandlet i hovedutvalget i 2017 og i 2018.
Det vises også til vedtak i hovedutvalget den 29.01.2020 der det ønskes sak om
bemanningssituasjonen og kompetanse i barneverntjenesten i neste møte.
Det er viktig at barneverntjenesten har riktig og god kompetanse for å kunne ivareta forsvarlig
drift av barneverntjenesten. Kommunens barneverntjeneste skal forvalte et komplekst saksfelt, og
trenger av den grunn kompetanse av både barnevernfaglig, barnefaglig, kontorfaglig og juridisk
kompetanse i tillegg til kompetanse på veiledning og ledelse.

Kompetanse innen barneverntjenesten, føringer og status
Nasjonale anbefalinger / signaler for kompetanse innen barnevernet
I dag er det ikke formelle kompetansekrav til ansatte i barneverntjenesten.
Det forutsettes at kommunen har en forsvarlig barneverntjeneste, jfr internkontrollforskriften om
forsvarlighet. Herunder er det forutsatt at kommunen sin barneverntjeneste er forsvarlig
bemannet i fht de oppgavene som følger av barnevernloven.
Fra sentralt hold jobbes det med styrke kompetansen i barneverntjenesten. I forbindelse med
pågående «barnevernreform», der det forventes ny barnevernlov i 2021 med virkning fra 2022, er
kompetanse et viktig område. Barne – ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har et
kompetanseprogram for perioden 2018-2024 med dedikerte videreutdanninger for ansatte i
kommunal barneverntjeneste.
Barne- og familiedepartementet (BFD) har sendt på høring et forslag til kompetansekrav og
andre kompetansehevende tiltak i barnevernet i Norge.
Forslagene bygger blant annet på Bufdirs kompetanseutredning som ble offentliggjort høsten
2019. I kompetanseutredningen står det at det; « … vektlegges at det må være en bred og høy

kompetanseprofil i barneverntjenestene der en både vektlegger barnevernfaglig, barnefaglig,
psykolog og juridisk kompetanse i barneverntjenestene. Bufdir anbefaler at det bør satses på å få
masternivå som noe av kompetansegrunnlaget i barneverntjenestene. Høringen og det
etterfølgende arbeid fra høringen vil vise retning for barnevernets kompetanseområde.»
Videre kommer det fram at «…kompetansen i barnevernet har, gjennom flere tiår, vært tema i en
rekke offentlige utredninger og meldinger. Samtlige av disse har vist at barnevernet trenger et
kraftig kompetanseløft, men de foreslåtte tiltakene har i liten grad blitt fulgt opp. Derfor har
Barne- og familiedepartementet (BFD) satt i gang en stor satsing på feltet gjennom
kompetansestrategien for det kommunale barnevernet for 2018-2024. Bufdir anbefaler en ny
modell for kvalifisering til arbeid i barnevernet og en rekke tiltak for å støtte opp om dette.
Tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme.»
Hovedinnholdet i høringsnotatet fra BFD våren 2020;
Barnevernets viktigste ressurs er motivasjonen og kunnskapen til tilsatte som jobber i tjenestene.
De tilsatte i det kommunale og statlige barnevernet har en viktig og krevende jobb. De skal ta
vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Barnevernets arbeid består ofte i å håndtere
vanskelige dilemmaer og ta avgjørelser som gjør en forskjell i både barn og familiers liv. De
faktiske forholdene i sakene kan være krevende å tolke. Dette stiller høye krav til den enkeltes
kompetanse og skjønnsutøvelse.
Formålet med forslagene i høringsnotatet er å møte flere av utfordringene som er avdekket i
barnevernet. Barnevernet utøver offentlig myndighet som kan være av svært inngripende
karakter. Samtidig er barnevernssaker ofte kompliserte, og feil og mangler i tjenestetilbudet kan
få store og uopprettelige konsekvenser for dem det gjelder. Alvoret og kompleksiteten i
barnevernets arbeid kommer blant annet til uttrykk i de sakene der det er påstått brudd på
Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser. Tilsyn med barnevernet tyder på at både
kommunene og det statlige barnevernet har utfordringer med å tilby tjenester med god nok
kvalitet til de barna og familiene som trenger hjelp. Flere kartlegginger viser også at mange
tilsatte etterspør mer kunnskap. Utfordringene har flere årsaker. Det betyr også at det er behov
for innsats på flere områder for å styrke kvaliteten i barnevernet.
Høringsnotatet tar for seg kompetanse som ett virkemiddel for å møte utfordringene. Det legges
vekt på at faglig kunnskap, praktiske ferdigheter, erfaring og veiledning er viktig for at
barnevernet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Barn og familier som er i en vanskelig
livssituasjon må møte fagmiljøer med høy kompetanse og høy grad av legitimitet. Dette er
avgjørende, både for at befolkningen skal ha tillit til barnevernet og for at barn og familier skal få
den hjelpen de trenger. Departementet foreslår i høringsnotatet en rekke tiltak for å styrke
kompetansen i tjenestene og gjøre barnevernet til et bedre og mer attraktivt arbeidsted. Den
overordnede målsettingen med endringer i barnevernet er at barn og familier skal få rett hjelp til
rett tid. Dette forutsetter at barnevernet yter tjenester av høy kvalitet. Mer kunnskap og faglig
støtte skal gi de tilsatte bedre forutsetninger for å løse sine oppgaver og stå i krevende saker.
Høyere krav til kompetanse kan også styrke anseelsen fra omgivelsene, statusen til barnevernet,
innholdet i utdanningene og mulighetene barnevernstjenestene og institusjonene har for å
tiltrekke seg nye kompetente fagpersoner, og holde på disse.
Høringsnotatet fra BFD inneholder følgende forslag til endringer i barnevernloven:

- Det skal fra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning til
tilsatte i det kommunale barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og
vedtaksmyndighet.
- Det etableres en egen ordning for de som allerede er tilsatt i det kommunale barnevernet, eller
som tilsettes i perioden før 2031, der kompetansekravet kan oppfylles gjennom videreutdanning
og minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet.
- Det gis etter 2031 mulighet for dispensasjon fra kravet om mastergrad hvis kommuner ikke
lykkes med å rekruttere kvalifiserte kandidater, forutsatt at den nytilsatte får systematisk
veiledning det første arbeidsåret og tar videreutdanning innen tre år.
- Kommunenes og barnevernsinstitusjonenes generelle ansvar for veiledning av de tilsatte blir
presisert i barnevernloven.
- Det stilles krav om at det kommunale barnevernet og Barne-, ungdoms- og familieetaten
(Bufetat) skal tilby veiledet praksis til studenter dersom høyskoler og universiteter ber om det.
De foreslåtte lovkravene kombineres med tiltak for å videreutvikle utdanningene som er mest
relevante for arbeid i barnevernet:
- Tilbudet om barnevernsfaglige videreutdanninger skal styrkes, slik at de som allerede er tilsatt i
barnevernet skal kunne tilegne seg kompetanse på masternivå.

Status for kompetanse innen barneverntjenesten i Karmøy kommune
Karmøy kommune har i mange år satset på høy kompetanse i barneverntjenesten. Det er vektlagt
formell kompetanse på høgskolenivå, og at det er ønskelig at ansatte i barneverntjenesten har
relevant videreutdanning, i tillegg til minimum 3-årig bachelor.
Det er ulike arbeidsområder i barneverntjenesten, og det stilles dermed ulike kompetansekrav til
de ulike funksjonene i barneverntjenesten.
Kort oversikt over kompetansestatus;
Ledelse og administrasjon;
Alle ansatte har den ønskede kompetansen med både høgskoleutdanning, videreutdanning og
erfaring utover 4 år.
I ledergruppen på 5 har 3 utdanning som barnevernpedagog/sosionom. De to som ikke er
barnevernpedagog/sosionom har mer enn 4 års ledererfaring i barnevernet.
De merkantile funksjoner er besatt med ansatte med relevant utdanning, og alle har mer enn 4 års
erfaring fra merkantilt arbeid.
Kontaktpersonarbeid herunder veilederne til kontaktpersonene;
86 % av de som arbeider med disse kjerneoppgavene (saksbehandling/kontaktperson i mottak,
hjelpetiltak og omsorgstiltak) i barnevernet i Karmøy er utdannet barnevernpedagog/sosionom.
Det er kun 3 av de fast ansatte med annen relevant høgskoleutdanning som ikke har minst 4 år
erfaring fra kommunalt barnevernarbeid. Dersom disse 3 fortsetter i barneverntjenesten vil de
alle ha minst 4 års erfaring i løpet av 2021.
Metoderettet arbeid (dvs ikke saksbehandling/kontaktperson) – Familiesenteret:
43 % av de ansatte er utdannet barnevernpedagog/sosionom. Alle ansatte har mange års erfaring
fra barnevernarbeid. Det er også ansatte med masterutdanning.
Videreutdanning er et satsningsområde i barneverntjenesten i Karmøy, og barneverntjenesten har
hvert år ansatte som deltar på det nasjonale videreutdanningsprogrammet.

83 % av de fast ansatte har studiepoenggivende relevant videreutdanning.
Sett opp mot de kompetansekrav som det legges opp til i pågående kompetansehøring oppfyller
Karmøy barneverntjeneste med dagens bemanning kravene som er satt, allerede i 2021.
Kompetansekravene er tenkt iverksatt først fra 2031.

Vurdering av kompetansen i barneverntjenesten i Karmøy kommune;
Status i Karmøy sett opp mot nasjonale signaler.
Karmøy kommune har satset på ansatte med høy kompetanse, og det viser i status over igjen i
faktadelen i forrige avsnitt. Det betyr at Karmøy kommune har et forsvarlig kompetansegrunnlag
i barneverntjenesten.
Karmøy kommune har hatt flere ansatte som har gjennomført pågående kompetansetiltak i
Bufdir regi, og har dette prioritert i videre kompetansebygging. I dag har 83 % av de fast ansatte i
barneverntjenesten kompetansegivende videreutdanning. Blant videreutdanningen finner vi
kompetanse i familieterapi, psykisk helse og rus – som er angitt som viktige områder fra Bufdir.
Karmøy barneverntjeneste har satset på å ha barnevernfaglige veiledere med videreutdanning for
å sikre kvalitetsmessig god både opplæring og veiledning av spesielt nyansatte, men også for
ansatte med erfaring.
Karmøy barneverntjeneste har juridisk kompetanse som er viktig i forhold til kvalitetssikring av
barnevernjussen som forvaltes av barneverntjenesten. Barneverntjenesten har også lett tilgang til
kommuneadvokatens ansatte i fht juridisk kompetanse på barnevern. Det er kommuneadvokaten
som fast prosederer saker for barneverntjenesten i nemnd og rett, og det har opparbeidet
betydelig kompetanse på barnevernrett, som er viktig for barneverntjenesten.
Når det gjelder tankene om å få master i barnevern og i barnevernarbeid, ønskes det også i
tilrettelagt for at ansatte med relevant barnefaglig kompetanse kan ta master innen
barnevernarbeid. På denne måten følges opp signaler om en tverrfaglig tilnærming på
barnevernområdet. Pr i dag har barneverntjenesten en ansatt med master i barnevern. Det
vurderes som ambisiøst og ikke realistisk for Karmøy barneverntjeneste å skulle klare å komme
opp i at 80 % ansatte har master innen barnevern innen 2031. Det vil prioriteres å øke andel
ansatte med masterutdanning. I 10 årsperioden vil barneverntjenesten fokusere på at det skal
være en høy andel av de fast ansatte som har relevant videreutdanning. Der ligger Karmøy
barneverntjeneste allerede godt an i 2020.
Revidert kompetanseplanen 2020-2024 legger føringer for at Karmøy kommune fortsatt skal satse
på høy kompetanse i barneverntjenesten.
Kompetanseplanen støtter opp under at barneverntjenesten ønsker at ansatte, i tillegg til
grunnleggende bachelor, også har relevant videreutdanning på høgskolenivå.
Kompetanseplanen beskriver at veiledning av både nyansatte og erfarne ansatte skal prioriteres
og videreutvikles.
Kompetanseplanen legger opp til at det fortsatt skal lages årlige handlingsplaner for sikre at de
rette fokusområdene blir prioritert.

Økonomi
Det vil foreløpig ikke bli økte kostnader med å forslag til kompetanseplan 2020-2024.
Økt kompetanse og videreutdanning koster i form av utgifter, permisjon, vikarer. Dette dekkes
av det nasjonale kompetanseprogrammet frem til 2024, for pågående kompetansesatsing.
Ut fra forslag til nye kompetansekrav i ny barnevernlov forventes det en videreføring av
kompetanseprogrammet fram til 2031, tidspunktet da nye kompetansekrav vil gjelde fra.
Barneverntjenesten vil holde seg innenfor vedtatt årlig budsjettramme for kompetansetiltak.

Kommunalsjefens kommentarer og konklusjon:
Kommunalsjef helse og omsorg vurderer at Karmøy barneverntjeneste har en forsvarlig
kompetanse og kompetansesammensetning. Det er prioritert å ha en tverrfaglig kompetanse for å
håndtere krevende arbeidsoppgaver og sammensatte problemstillinger. Kommunen følger i
vedlagte reviderte kompetanseplan opp nasjonale signaler for kompetanseheving innen
barneverntjenesten.
I planen foreslås det å benytte nasjonale kompetanseprogram som veilederutdanning, ulike
fagrettede tiltak og lederutdanning. Barneverntjenesten vil bemannes med overvekt av
barnevernfaglig og sosionomfaglig kompetanse. I tillegg relevant tverrfaglig utdanning for å
sikre at tjenesten har bred tverrfaglig kompetanse. Barneverntjenesten utarbeider en årlig
handlingsplan med prioriterte opplærings- og kompetansehevingstiltak. Nye krav til
kompetanse innen barneverntjenesten, som vedtas fra sentrale myndigheter, vil følges opp.
Kompetanseplanen vil være et godt grunnlag for en forsvarlig drift av kommunens
barneverntjeneste i perioden 2020-2024 og kommunalsjefen anbefaler hovedutvalget å vedta
planen.

Kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy, 2.06.2020

Nora Olsen-Sund
sign.
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BARNVERNTJENESTENS KOMPETANSEPLAN 2020-2024
1. INNLEDNING
Barneverntjenesten i Karmøy kommune skal følge de lovmessige og forskriftsmessige føringer og
bestemmelser som gjelder for barneverntjenesten i Norge. Det skal foreligge en opplæringsplan
som baserer seg på ovennevnte føringer, og de nye føringer og bestemmelser som til enhver
kommer til.
Opplæringsplanen skal være så konkret at den kan måles opp mot å etterkomme de krav som
ligger til opplæring av barnevernets personell og gir retning for de årlige prioriteringer for bruk av
kompetansemidler i barneverntjenesten. Opplæringsplanen må inneha en oversikt over
kompetansesituasjonen til de ansatte, slik at det er mulig å målrette kompetansetiltakene som
besluttes.
Det er barneverntjenestens leder som har det overordnede ansvar for forvaltningen av
barneverntjenestens kompetansemidler, i tråd med, den til enhver tid gjeldende, kompetanseplan.
De årlige prioriteringene skal dokumenteres og synliggjøres i konkret gjennomføringsplan som er
åpen og tilgjengelig for hele virksomheten. Ansatte, verneombud og tillitsvalgte har hatt mulighet
til innspill til Kompetanseplanen.
Forsvarlighetskravet gjelder for alle stadier av barnevernstjenestens arbeid. Det er en forutsetning
for å ivareta involvertes rettigheter, og er uløselig knyttet til barnets beste.
Delegasjon:
Barnevernlovens § 2-1: ”Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens
personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig
for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi forskrifter om opplæring.”
Hovedutvalget for Helse og omsorg i Karmøy kommune er delegert myndighet for denne
paragraf.
Mulige nye rammebetingelser fra NOU 2016:16
Det er pr i dag ikke lovfestede krav til kompetanse eller bemanningsnorm for de kommunale
barneverntjenester i Norge. Det har over lengre tid vært diskutert om kompetansen i barnevernet
er god nok, og det har i flere undersøkelser vært pekt på mangler ved kompetansen. I NOU
2016:16 Ny barnevernlov, punkt 5.5.1.4 drøfter utvalget krav til forsvarlighet og om det bør
oppstilles nærmere kompetansekrav i loven, men det foreslås å ikke lovfeste krav til kompetanse
eller bemanning i barnevernet.
Departementet har våren 2020 sendt på høring forslag til ny barnevernlov mht kompetansekrav og
andre kompetansehevende tiltak i barnevernet. Forslagene vil blant
annet bygge på Bufdirs kompetanseutredning som ble offentliggjort høsten
2019. Barneverntjenesten i Karmøy vil følge opp nasjonale signaler i kompetanseplan 2020 – 2024.

2. KOMPETANSEKRAV OG -ANALYSE
Barnevernet har krav, ansvars- og arbeidsområder som skal håndteres av ulike stillinger. På
bakgrunn av kompetansekrav og forsvarlighetskrav til arbeidet innen barneverntjenesten er det
behov for å fastsette konkrete kompetansekrav for hvert arbeidsområde og stillingsgruppe.
Gjeldende for alle:
Alle ansatte / oppdragstakere må fremlegge godkjent politiattest før oppstart. Alle ansatte må ha
sertifikat for bil. Det er ønskelig at alle ansatte/oppdragstakere er minimum 25 år.
Arbeidsområder og stillinger:
Ledere og ulike fagstillinger med ansatte.
Oppdragstakere; Fosterhjem, Beredskapshjem, Miljøarbeidere/støttekontakter/ besøkshjem,
Tilsynsførere.
Kompetansekrav for ledere og ansatte i barneverntjenesten.
Ledere:
Ledere er avdelingsledere og leder for barneverntjenesten. Primært barnevernspedagog eller
sosionom med utdanning i ledelse. Personer med annen relevant høgskoleutdanning kan bli
vurdert. Minimum 5 års erfaring fra barnevernarbeid. Personlig egnet vurderes særskilt.
Opplæringsmål:
Ledere skal følge kommunens overordnede plan for lederopplæring – supplert med relevante
kompetansetiltak for å være barnevernfaglig oppdatert.
Stabsansatte med særskilte arbeidsområder:
Stabsansatte med særskilte arbeidsområder er fagutvikler / internkontroll, tilsynsansvarlig / arbeid
med oppdragstakere og juridisk saksbehandler. Minimum høgskoleutdanning. Bør ha minimum 5
års erfaring som er relevant for det aktuelle fagområdet. Personlig egnet vurderes særskilt.
Opplæringsmål:
Stabsansatte skal løpende delta i opplæringstiltak som er relevante for sitt spesifikke fagområde.
Merkantile:
Fagutdanning innenfor merkantile fag. Personlig egnet vurderes særskilt.
Opplæringsmål:
Alle merkantile skal få nødvendig opplæring i barneverntjenesten særlige arbeidsområder på det
merkantile området.
Veiledere for kontaktpersoner:
Primært barnevernspedagog eller sosionom. Personer med annen relevant høgskoleutdanning kan
bli vurdert. Veiledere for saksbehandlere bør ha minimum 5 års erfaring fra barnevernarbeid.
Familieveiledere:
Primært barnevernspedagog eller sosionom. Personer med annen relevant høgskoleutdanning kan
bli vurdert. Bør ha videreutdanning innenfor et relevant metodeområde innen barnevern.
Personlig egnet vurderes særskilt.
Opplæringsmål:
Veiledere skal løpende delta i opplæringstiltak som er relevante for rollen som veileder.
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Kontaktpersoner:
Primært barnevernspedagog eller sosionom. Personer med annen relevant høgskoleutdanning
med barnevernfaglig eller barnefaglig kompetanse kan bli vurdert.
Det er et mål at 75 % av de fast ansatte har en videreutdanning som er relevant i fht
barnevernarbeid. Personlig egnet vurderes særskilt.
Opplæringsmål:
Sikre basisopplæring som gir grunnlag for forsvarlig utførelse av sitt arbeid i barneverntjenesten –
særlig gjelder dette de som har jobbet mindre enn 2 år som kontaktperson. For kontaktpersoner
som har mer enn 2 års erfaring som saksbehandlere skal de delta i opplæringstiltak med
videregående perspektiv.
Miljøarbeidere / miljøterapeuter:
Bør som minimum ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men helst en relevant
høgskoleutdanning. Personlig egnet vurderes særskilt.
Opplæringsmål:
Alle miljøarbeidere/miljøterapeuter skal få nødvendig grunnopplæring og løpende oppfølging i
hht de de arbeidsområder en jobber med.
Besøkshjem:
Dette er en ny gruppe ansatte i barneverntjeneste, og representerer den største gruppen med
ansatte i barneverntjenesten.
Før avlasterdommen av 2016 var besøkshjemmene oppdragstakere i barneverntjenesten.
Det er pr mars 2020 73 besøkshjem i barneverntjenesten; fast ansatte (57) / midlertidige ansatte (16).
Her er personlig egnethet det som særlig vektlegges i fht kompetanse.
Særlige rekrutteringstiltak i barneverntjenesten:
Barneverntjenesten vil etterstrebe å ha ansatte med flerkulturell bakgrunn i virksomheten, og vil
rekruttere målrettet etter personer med slik bakgrunn. Barneverntjenesten vil etterstrebe å ha god
kjønnsbalanse i virksomheten, og vil rekruttere målrettethet etter flere menn i barneverntjenesten.
Kompetansekrav for oppdragstakere:
Det forutsettes at alle oppdragstakere deltar på oppdragstaker-tiltak i regi av barneverntjenesten.
– Dette kan være ulike kompetansetiltak som gjennomføres for de ulike oppdragstakergruppene
gjennom året.
Fosterhjem:
Alle fosterhjem bør gjennomføre fosterhjemskurs som pr i dag gjennomføres av Bufetat. Bufetatrekrutterte fosterhjem bør ha gjennomført grunnkurs i PRIDE.
Kommunalt rekrutterte fosterhjem for slekt og nettverksplasseringer bør gjennomgå PRIDE-kurs
for slekt- og nettverksfosterhjem.
Fosterhjem bør delta i ”førsteårsgruppe” for fosterhjem, i regi av Bufetat – evt grupper som
etableres i kommunal regi.
På dette området vil det i perioden bli endringer. I ny barnevernlov som er forventet i 2021 vil
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barneverntjenesten få større ansvar for fosterhjem. Dette vil bli nærmere avklart når loven vedtas.
Det pågår lokalt et samarbeidsprosjekt mellom 7 kommuner der hensikten er å styrke opplæring og
oppfølging av fosterhjem. Dette er et prosjekt som støttes økonomisk av både Rogaland og Vestland fylker, og
kommunene samarbeider også med Bufetat i dette prosjektet.
Pr mars 2020 har vi en «bør-situasjon» hva gjelder opplæring og oppfølging. Gjennom prosjektet er det en
ambisjon om å få et reelt «skal» i fht å ta imot opplæring og veiledning, i løpet av planperioden. Det samme
gjelder beredskapshjemmene beskrevet under.
Beredskapshjem;
Bufetat-rekrutterte beredskapshjem bør ha gjennomført grunnkurs i PRIDE.
Kommunalt rekrutterte beredskapshjem for slekt og nettverksplasseringer bør gjennomgå PRIDEkurs for slekt- og nettverksfosterhjem. Beredskapshjem bør delta i ”førsteårsgruppe” for
fosterhjem, i regi av Bufetat – evt grupper som etableres i kommunal regi.
Miljøarbeidere; Bør som minimum ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Støttekontakter: Må være minimum 16 år. Her er personlig egnethet det som særlig vektlegges.
Besøkshjem: Her er personlig egnethet det som særlig vektlegges.
Tilsynsførere: Her er personlig egnethet det som særlig vektlegges.
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Kompetansesituasjonen i barneverntjenesten i Karmøy kommune pr 2020:
Alle ansatte i barneverntjenesten har minimum 3-årig høgskoleutdanning. (unntatt merkantile
stillinger hvor det ikke er krav). Det er gjort et bevisst valg om å ha bredde i
kompetansesituasjonen, som innebærer at det er ønskelig med både barnevernfaglig og
barnefaglig kompetanse som bredt dekker arbeidsområdet til barneverntjenesten. Statsråden på
området poengterte i 2018 at det var viktig med god bredde i kompetansen i den kommunale
barneverntjenesten grunnet kompleksiteten i arbeidet.
Status pr februar 2020:
Barneverntjenesten har 44 stillingshjemler.
68 % er barnevernspedagoger eller sosionom.
13 % har annen relevant høgskoleutdanning.
83 % har studiepoenggivende relevant videreutdanning (fra enkeltfag til master).
Inkludert vikarene som er tilsatt i 2020, er 72 % barnevernspedagoger eller sosionom.
Dersom vi kun ser på saksbehandlere i barneverntjenesten (dvs holder ledelse/stab og
Familiesenteret borte) er 80% barnevernspedagoger eller sosionomer. Av de siste 15 tilsettingene i
Karmøy barneverntjeneste har 13 barnevernspedagog/sosionomutdanning.
Oversikt over faste ansatte med annen bachelorutdanning fra universitet og høgskole (ikke
barnevernspedagog/sosionom).
Ansatte som tilsettes som ikke har barnevernspedagog/sosionomutdanning har relevant
erfaringsbakgrunn og egnethet for arbeidet. Kartlegging over ansatte med annen
utdanningsbakgrunn; Pedagogikk, Psykologi, Organisasjon og ledelse, Arbeids- og
organisasjonspsykologi, Spesialpedagogikk, Sosialpedagogikk, Vernepleie, Førskolelærer,
Ergoterapi med videreutdanning, Jurist, Sivilingeniør.
Oversikt over status for videreutdanninger blant de fast ansatte i barneverntjenesten
83 % av de ansatte har studiepoenggivende videreutdanning i en eller annen form. Ledelse /
psykologi, Psykososialt arbeid, Psykisk helse, Ledelse, spesialpedagogikk og veiledning,
Psykologi, psykososialt arbeid og veiledning, Systemisk familiearbeid, sosiologi og veiledning,
Veiledning, Psykososialt arbeid, Krisearbeid, Familieterapi og Krisearbeid, Kommunikasjon og
psykososialt arbeid, Spesial pedagogikk og veiledningspedagogikk, Master i Kriminologi,
Kommunikasjon, samfunn og traumer, Rusproblematikk, Kommunikasjon, organisasjon og
ledelse, seminarledelse, Psykososialt arbeid, Sosiologi, Sosialpedagogikk, Samfunnsfag,
Organisasjon og ledelse, praksisveiledning, psykisk helse, Pedagogikk, rus og psykiatri,
Spesialpedagogikk, Pedagogikk, Spesial pedagogikk, Psykologi, De utrolige årene, Pedagogikk og
rus, Master i systemisk familieterapi og praksis, Familieterapi, Miljøterapi og ledelse,
Videreutdanning i Barnevern, Barns utvikling, veiledningspedagogikk, Familieterapi, Master i
spesial pedagogikk, Veiledningspedagogikk, Psykisk helse og arbeids og org psykologi,
Prosjektstyring, Økonomi og administrasjon.
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3. PRIORITERTE KOMPETANSEOMRÅDER, LÆRINGSMÅL OG HANDLINGSPLAN
Barneverntjenesten ønsker både å være og utvikle seg som en lærende organisasjon. Gjennom
systematisk og målrettet arbeid vil en hele tiden søke etter forbedringspotensialet og fange opp og
rette opp avvik. Satsingsområder revideres årlig i forbindelse med ”Ledelsens gjennomgang”.
Overordnede felles fokusområder:
Verdier for barneverntjenesten:
Etterlevelse av barneverntjenesten egne kjerneverdier.
Fokusområde 1 - Medvirkning «Mitt Liv»:
Implementeres i hele barneverntjenesten, inkludert alle oppdragstakere. Sentrale momenter; Barn
skal høres og skal snakkes med i alle barnevernssaker – medvirkning står helt sentralt.
Samtaler med barn – pågående prosjekt med støtte og veiledning fra RVTS. Prosjektet skal
videreføres som del av barneverntjenesten ordinære kompetanseopplegg etter prosjektperioden.
Fokusområde 2 – Verdier for barneverntjenesten utviklet i forrige planperiode.
Barneverntjenestens egne kjerneverdier følges opp.
Fokusområde 3 - Ledelse: Mestringsorientert ledelse. Internkontroll – bredt forstått. Ledelsens
gjennomgang – herunder styring og samhandling. Gjennomføre samarbeidsprosjekt med KS
Konsulent i forbindelse med lederutvikling.
Fokusområde 4 – Veiledere i avdelingene: Etablere utviklingstiltak for veiledere.
Videreføre COS som prioritert metodisk utviklingstiltak for familieveiledere.
Fokusområde 5 - Kontaktpersoner: Grunnopplæring for kontaktpersoner med under 2 års erfaring –
med sjekklister for gjennomført kjerneopplæring som; Overordnet verdiforankret arbeid, jfr
herunder «Mitt Liv». Basisopplæring i barnevern jus. Basisopplæring i saksbehandlersystemet
Familia. Gjennomføre opplæring i saksbehandling i fht undersøkelse og hjelpetiltak spesielt, samt
på fosterhjems- og institusjonsområdet.
Gjennomføre tiltak for kunnskap om sentrale samarbeidspartnere; herunder både kommunale
tjenester, og eksterne aktører som BUP og Bufetat. Kvello-opplæring prioriteres fortsatt.
Fokusområde 6 – avdelingene:
Mottak: Fokus på basisopplæring for de nye ansatte, og trygge dem i arbeidsrollen.
Hjelpetiltak: Fokus på basisopplæring for nye ansatte, og trygge dem i arbeidsrollen. Avdelingen
har egen gruppe som arbeider med kompetanseheving i avdelingen.
Det er fokus på barns medvirkning ved utarbeidelse og evaluering av barnets plan.
Omsorgsavdelingen: Fokus på bedre oppfølging og opplæring av fosterhjem. Prioriterer løpende
ekstern psykologveiledning mer enn kurstiltak.
Familiesenter: Overordnet fokus på traumebevisst forståelse og systemisk tenkning og praksis.
Satsingsområder for økt kompetanse i forhold til voldsproblematikk, minoriteter og høykonflikt.
Økt metodekompetanse på COS-P, COS-I og No Kids In The Middle.
Merkantil: Prioritere tiltak som retter seg inn mot merkantil i barnevern.
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Fokusområde 7 - Utviklingstiltak:
Årlig vurdering av relevante utviklingstiltak som prioriteres.
Skal fremkomme av årlig Virksomhetsplan.
Fokusområde 8- Oppdragstakere: Utvikle kommunale opplærings-/oppfølgingsprogrammer for
oppdragstakere, jfr her prosjektarbeid sammen med 7 andre kommuner på Haugalandet.
Status opplæringsplan: Barneverntjenesten har utviklet oversikt i excel som viser alle kurs- og
kompetansetiltak som er prioritert for det kommende år. Her er tiltak for alle ansatte, avdelingsvis
tiltak og tiltak for ulike undergrupper og enkeltpersoner i barneverntjenesten.
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4. EVALUERING PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ
Satsingsområder revideres årlig i forbindelse med ”Ledelsens gjennomgang”. Vurderes årlig og
revideres hvert andre år.
Internkontrollforskriften beskriver krav til opplæring og kompetanse for ansatte i
barneverntjenesten.
Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal:
a) beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og
mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt,
b) sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder
for barneverntjenesten,
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt
om barneverntjenestens internkontroll,
d) sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes,
e) gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten,
f) skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav,
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner
eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen,
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer
som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.
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5. BAKGRUNNSINFORMASJON
Nasjonale føringer og lovkrav.
§ 1-1. Barnevernlovens formål.
Formålet med barnevernloven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge får
trygge oppvekstsvilkår.
NOU 2016:16 Ny barnevernlov;
Fra NOU 2016:16 pkt 5.2 vedr Forsvarlighetskrav.
For å kunne gi effektiv og riktig hjelp, er det viktig at kvaliteten i barnevernets arbeid er god. For å
sikre kvalitet i barnevernets arbeid, ble det i 2013 tatt inn et forsvarlighetskrav i barnevernloven.
At saksbehandlingen er forsvarlig og at den ivaretar barn og foreldres rettssikkerhet er en
forutsetning for å nå målene om god kvalitet. Et særlig spørsmål i tilknytning til
forsvarlighetskravet gjelder kompetansen i barnevernet. Barnevernet som arbeidsfelt er
varierende, komplekst og utfordrende. De som arbeider i barnevernet skal opptre både som
hjelper og kontrollør – barnevernet skal bidra med støtte- og hjelpetiltak, men har samtidig
mandat til å gripe inn og regulere familiers privatsfære. Dette stiller store krav til barnevernets
kunnskap og kompetanse
Strategiplanen «Mer kunnskap – bedre barnevern»
Regjeringen la i 2017 frem strategiplanen «Mer kunnskap – bedre barnevern» som
kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Statsråden skriver i innledningen
at «barnevernet må arbeide forebyggende og kunnskapsbasert. Kompetanse-tiltakene skal bidra til
at kommunene blir bedre i stand til å sette inn riktig hjelp i krevende barnevernssaker.
Medvirkning og samarbeid med barn og deres familier og nettverk er avgjørende. Gode
hjelpetilbud kan forebygge at barn må flytte hjemmefra. Målet er tidligere og bedre hjelp til barn i
barnevernet – der de bor.»
Oversikt over hovedpunkter i Strategiplanen: Strategiens mål: Tidligere og bedre hjelp til barn i
barnevernet. I løpet av strategiperioden skal alle kommuner få mulighet til å prioritere og delta i
kompetansehevende tiltak.
Målgruppen for kompetansestrategien er først og fremst medarbeidere og ledere i de kommunale
barnevernstjenestene.
Kompetansestrategien følges opp med tilskudd til videreutdanning og stimuleringsmidler til
lokale utviklingsprosjekter. Flere tilbud om videreutdanning for ansatte. Universitets- og
høgskolesektoren skal tilby videreutdanning. Formålet er å gi ansatte i barnevernet bedre mulighet
til fordypning innenfor viktige fagområder. Dette skal bidra til at tjenestene blir bedre rustet til å
håndtere krevende og komplekse saker. Støtte lokal tjeneste- og tiltaksutvikling. Kommunene skal
få bedre muligheter til å bygge opp gode lokale tjenester og tilbud. Mange kommuner uttrykker at
de mangler de tiltakene som trengs for å kunne tilpasse hjelpen til det enkelte barns behov.
Kompetansestrategien skal bidra til en felles faglig plattform for arbeid i barnevernet. Dette skal
skje gjennom kartlegging av barnevernets kompetansebehov, tydeligere krav til kompetansen i
tjenestene og utvikling av et digitalt kvalitetssystem som skal gi ansatte faglig støtte i utredningsog tiltaksarbeid.
Målet med kompetansestrategien er bedre hjelp til barn i barnevernet. Det er derfor vesentlig at
barn og ungdom med erfaring fra barnevernet blir involvert i planleggingen og evalueringen av
kompetansetiltakene.
De viktigste aktørene i kompetansestrategien er medarbeiderne og lederne i de kommunale
barnevernstjenestene. Kompetansestrategien gir nye muligheter for utvikling, men medfører
også forpliktelser for de ansatte og den enkelte barnevernstjeneste. Det må settes av tid til
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kompetanseutvikling, de ansatte må prioritere deltakelse og ny kunnskap må tas i bruk i det
praktiske arbeidet.
Arbeidet med kompetanseutvikling må være godt forankret i den enkelte kommune, og det
forventes at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle en overordnet plan for
kompetanse- og kvalitetsarbeid i barnevernet. Dette innebærer at kommunenes ledelse må
gjøre seg kjent med tilstanden og kvaliteten i egen barnevernstjeneste. Kommuneledelsen må også
legge til rette for kompetanseheving og utvikling av tjenester og tiltak som er tilpasset barn og
familiers behov. Regjeringen har som mål å styrke den kommunale styringen av barnevernet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir har rollen som fagorgan for både det statlige og
det kommunale barnevernet. Direktoratet skal ha oversikt over kompetansebehovene i
barnevernet, og formidle faglige anbefalinger, retningslinjer og veiledere, slik at tjenestene får
tilgang til den kunnskapen som er nødvendig.
Kunnskaps- og kompetansesentrene på barnevernsområdet. Bufdir forvalter tilskudd og oppdrag
til flere kunnskaps- og kompetansesentre, som:
• De regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, RKBU Nord)
• Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
• Norsk utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Kunnskaps- og kompetansesentrene er viktige støttespillere i kompetansestrategien. De vil få et
særlig ansvar for å utvikle og tilby praksisrettede opplæringsprogrammer for barnevernstjenestene
og kommunene.
Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver og har
også ansvar for råd og veiledning overfor de kommunale barnevernstjenestene. I tillegg er
fylkesmannen klageinstans for kommunale vedtak som ikke skal behandles av fylkesnemnda.
Fylkesmannen skal ha god oversikt over situasjonen og utfordringene i det kommunale
barnevernet og være et bindeledd mellom direktoratet og kommunene.
Universiteter og høgskoler har ansvar for å tilby gode og relevante utdanninger for arbeid
i barnevernet. Utdanningsinstitusjonene har det overordnede ansvaret for å videreutvikle
grunnutdanningene som leder til arbeid i barnevernet, både de treårige bachelor-utdanningene og
utdanninger på masternivå. Utdanningsinstitusjonenes rolle styrkes særskilt i
kompetansestrategien gjennom oppdrag om og midler til etablering av nye
videreutdanningstilbud.
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Fargekoder:

Årshjul 2020 - Styring av fagutvikling
Karmøy barneverntjeneste

AVDELING

TYPE

KATEGORI

betyr besluttet, forespurt foredragsholder
betyr besluttet, haster, men ikke påbegynt
betyr ikke besluttet eller ikke gjennomført

Status: 4.3.20 POK

KURSNAVN

KURSHOLDER

VARIGHET
(TIMER VEKK FRA
DRIFT )

MÅNED

betyr gjennomført
betyr besluttet og avtalt

DATO START

DATO SLUTT HVOR?

KOSTNADER
(Kurs)
i Norske
kroner med
moms

Kostnadene er budsjett tall for å gi oversikt

KOSTNADER
(Reise, diett) i TILSKUDD i
Norske kroner norske kroner
med moms med moms

BESLUTTET OG
BEKREFTET
(DATO)

MÅNEDENS VERDI ER:

JANUAR

JANUAR

MOTTAK

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte - Nytt år

07.01.2020

TB

JANUAR

HJELPETILTAK

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte - Nytt år

07.01.2020

KSK

JANUAR

OMSORG

FORELDRE

FORDYPNING

Avd. møte - Veilederen.no - Oppfølging av
foreldre

07.01.2020

Maria

JANUAR

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

08.01.2020

JANUAR

FELLES

PERSONAL

GRUNNLEGGENDE

Felles møte om flexitid og arbeidstid

Personal

14.01.2020

JANUAR

MOTTAK

STRESS

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte - Felles med Hjelpetiltak.
Stressmestring.

JANUAR

HJELPETILTAK

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte - Felles med Mottak. Planlegge
tema våren

JANUAR

OMSORG

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte - Drøftinger

INTERNKONTROLL

2

JANUAR

FELLES

EVALUERING

FORDYPNING

Ståstedsanalyse av Barneverntjenesten

KS KONSULT

JANUAR

MOTTAK

IT

GRUNNLEGGENDE

Om Compilo - Prosedyrer - Avvik Forbedringsforslag

Per Olaf

JANUAR

HJELPETILTAK

GRUNNLEGGENDE

JANUAR

OMSORG

INTERNKONTROLL

FORDYPNING

JANUAR

STAB

IT

GRUNNLEGGENDE

PSYKISK HELSE/ RUS

GRUNNLEGGENDE

JANUAR

GJENNOMFØRT
(ANTALL)
KOMMENTARER

Stord

TB 15.12.19

14

14.01.2020

TB

6

14.01.2020

KSK

14.01.2020

15.01.2020

Maria

16.01.2020

Karmøygården/
Solstein

3

21.01.2020

Avd. møte - Evaluere Onsdagsdrøfting

2

21.01.2020

Avd. møte. Prosedyre Tillitsperson + Jakob
om samvær.

2

21.01.2020

Karmøygården

Per Olaf

3

22.01.2020

Senteret kursrom

JB 26.11.19

Korus Vest
Stavanger

14

22.01.2020

Clarion Hotel
Energy, Stavanger

Ikke besluttet

Om Compilo
Konferanse - Mot til å se - Evne til å
handle- i møte med barn i familier der
foreldre har psykisk lidelse,
rusmiddelavhengighet eller alvorlig
somatisk sykdom

Senteret kursrom

Ledergruppa
6.1.20

TB

Basert på tilbud fra KS KONSULT 17.12.19. Egen
intervjuplan.

Mottak

KSK

23.01.2020

Maria

Stab + 2 fra Fam. senteret

Påmelding gjennom www.korusstavanger.no/kurs. kr. 1850 pr. deltager innkludert
2x lunsj

JANUAR

MOTTAK

STRESS

GRUNNLEGGENDE

Del av avd. møte

JANUAR

FELLES

JUS

GRUNNLEGGENDE

Juskurs Dag 1

KA

5

28.01.2020

Karmøygården
kjeller

JANUAR

LEDELSE

INTERNKONTROLL

GRUNNLEGGENDE

Grunnkurs Varsling

Karmøy kommune

3

30.01.2020

Rådhuset

FEBRUAR

28.01.2020

TB

Maria 12.11.19

26

Kl 8.30 - 9
Grunnleggende prinsipper. Barnets beste,
Medvirkning, Mildeste inngreps prinsipp,
Forsvarlighet, Gangen i en barnevernsak, Melding,
Undersøkelse, Frivillige hjelpetiltak, Part og
partsoffentlighet

2

Avd. leder Omsorg og Hege Braseth
(Hovedtillitsvalgt FO) deltok

Barnets medvirkning, Taushetsplikt,
Omsorgsovertagelse, Pålagte hjelpetiltak, Tvang
pga. adferd, Akuttsaker

MÅNEDENS VERDI ER:

FEBRUAR

FELLES

JUS

GRUNNLEGGENDE

Juskurs Dag 2

KA

6

04.02.2020

Karmøygården
kjeller

Maria 12.11.19

32

FEBRUAR

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

05.02.2020

Stord/ Kopervik

Siv M.

16

FEBRUAR

LEDELSE

PERSONAL

God ledelse - god digital oppfølgingsplan

Karmøy kommune

3,5

06.02.2020

Rådhuset

Maria 3.2.20

2

FEBRUAR

MOTTAK

STRESS

0,5

11.02.2020

FEBRUAR

FELLES

FEBRUAR

FAMILIESENTERET

VEILEDNING

FEBRUAR

VEILEDERE

FEBRUAR

GRUNNLEGGENDE

TB
Kommunestyresalen

Personaldag

Ledergruppa

6

11.02.2020

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

3

13.02.2020

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

1,5

13.02.2020

LEDELSE

INTERNKONTROLL

FORDYPNING

Ledelsens Gjennomgang 2020

5

13.02.2020

Fam. Senteret

FEBRUAR

STAB

JUS

FORDYPNING

Juridisk nettverksmøte med
kommuneadvokater i Bergen

7,5

14.02.2020

Bergen

FEBRUAR

OMSORG

ARBEIDSMILJØ

FORDYPNING

Psykologveiledning

6

17.02.2020

Karmøygården

Kari Øverland

FEBRUAR

FELLES

JUS

GRUNNLEGGENDE

Juskurs Dag 3

KA

6

18.02.2020

Karmøygården
kjeller

FEBRUAR

VEILEDERE

NETTVERK

FORDYPNING

Deltagelse i Kvello-nettverk med 7 andre
kommuner i Rogaland

KVELLO

6

18.02.2020

Stavanger

FEBRUAR

LEDELSE

SAMARBEID

FORDYPNING

Samarbeidsmøte med Bufetat med fokus
på dagens situasjon og årene som kommer

2

19.02.2020

Karmøygården

FORDYPNING

Samling 1: Oppfølging av
utfordringsområdene som ble avdekket i
ståstedsanalysen

FEBRUAR

LEDELSE

EVALUERING

KS KONSULT

20.02.2020

21.02.2020

Karmøygården

Avdelingslederne. Hjelpetiltak og Omsorg deltok.
Oppfølging av sykemeldte

Kl 8.30 - 9

JB 25.11.19

kl 8.30 - 14.30 for alle

3

Veiledere i Mottak, Hjelpetiltak og Omsorg

JB 12.11.19

7

PO bestiller lunsj.

JB

1

Juridisk saksbehandler deltar

Maria

Maria 12.11.19

For hele avd.

28

Samvær, Etter omsorgsovertagelse (Iverksettelse,
Oppfølging, Flytting, Tilbakeføring), Skriving av
sak. Prosess (Forenklet behandling,
Samtaleprosess, Forhandlingsmøte, Klagesak)

1

Hanne Vikingstad deltar

5
Ledergruppa
6.1.20.

Alle ledere deltok
Basert på tilbud fra KS KONSULT 17.12.19. Med
ledergruppa.

MARS

MÅNEDENS VERDI ER:

MARS

HJELPETILTAK

INTERNKONTROLL

FORDYPNING

Avd. møte - Råd og veiledning som
hjelpetiltak.

03.03.2020

ksk

MARS

MOTTAK

RUS

FORDYPNING

Avd. møte

03.03.2020

TB

MARS

FELLES

INTERNKONTROLL

GRUNNLEGGENDE

Kurs i Compilo

Per Olaf

2,5

03.03.2020

Kursrom Senteret

MARS

FELLES

KVELLO

FORDYPNING

Kvello fagdag - Analyse og vurdering

KVELLO

6

09.03.2020

Hermetikkgt. 5,
Stavanger

1

MARS

VEILEDERE

NETTVERK

FORDYPNING

Deltagelse i Kvello-nettverk med 7 andre
kommuner i Rogaland

KVELLO

2

09.03.2020

Stavanger

1

MARS

HJELPETILTAK

POLITI

FORDYPNING

Avd. møte - Råd og veiledning som
hjelpetiltak.

10.03.2020

ksk

MARS

MOTTAK

BARNETS STEMME

FORDYPNING

Avd. møte. Barnets stemme, hvordan
forstår vi det?

10.03.2020

TB

MARS

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

MARS

MOTTAK

HØYKONFLIKT

FORDYPNING

Avd. møte. Høykonfliktsaker

MARS

OMSORG

INTERNKONTROLL

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Prosedyre: Tilsyn i fosterhjem

Maria og Ingunn

2

17.03.2020

Karmøygården

MARS

FELLES

TRAUMER

GRUNNLEGGENDE

Fagdag: Barn og traumer

Magne Raundalen

4

17.03.2020

Kopervik Kirke

MARS

HJELPETILTAK

ARBEIDSMILJØ

FORDYPNING

Avd. møte - 10 FAKTOR ARBEID

MARS

FAMILIESENTERET

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

3

19.03.2020

FEBRUAR

VEILEDERE

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

1,5

19.03.2020

FORDYPNING

Samling 2: Oppfølging av
utfordringsområdene som ble avdekket i
ståstedsanalysen. Med Chriss Madsen.

KS KONSULT

MARS

FELLES

EVALUERING

MARS

FAMILIESENTERET

FORDYPNING

No Kids In The Middle

MARS

FELLES

EVALUERING

Personaldag - KOSTRA

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

12.03.2020

Stord

17.03.2020

Siv M.

Utsatt

7

Oppsamlingsgruppe 1

Hanne Vikingstad deltar

16

TB

17.03.2020

Ledergruppa

POK

12

Blir utsatt.
Avd. leder Omsorg har oppfordret til deltagelse i
sin avd. kl. 10 - 14. kr. 150 pr person inkl. lunsj.
Påmeldingsfrist 1.2.20

JB 29.1.20

ksk

23.03.2020

24.03.2020

Kommunestyresalen

14

23.03.2020

24.03.2020

Bergen

6

24.03.2020

Kommunestyresalen

3

Månedlig. Veiledere i Mottak, Hjelpetiltak og
Omsorg

5

5 fam. Veiledere reiser

JB 3.3.20

Ine

JB 25.11.19

kl 10-15.30. Lunsj serveres.

MARS

STAB

JUS

FORDYPNING

Årlig barnerettkurs

MARS

OMSORG

INTERNKONTROLL

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Kvartal - sjekk

MARS

HJELPETILTAK

NAV

FORDYPNING

Avd. møte - informasjon/samarbeidsmøte
med NAV Sosial ved Arne Fagerland

31.03.2020

ksk

MARS

MOTTAK

Avd. møte. Sluttrapporter

31.03.2020

TB

MARS

FAMILIESENTERET

HØYKONFLIKT

FORDYPNING

APRIL

Maria

Fagdag: Høykonflikt

14

26.03.2020

2

31.03.2020

27.03.2020

Sandefjord

1

Juridisk saksbehandler deltar. Noen fra
kommuneadvokaten deltar også.

Karmøygården

2,5

MÅNEDENS VERDI ER:

APRIL

OMSORG

OPPDRAGSTAKERE

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Oppdragstakere/ Avtaler/
besøkshjem

APRIL

MOTTAK

INTERNKONTROLL

FORDYPNING

Avd. møte. Prosedyre for melding og
undersøkelse

APRIL

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

15.04.2020

APRIL

FAMILIESENTERET

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

3

16.04.2020

FEBRUAR

VEILEDERE

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

1,5

16.04.2020

APRIL

OMSORG

FOSTERHJEM

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Prosedyre: Lønnsforsterkning i
fosterhjem.
Maria

2

21.04.2020

Karmøygården

APRIL

FELLES

INTERNKONTROLL

GRUNNLEGGENDE

Kurs i Compilo

2,5

21.04.2020

Kursrom Senteret

APRIL

HJELPETILTAK

KONFLIKT

FORDYPNING

Avd. møte - Foreldrekonflikt,
barnevernlov/ barnelov

APRIL

OMSORG

ARBEIDSMILJØ

FORDYPNING

Psykologveiledning

Kari Øverland

6

27.04.2020

Karmøygården

APRIL

OMSORG

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Drøftinger

Maria

2

28.04.2020

Karmøygården

APRIL

MOTTAK

Avd. møte. Hva gjør jobben med oss?

Maria

2

14.04.2020

Karmøygården

14.04.2020

Per Olaf

TB

Stord

16

3

21.04.2020

28.04.2020

Siv M.

POK

Månedlig. Veiledere i Mottak, Hjelpetiltak og
Omsorg

Oppsamlingsgruppe 2

ksk

Maria

TB

For hele avd.

APRIL

HJELPETILTAK

PLANLEGGING

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte - Planlegge videre aktivitet:
Oppdatering kompetansegruppe

APRIL

FAMILIESENTERET

VOLD

FORDYPNING

Fagdag, tema vold (Erkjennelse,
reparasjon og trygghetsplan)

APRIL

LEDELSE

EVALUERING

GRUNNLEGGENDE

Kvartalsgjennomgang

MAI

28.04.2020

2,5

28.04.2020

6

27.04.2020

14

04.05.2020

ksk

Karmøygården
kjeller

MÅNEDENS VERDI ER:

MAI

STAB

NETTVERK

GRUNNLEGGENDE

Nettverksamling - Erfaringsoverføring

VISMA

MAI

FELLES

KONFLIKT

FORDYPNING

Info fra Konfliktrådet ved Berit Elise

Konfliktrådet

MAI

MOTTAK

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Avd. møte. Samtaler med barn og ungdom

FORDYPNING

Samling 3: Oppfølging av
utfordringsområdene som ble avdekket i
ståstedsanalysen.

KS KONSULT

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Drøftinger

Maria

EVALUERING

05.05.2020

Lillestrøm

TB

OMSORG

MAI

MOTTAK

JUS

FORDYPNING

Avd. møte. Barneloven vs.
Barneverntjenesteloven.

MAI

FAMILIESENTERET

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

3

14.05.2020

FEBRUAR

VEILEDERE

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

1,5

14.05.2020

MAI

OMSORG

FAMILIEVERN

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Familievernkontoret?

Maria

2

19.05.2020

Karmøygården

MAI

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

20.05.2020

Stord

MAI

FAMILIESENTERET

VOLD

FORDYPNING

Fagdag, tema vold (Litt sint, ABCmodellen)

2,5

26.05.2020

MAI

OMSORG

TEAMBYGGING

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Aktivitet ute.

Maria

2

26.05.2020

Karmøygården

Maria

2

02.06.2020

Karmøygården

07.05.2019

12.05.2020

08.05.2019

Karmøygården

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Drøftinger

3

For 3 stk. Merkantil.

Kl. 9-10

Ledergruppa
6.1.20.

Basert på tilbud fra KS KONSULT 17.12.19.
Usikkert hvor mangse som blir involvert.

Karmøygården

12.05.2020

TB

3

MÅNEDENS VERDI ER:

OMSORG

JB

05.05.2020

MAI

JUNI

5 000,00

TB

FELLES

2

15 000,00

05.05.2020

MAI

JUNI

kl. 9 - 15

Siv M.

16

Månedlig. Veiledere i Mottak, Hjelpetiltak og
Omsorg

JUNI

FELLES

EVALUERING

FORDYPNING

Samling 4: Oppfølging av
utfordringsområdene som ble avdekket i
ståstedsanalysen.

KS KONSULT

JUNI

FELLES

KVELLO

FORDYPNING

Fag dag Kvello

KVELLO

6

JUNI

FELLES

Personaldag

Ledergruppa

6

09.06.2020

?

JB 25.11.19

kl 8.30 - 15.00

JUNI

FELLES

LEDELSE

Lederprogram - KK - Kick off

Karmøy kommune

2

11.06.2020

?

Rådmannen

Hvem deltar fra Barnevernet?

JUNI

OMSORG

INTERNKONTROLL

GRUNNLEGGENDE

Avd. møte. Halvårs-sjekk! Familia/
nøkkeltall

Maria

2

16.06.2020

Karmøygården

JUNI

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

17.06.2020

Stord

JUNI

FAMILIESENTERET

VEILEDNING

FORDYPNING

Psykolog

Arnt Ove

3

18.06.2020

JUNI

LEDELSE

EVALUERING

GRUNNLEGGENDE

Kvartalsgjennomgang

6

22.06.2020

JULI

08.06.2020

09.06.2020

Karmøygården

Ledergruppa
6.1.20.

Basert på tilbud fra KS KONSULT 17.12.19.
Usikkert hvor mangse som blir involvert.

Hermetikkgt. 5,
Stavanger

KL 9 - 15

Siv M.

16

Karmøygården
kjeller

JB 25.11.19

kl. 9 - 15

Karmøygården

Ledergruppa
6.1.20.

Basert på tilbud fra KS KONSULT 17.12.19.
Usikkert hvor mangse som blir involvert.

MÅNEDENS VERDI ER:

SOMMERFERIE

AUGUST

MÅNEDENS VERDI ER:

AUGUST

FELLES

EVALUERING

FORDYPNING

Samling 5: Oppfølging av
utfordringsområdene som ble avdekket i
ståstedsanalysen 2 mnd etter samling 4.

KS KONSULT

AUGUST

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

26.08.2020

Stord

Personaldag

Ledergruppa

6

15.09.2020

Senteret storsal

Fagdag - Samtaler med barn og unge

RVTS VEST
Steinar/Linda

7

22.09.2020

Stord

6

19.10.2020

Karmøygården
kjeller

SEPTEMBER

21.08.2020

Siv M.

16

MÅNEDENS VERDI ER:

SEPTEMBER

FELLES

SEPTEMBER

FELLES

SAMTALE BARN

FORDYPNING

OKTOBER

OKTOBER

20.08.2020

JB 25.11.19

Siv M.

kl 8.30 - 14.30

16

MÅNEDENS VERDI ER:

LEDELSE

EVALUERING

FORDYPNING

Kvartalsgjennomgang

JB 25.11.19

kl. 9 - 15

NOVEMBER

NOVEMBER

DESEMBER

MÅNEDENS VERDI ER:

FELLES

Personaldag

MÅNEDENS VERDI ER:

Ledergruppa

6

10.11.2020

Senteret storsal

JB 25.11.19

kl 8.30 - 14.30

SAKSPROTOKOLL - KOMPETANSE- OG OPPLÆRINGSPLAN
BARNEVERNTJENESTEN.
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Levik Løndalen (KL) foreslo at andre kulepunkt endres til følgende:
Barneverntjenesten skal bemannes med fortrinnsvis barnevernfaglig og sosionomfaglig kompetanse.
Levik Løndalen (KL) foreslo nytt tilleggspunkt:
En arbeider systematisk med å beholde kompetansen.
Innstillingen ble vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for forslag til endring i kulepunkt 2
fremsatt av Levik Løndalen (KL 2).
Tilleggsforslaget fremsatt av Levik Løndalen (KL) ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (Ap
1).

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar utarbeidet kompetanse- og opplæringsplan for
barneverntjenesten for perioden 2020-2024 ved at;


Karmøy barneverntjeneste benytter nasjonale kompetanseprogram som
veilederutdanning, ulike fagrettede tiltak og lederutdanning.



Barneverntjenesten skal bemannes med overvekt med barnevernfaglig og sosionomfaglig
kompetanse. I tillegg relevant tverrfaglig utdanning for å sikre at tjenesten har bred
tverrfaglig kompetanse.



Det utarbeides en årlig handlingsplan med prioriterte opplærings- og
kompetansehevingstiltak.



Barneverntjenesten vil følge opp nye krav til kompetanse innen barneverntjenesten fra
sentrale myndigheter.
En arbeider systematisk med å beholde kompetansen.
En arbeider systematisk med å beholde kompetansen.




SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siri Merete Alfheim
20/2881

Arkiv: F60 &13
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

10.06.2020
10.06.2020
15.06.2020
15.06.2020

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Alkohollovens formål er i størst mulig grad å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven å begrense forbruk av
alkoholholdige drikkevarer. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal
forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt ansvar og frihet til å utforme sin egen
lokale alkoholpolitikk.
Kommunen har etter alkoholloven (§ 1-7d) plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.
Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde. Men planen bør angi de
alkoholpolitiske hovedmålene og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk og
de virkemidlene som benyttes for å nå målene. Hensikten med planen er at kommunens arbeid
på feltet skal sees i sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. Dette betyr at planen skal være tverrfaglig og
tverretatlig. Videre skal planen belyse de sammensatte rusmiddelproblemene på en forståelig og
hensiktsmessig måte. Det er utarbeidet en veileder (IS-1362) for utforming av rusmiddelpolitisk
handlingsplan som er benyttet i arbeidet.
Tilbakemeldinger på forrige rusmiddelpolitiske handlingsplan 2016-2020 (sak 16/3725) var at den
var for omfattende og kompleks. Denne planen er derfor forsøkt forenklet og spisset i tråd med
innkomne innspill i planprosessen. Forskning, erfaring og brukermedvirkning er benyttet for å få
best mulig virkelighetsbeskrivelser og vurderinger i planen.
Medvirkning og planprosess
For å skape et bredt engasjement i planprosessen ble det gjennomført ulike arrangementer for
medvirkning. Hensikten med arrangementene har vært å sette aktuelle tema på agendaen som
kan benyttes i planen, gå dypere inn i tematikken og sjekke om «kartet stemmer med terrenget».
Ulike befolknings- og aldersgrupper har kommet med sine bidrag. Det ble arrangert felles
medvirkning for rusmiddelpolitisk handlingsplan og plan for rus og psykisk helse.
Medvirkningen og innspillene ble benyttet til å utforme mål og fokusområder for planen.
Innspillene er beskrevet i planen og forsøkes løst med dagens ressurser.
Hovedutvalg helse og omsorg og oppvekst og kultur vedtok et mandat (sak 18/17) for arbeidet.
SLT-arbeidsgruppe har fungert som plangruppe og bidratt med nyttige diskusjoner. I tillegg har
planen hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill til utforming og innhold av planen.
I planarbeidet ble det vektlagt å ha en bred medvirkningsprosess før planen ble sent på høring.
Dette er for å sikre at «interne aspekter» inkluderes i planen før høringen. Det har på denne
«interne» høringsrunden kommet tilbakemeldinger som er innarbeidet i planen.
Det er ingen formelle lovkrav som stadfester at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal sendes på
høring. Men det er viktig at alle relevante aktører gis mulighet til å uttale seg. Derfor ble det
besluttet å sende planen på en «forenklet høring» med varighet på to uker. Planen ble sendt til
samme mottakere som alkoholpolitiske retningslinjer samt andre relevante aktører og
samarbeidsparter. Det er en liste over de som fikk tilsendt planen i selve dokumentet. Det kom

inn en høringsuttalelse fra LPP Rogaland (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
etter fristen. Innspillene er behandlet og det er tatt inn et punkt om misbruk legemidler. Øvrige
innspill hører hjemme i andre plandokumenter som for eksempel plan for psykisk helse og
rusarbeid.
Det legges opp til medvirkning og rullering av planen i 2024. Det er i samme tidsperiode som
alkoholpolitiske retningslinjer og plan for psykisk helse og rusarbeid. Dette gir mulighet til felles
medvirkning og planarbeid.
Utfordring
Alkohol er der mest brukte rusmiddelet og litt over 80 prosent oppgir å ha drukket alkohol siste
året. Alkoholomsetningen var omlag 6,8 liter ren alkohol i 2019 for alle innbyggere over 15 år i
Norge. Det reistrerte forbruket i Karmøy kommune er noe lavere enn landsgjennomsnittet.
Skjenking og salg av alkohol kan gi viktige inntekter og arbeidsplasser i kommunen. En godt
fungerende utelivsnæring kan være en viktig del av et lokalmiljø. Samtidig kan et høyt
alkoholforbruk medføre store kostnader og menneskelige lidelser som eksempelvis ulykker,
skader og tillegg til betydelige negative konsekvenser for lokalsamfunnet.
Totalforbruksmodellen, som ligger til grunn for den norske alkoholpolitikken, sier at dess høyere
gjennomsnittskonsum av alkohol i en befolkning, desto høyere andel høykonsumenter av
alkohol. Det er i tillegg slik at dersom gjennomsnittskonsumet øker i befolkningen så øker
konsumet blant alle grupper av drikkere. Sagt på en annen måte, når vannet (alkoholkonsumet)
stiger blir flere våte. Dette betyr at det er sammenheng mellom befolkningsgjennomsnittskonsum
av alkohol og alkoholrelatert skadeomfang. Populasjonsbaserte forebyggingsstrategier rettet mot
redusert alkoholkonsum i befolkningen vil kunne redusere alkoholrelatert skadeomfang.
Kommunens viktigste forebyggende virkemidler er å vurdere konsekvensene av antall salgs- og
skjenkesteder og salgs- og skjenketidene.
Innholdet i planen
Det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Karmøy kommune skal være helhetlig. Planarbeidet skal
dekke det rusfaglige feltet; fra generelt forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. I Karmøy kommune er planarbeidet «tredelt»;
1.
Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024, omhandler tjenester og tiltak ved etablert
misbruk for personer over 18 år.
2.
Alkoholpolitiske retningslinjer som gir føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikker.
3.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, omhandler hovedsakelig forebyggende tiltak
og tidlig intervensjon (denne planen).
Rusmiddelpolitisk handlingsplan forsøker å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få en fullstendig oversikt over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at de tre ovenforstående dokumentene ses i sammenheng. Plan for rus og psykisk helse
gir en grundig og god fremstilling over rusmiddelavhengighet eller andre omfattende
utfordringer. Planen sier også noe om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden.
Alkoholpolitiske retningslinjer gir bl.a. føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i

kommunen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del komponenter som er viktige å
vektlegge ved vurdering av alkoholpolitikken i Karmøy kommune.
Basert på føringene og brukermedvirkningen er det satt overordnet målsetning og tre
fokusområder for planen. Overordnede målsetningen for rusmiddelpolitikken er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for enkeltmenneske,
pårørende og samfunnet.
For å nå det overordnete målet skal Karmøy kommune arbeide med følgende tre fokusområder
med tilhørende innsatsområder:
Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv).
 Alkoholpolitikk.
 Rusforebyggende tiltak barn og unge.
 Rusforebyggende tiltak voksne.
2.
Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.
 Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rus.
 Barn og unge i familier med rusproblematikk.
 Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte skader.
4. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for rus og psykisk lidelse, 2018-2024
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf).
1.

Det er synliggjort tiltak knyttet til de ulike innsatsområdene i planen. Tiltakene oppsummeres i
hvert kapittel før det er en egen tiltaksoversikt i slutten av dokumentet. Tiltakene peker på
hvordan det arbeides på feltet i dag og hvordan arbeidet evt. skal videreutvikles. Det er vektlagt
å videreutvikle eksisterende arbeid.
Økonomi
Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker på en del utfordringer og hvordan kommunen arbeider
på feltet. I årene som kommer vil det bli behov for tydeligere økonomiske prioriteringer. Planen
peker i all hovedsak på områder og oppgaver som kan videreutvikles og styrkes. Derfor er det
ikke foreslått nye tiltak på området som krever økte økonomiske bevillinger utover det som
allerede eksisterer i dag.
Det er i medvirkningen kommet innspill på arbeid som ønskes styrket og vil påføre kommunen
økte kostnader. Innspillene er kommentert og foreslått vurdert utfra det økonomiske
handlingsrommet og budsjettarbeidet. Det legges opp til at finansieringen av tiltakene i planen
innarbeides i økonomiplanen og vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert
enkelt år.

Rådmannens kommentarer:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, forsøker å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få et fullstendig overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at denne planen, alkoholpolitiske retningslinjer og plan for psykisk helse og rusarbeid
sees i sammenheng.
Disse tre dokumentene skal rulleres i 2024. Dette medfører at det igjen kan gjennomføres felles
medvirkningsprosesser rundt planarbeidet og tverretatlig samarbeid. Rådmannen mener det er
viktig at de sammensatte rusmiddelproblemene og kommunens rusmiddelarbeid vurderes under
ett.
Rådmannen anbefaler at den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, slik den er nå, legges til grunn
for kommunens innsats på det rusmiddelpolitiske feltet. Rådmannen mener arbeidet er viktig,
men at det utfra dagens økonomiske situasjon skal fokuseres på å videreutvikle allerede
eksisterende arbeid og tiltak.
Rådmannen i Karmøy, 19.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
-

-

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024.
Medvirkning
o open space
o cafedialog
Adresseliste høring
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Sammendrag
Det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Karmøy kommune skal være helhetlig. Planarbeidet skal
dekke det rusfaglige feltet; fra generelt forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til
tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk. I Karmøy kommune er planarbeidet «tredelt»;
1. Plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024, omhandler tjenester og tiltak ved etablert
misbruk for personer over 18 år.
2. Alkoholpolitiske retningslinjer som gir føringer for skjenkebransjen og dagligvarebutikker.
3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 – 2024, omhandler forebyggende tiltak og tidlig
intervensjon.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan legger vekt på å gi et helhetsbilde over rusutfordringene i
kommunen. For å få et komplett overblikk over kommunens samlede innsats på rusfeltet
anbefales at planene ses i sammenheng. Plan for rus og psykisk helse gir en grundig og god
fremstilling over rusmiddelavhengighet eller andre omfattende utfordringer. Planen sier også noe
om hvordan utfordringene skal møtes i fremtiden. Alkoholpolitiske retningslinjer gir bl.a. føringer
for skjenkebransjen og dagligvarebutikkene i kommunen. Denne planen peker på en del
komponenter som er viktige å vektlegge ved politisk vurdering av alkoholpolitiske retningslinjer.
Planprosessen har involvert bidragsytere fra et bredt område, benyttet statistikk fra bl.a. ungdata
og helsedirektoratet for å peke på utfordringsbildet, oversikt over hva kommunen og
samarbeidspartnere tilbyr, og hva som trengs å styrkes fremover. Planen beskriver først
ansvarsforholdet mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og andre. Deretter tar den for seg
nasjonale og kommunale føringer og beskriver rusmiddelsituasjonen. Basert på føringene og
brukermedvirkningen er det satt overordnet målsetning og tre fokusområder for planen.
Overordnede målsetningen for rusmiddelpolitikken er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for
enkeltmenneske, pårørende og samfunnet.
For å nå det overordnete målet skal Karmøy kommune arbeide med følgende tre fokusområder:
1. Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv).
o Alkoholpolitikk.
o Rusforebyggende tiltak barn og unge.
o Rusforebyggende tiltak voksne.
2. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.
o Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rus.
o Barn og unge i familier med rusproblematikk.
o Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte skader.
3. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for rus og psykisk lidelse, 2018-2024
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf).
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1. INNLEDNING
Det er mange meninger om alkohol i dagens samfunn. Alkohol fremstilles ofte av media som
«den gylne drikk» og er en obligatorisk del av det «gode liv». Men forskning påpeker at «hyggen
skyldes ritualet», nemlig det å treffes og ha det hyggelig og ikke alkoholens «kjemiske magi».
Narkotika stemples ofte av media som «djevelens fiende» og bruken er ofte langt mindre enn hva
media får folk til å tro. Medias stemme inn i rusforebygging påvirker politikken og hva slags type
rusforebyggende arbeid samfunnet kan drive. Med disse perspektivene i bakhodet starter vi på
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen.
Kommunen er i følge alkoholloven, pålagt å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Planen bør vise status på området, utfordringer og den samlede innsatsen i forbindelse med
kommunens rusproblematikk. Hensikten med planen er at kommunens arbeid på feltet skal sees i
sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert
rusmiddelbruk.
For å få oversikt over rusutfordringene i samfunnet benyttes ulike former for kunnskap. Den
beste og mest komplette måten å innhente kunnskap gjøres gjennom forskningsbasert kunnskap
(ungdata), erfaringsbasert kunnskap (ulike aktører i feltet) og brukermedvirkning/
brukerkunnskap. De beste faglige avgjørelsene tas ved å inkludere disse tre perspektivene og
basere seg på kunnskapsbasert praksis, noe denne planen forsøker å gjøre.

1.1 Planprosess
Rusmiddelpolitisk handlingsplan berører svært mange kommunale tjenester, ulike
brukergrupper, samarbeidende instanser og næringsinteresser. For å skape et bredt engasjement i
planprosessen ble det gjennomført tre ulike arrangementer for medvirkning;
open space (hensikt: få aktuelle temaer som kan benyttes i planen)
cafedialog (hensikt: gå dypere inn i tematikken sammen med relevante kommunale
aktører)
fokusgruppeintervju (hensikt: høre med ungdommer om «kartet stemmer med terrenget»).
Hovedutvalg helse og omsorg og oppvekst og kultur har også vedtatt et mandat for arbeidet (se
neste kapittel). SLT-arbeidsgruppe har fungert som plangruppe og har bidratt med nyttige
diskusjoner. I tillegg har planen hatt en referansegruppe som har bidratt med innspill til
utforming og innhold av planen. I kapittel 9 kan en lese mer om hvem de ulike deltakerne
representerte, hvilke innspill som kom frem og hvordan de er benyttet for utforming av
utfordringsbildet, overordnet målsetning og fokusområder i planen.
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Høring
Det er ingen formelle lovkrav som stadfester at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal sendes på
høring. Men det er viktig at alle relevante aktører gis mulighet til å uttale seg. Derfor ble det
besluttet å sende planen på en «forenklet høring» med varighet på to uker. Forut for høringen har
det vært gjennomført interne innspillprosesser, se kapittel 9 (referansegruppe og SLTarbeidsgruppe). I de interne innspilleprosessene er det kommet mange gode innspill som er
inkludert i planen.
Planen sent på høring til salgsstedene, skjenkestedene, NoRoSun Skjenke- og salgskontroll,
politiet, ungdomsrådet, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
ungdomsskolene, Kopervik videregående og Åkrehamn videregående skole. Planen sendes også
til deltakere som deltok i innspillsrundene: Brukernes interesseorganisasjon - BIO,
LPP(Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse), Heart Karmøy, Stiftelsen Karmsund
ABR, Karmøy DPS, Natteravnene i Skudenes og Åkrehamn, brukerrepresentanter, Møteplassen
IOGT, Stiftelsen Åkra Blå kors, Blå kors Åkra, kulturhusene og Helsebanken. Det kom inn en
høringsuttalelse fra LPP Rogaland etter fristen. Innspillene er behandlet og det er tatt inn et punkt
om misbruk legemidler. Øvrige innspill hører hjemme i andre plandokumenter som for eksempel
plan for psykisk helse og rusarbeid.
Forenkling og forsinkelse
Innspillene og diskusjonene fra brukermedvirkningen, referanse- og plangruppen er benyttet i
planarbeidet. Særlig har de vært relevante for å utforme mål og fokusområder for arbeidet.
Utfordringen er midlertidig å få planen enkel og treffsikker samtidig som den belyser tematikken
og kompleksiteten på en forsvarlig måte. Tilbakemeldinger var at tidligere planer var for
omfattende og komplekse. Denne planen er derfor forsøkt forenklet og spisset i tråd med innspill.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sandnes kommune er brukt som inspirasjon i arbeidet.
Grunnet en rekke administrative omprioriteringer av arbeidsoppgaver innenfor SLT- og
folkehelsearbeidet, er planen forsinket. Forrige plan skulle gjelde fra 2016-2020, men det ble
politisk besluttet at planen skulle rulleres i 2018. Forsinkelsen har det vært informert om i
planstrategien. Det har også vært hensiktsmessig å vente på tall fra ungdata undersøkelsen i 2019
og budsjettsituasjonen for å få en best mulig beskrivelse av dagens situasjon. Corona situasjonen
medførte ytterligere forsinkelser.

1.2 Mandat
Hovedutvalg oppvekst og kultur, hovedutvalg helse og omsorg og formannskapet har vedtatt
mandat for rusmiddelpolitikk handlingsplan, sak 18/17. I mandatet står det:
1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal utformes i tråd med nasjonale lover og føringer.
2. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal gjelde fra 2018 til 2024 og rulleres/evalueres i
perioden.
3. Planen skal være helhetlig og dekke inn det rusmiddelpolitiske området – fra generelt
forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert
rusmiddelbruk. Hovedfokuset vil være på forebyggende arbeid.
4. Prosessen skal sikre bred involvering med representanter fra berørte tjenester og
brukerrepresentanter. Brukermedvirkning skal ivaretas ved Open Space metodikk for å
sikre bred involvering og forankring. Denne planlegges gjennomført 11. mai 2017.
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5. Planarbeidet skal organiseres i ulike grupper med eget ansvar og forankring ut fra
fokusområder. Arbeidet vil bygge på innspill i Open Space og pågå høsten 2017 og tidlig
vår 2018.
6. Planen skal ha en konkret handlingsdel med tydelig ansvarsforhold.
7. Planen sendes ut for innspill til involverte parter og annonseres i lokale medier og på
Karmøy kommune sine nettsider i god tid før den politiske behandlingen starter.
8. Planen skal samordnes med andre planer og særlig kommunal plan for psykisk helse- og
rusarbeid og årlig tiltaksplan for SLT og folkehelse.

2. ANSVARSFORHOLD
Ansvaret på rusmiddelfeltet og for planen dekkes av flere lovverk. Her gis en kort beskrivelse av
hva som er kommunens, spesialisthelsetjenestens og andres ansvar.

2.1 Kommunens ansvars
Kommunenes ansvar for totalområdet i denne planen dekkes av flere lovverk som eksempelvis:
- Lov om folkehelsearbeid stadfester at kommunen skal fremme helse og gode sosiale
forhold, bidra til å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller og beskyttelse mot forhold
som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunene skal følge med på innbyggerens
helsetilstand og tenke «helse i alt» de gjør. Dette betyr at en forsvarlig alkoholpolitikk skal
innlemmes i planlegging og drift av kommunens sektorer.
- Kommunen har også gjennom lov om helse og omsorgstjenester et grunnleggende ansvar
for innbyggere med rusmiddelproblemer og for å yte generelle velferdstilbud. Tjenestene
omfatter b.la. helsehjelp, økonomisk bistand, aktivitets- og kvalifiseringstiltak, midlertidig
botilbud og bolig for vanskeligstilte samt mer spesifikke rustjenester.
- Regelverket til NAV (lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen) regulerer
også ulik bistand til innbyggere.
- Barnevernsloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra
til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får
gode og trygge oppvekstsvilkår.
- Alkohollovens formål er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av
alkoholbruk. Loven sikter derfor som et ledd i dette å begrense forbruket og
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer. Kommunen har ansvar for forvaltning av
bevillinger til salg og skjenking av alkohol og kontroll av dette samt å utarbeide en
alkoholpolitisk handlingsplan.

2.2 Spesialisthelsetjenestens ansvar
Lov om spesialisthelsetjenester regulerer ansvaret til spesialisthelsetjenestene. Lovens formål er
bl.a. å fremme folkehelse og å motvirke sykdom, skader, lidelse og funksjonshemming, sikre
tjenestetilbudets kvalitet, tilby et likeverdig tjenestetilbud, best mulig ressursutnyttelse, tilpassing
etter pasientens behov og tilgjengelighet for pasienten. Videre har de ansvar for å behandle
rusmiddelproblematikk gjennom tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i og utenfor
institusjon, akutthjelp og gjennom inntak i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasientens
rett til behandling følger av pasient – og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskrifter. Retten
vurderes av vurderingsenheter lagt til spesialhelsetjenesten. Fastlege og kommunal helse – og
omsorgstjeneste kan henvise til en slik vurdering.
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2.3 Andres ansvar
Oppgavene på rusfeltet løses ikke av det offentlige alene. Frivillige og ideelle organisasjoner,
stiftelser, bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper er viktige bidragsytere. I
kommunen er det i dag i underkant av 600 frivillige lag og foreninger. Frivillige lag og foreninger
bidrar til å skape gode livskår for barn, unge, foreldre, voksne og eldre. Karmøy kommune gir
økonomisk støtte til frivillige lag og foreninger og tilskudd til organisasjoner som bidrar positivt
innen rusforebygging og habilitering. I Karmøy kommune er det en egen frivillighetskoordinator
som bl.a. kartlegger frivilligheten og videreutvikler det frivillige arbeidet i kommunen i
samarbeid med frivilligheten.
Karmøy kommune samarbeider også med kompetansemiljøer med mål om å styrke kompetansen,
blant ansatte for å implementere nye arbeidsmetoder og tiltak.

3. NASJONALE OG KOMMUNALE FØRINGER
Her omtales nasjonale og kommunale føringer for rusmiddelfeltet.

3.1 Nasjonale føringer
Rus- og psykisk helse er et satsningsområde for regjeringen. Regjeringen har igangsatt satsninger
for ny og forsterket innsats ovenfor mennesker med rusmiddel- og/eller psykiske lidelser. Denne
satsningen er beskrevet i opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020. Planen er i hovedsak rettet
mot to grupper;
- tidlig innsats mot personer som er i ferd med å utvikle eller
- som har etablert et rusproblem.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) har følgende fem hovedmål:
1. Sikre reel brukerinnflytelse, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved
utforming av tjenestetilbudet.
2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes
tidlig.
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig hjelpeapparat.
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse.
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.
For å lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode
tjenester i brukerens nærmiljø. Det er behov for å se nærmere på innsatsen etter behandling og
skape muligheter for mestring, som meningsfulle aktiviteter og fritid og sørge for en stabil og god
bolig. Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) rettes derfor mot
kommunesektoren, der utfordringene er størst.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) gav Helsedirektoratet et oppdrag om å revidere
tidligere veileder «fra bekymring til handling». Målet var å utarbeide en veileder med
kunnskapsbasert anbefalinger til kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetanse hos
ledere og ansatte. På denne måten kan utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp
og oppfølging. Resultatet ble en nasjonal faglig retningslinje «tidlig oppdagelse av utsatte barn og
unge».
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«Rusreformen – fra straff til handling» (NOU 2019: 26) er nå ute på høring. I reformen står det
bl.a. at Norge har sammenlignet med andre europeiske land hatt en restriktiv narkotikapolitikk
med høye strafferammer. En norsk rusreform som innebærer en dreining vekk fra straff mot
helsehjelp vil være et historisk skift i norsk ruspolitikk. Reformen inneholder en endring i
tenkning og holdning til hva et rusproblem er og hvordan samfunnet skal møte det. Dersom
regjeringen ønsker å følge opp forslagene skjer det ofte i form av en stortingsmelding og/eller
stortingsproposisjon. NOU kan også inngå som en del av forarbeidet til nye lover.

3.2. Kommunale føringer
Kommunen har en viktig rolle for å nå de nasjonale føringene. En rusmiddelpolitisk
handlingsplan dekker mange sektorer i kommunen. Rusmiddelpolitisk handlingsplan må derfor
sees i sammenheng med andre kommunale planer og kommunens målkart.
Karmøy kommunes målkart
Karmøy kommune har et overordnet målkart (se bildet under) hvor ambisjon er «valg for
framtida!» Et av målene er å være inkluderende og mangfoldig kommune, med rom for alle og
muligheter for den enkelte. Et annet mål er riktig prioritering og å utvikle og gi fremtidsrettede
tjenester.

Målkartet danner grunnlag for rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen har overlapping og
tilgrensing til andre kommunale planer. Denne planen har helt klart et fokus på rus, men må sees
i sammenheng med:
1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2023 og hva den dekker i forhold til generell
forebygging og folkehelse (ny samfunnsdel kommer i 2021).
2. Kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024 som omhandler organisering og
innhold i tjenestetilbudet for psykisk helse og rus, brukernes behov og tjenestenes
utfordringer for brukere over 18 år.
3. Alkoholpolitiske retningslinjer omhandler skjenkepolitikken i Karmøy kommune.
Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene er et av
de viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Retningslinjene skal
vedtas senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.
4. Andre relevante planer:
- Bolig sosial handlingsplan 2014 – 2017 med fokus på at vanskeligstilte skal etablere seg
og bli boende i egen bolig.
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Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016 (nytt dokument skal vedtas i
2020).
Handlingsplan for folkehelsearbeid.
Plan for frivillighet 2018.
Plan for legetjenestene.

4. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN
Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død.
Grupper med lavere utdanning og/eller dårligere økonomi rammes i større grad enn andre.
I denne delen vil vi se på rusmiddelsituasjonen nasjonalt og lokalt. Men først forklares
totalforbruket i en befolkning. Det legges vekt på å gi en kortfattet oversikt. Mye av informasjonen
i dette kapitelet er hentet fra folkehelseinstituttet sider og ungdata; ønskes mer informasjon
anbefales disse.

4.1 Totalforbruket i befolkningen
Alkoholbruk er skjevfordelt i befolkningen, noe som innebærer at en liten del av befolkningen står
for en stor andel av samlet alkoholkonsum. Som en tommelfingerregel kan en si at den
tiendedelen av befolkningen som drikker mest, konsumerer omlag halvparten av all alkohol.
Totalforbruket er derfor en god indikator på antall med svært høyt alkoholinntak. Disse har bl.a.
økt risiko for helsemessige og sosiale skader.
Modellen påpeker at med et lavt alkoholnivå i befolkningen, vil bare de med sterkest disposisjon
forbli storforbrukere. Øker rusmiddelbruket vil flere også med svakere disposisjon, bli
storbrukere. Sagt på en annen måte, når vannet stiger (dvs. alkoholmengden øker) blir flere våte.
Selv om stordrikkere er mest utsatt, oppstår det langt flere skader, voldstilfeller, ulykker og
problemer blant det store flertallet som drikker moderat. Derfor er alkoholpolitiske innsatser og
andre tiltak rettet mot befolkningsnivået svært viktig, og innsatsen må skje der folk bor – i
kommunene.
Figuren under en forenklet modell over sammenhengen mellom tilgjengelighet, forbruk,
helsemessige og sosiale konsekvenser av alkoholbruk. Modellen kalles totalforbruksmodellen og
ligger til grunn for den norske alkoholpolitikken.

Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på helse og livskvalitet. Risikoen
for ulykkes- og voldsskader øker i forbindelse med beruselsesdrikking. Høyt forbruk over tid
øker risikoen for enkelte kreftformer, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, leverskader,
selvmord og selvmordsforsøk.
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De viktigste forebyggende virkemidlene kommunene har til rådighet for å redusere
alkoholforbruket, er å begrense antall salgs- og skjenkesteder og innskrenke salgs- og
Skjenketidene. Dette illustreres i figuren under. Forbruket vil da gå ned og skadeomfanget
reduseres.
Kommunens viktigste
virkemidler
for å redusere
alkoholforbruket

Begrense
antall salgs- og
skjenkesteder

Innskrenke
salgs- og
skjenketider

4.2 Alkoholkonsum
Alkohol er det mest brukte rusmiddelet og litt over 80 prosent av de voksne oppgir å ha drukket
alkohol i løpet av siste året. Det registrerte forbruket økte kraftig fra 1990 og frem mot 2008.
Denne økningen kan langt på vei tilskrives økning i vinsalget. Deretter har økningen flatet noe ut.
Alkoholomsetningen (fra alle kilder) var 6,77 liter i 2018 for hver innbygger i aldersgruppa 15 år
og oppover. Uregistrert omsetning i 2018 var 0,77 liter ren alkohol hvorav taxfree salget ved
lufthavner utgjør ca. halvparten. Legges samme uregistrert omsetning til grunn for 2019 er
alkoholomsetningen (fra alle kilder) 6,80 liter ren alkohol. Snaut 3 liter kjøpes på vinmonopolet,
snaut 3 liter kjøpes i dagligvarehandel og uteliv og ca. ¾ liter er såkalt uregistrert omsetning som
er kjøpt i tax-freebutikker, i Sverige eller andre land. For å sette dette litt i perspektiv. 6,80 liter ren
alkohol tilsvarer at både konfirmanten, studenten, læreren, direktøren og bestemoren drikker ca.
450 flasker ren pils i løpet av året. Omregnet til vin blir det ca. 74 flasker i året.
Når en ser på de ulike gruppene i befolkningen, er det en del trekk som går igjen i alkoholbruket:
- Det er flere kvinner, og flere eldre, som drikker alkohol nå sammenlignet med tidligere.
- Menn drikker oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner.
- Eldre drikker oftere, men mindre, enn yngre.
- Øl utgjør mer enn halvparten av menns forbruk, mens vin utgjør vel 60 prosent av kvinners
alkoholforbruk.
- En av ti oppgir at de har vært beruset siste 12 måneder. Å drikke seg beruset er vanligst i
de yngre aldersgruppene, og menn oppgir om lag dobbelt så mange beruselsestilfeller som
kvinner.
Anslag fra folkehelseinstitutt viser at 90.000 barn har en mor eller far som har slitt med alkohol
det siste året. Det tilsvarer 8,3 prosent av alle barn under 18 år. Det er midlertidig endel
usikkerhetsmomenter ved anslaget.
Det finnes ikke sikre tall for hvor mye innbyggerne i Karmøy drikker når en tar utgangspunkt
kun i salgstallene. Dette er grunnet handelslekkasjer mellom kommuner og såkalt uregistrert
omsetning (tax-free handel m.m.).
Det registrerte forbruket i Karmøy er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Dette kan ha ulike
forklaringer. En del av forbruket skjer nok på skjenkestedene i Haugesund kommune og
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innbyggerne på hele Haugalandet handler på vinmonopol i andre kommuner. Karmøy kommune
følger også nasjonale trender, men har tradisjonen tro ligget noe under. I tillegg har utvidelse av
vinmonopolet med nyåpning på Oasen i 2015 medført økt tilgjengelighet. Antall bevillinger i
dagligvarebutikker har også økt fra 29 i 2012 til 33 i 2018. Økt tilgjengelighet medfører økt forbruk
av alkohol.
Alkoholkonsum – ungdom
Ungdataundersøkelsene, som er en kvalitetssikret og standardisert spørreskjemaundersøkelse,
gjennomføres hvert tredje år. Alle elevene ved ungdomsskolene og de to første årene ved
videregående opplæring blir stilt en rekke spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljøet,
helse, trivsel og rus. I følge sist undersøkelse, som ble gjennomført i 2019, har ungdommene i
Norge og Karmøy det i all hovedsak bra.
De unges bruk av alkohol har flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Når det
gjelder elevene på ungdomskolen som har vært beruset på alkohol det siste året, er det 13 prosent
på landsbasis og 9 prosent i Karmøy kommune som oppgir å ha vært beruset (ungdata).
Bruken av alkohol øker i landet og i Karmøy kommune, i løpet av ungdomstiden. Andre året på
videregående opplæring har ca. halvparten av elevene vært tydelig beruset på alkohol. Generelt
er det små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter. Snittalderen1 for å debutere med
alkohol er 15 år.
Det ble også gjennomført fokusgruppeintervju med enkelte ungdommer i kommunen for å få
deres perspektiver. Perspektivene til ungdommene stemmer stort sett med funnene i
ungdataundersøkelsen, samtidig som de gir viktig tilleggsopplysninger. Ungdommene påpekte at
rus er attraktivt og lett tilgjengelig. Det er noen rusutfordringer i ungdomsmiljøene både på
ungdomsskolene og i videregående opplæring. De fleste starter med alkohol og går over på røyk
før de eventuelt eksperimenterer med narkotika. Ofte er det eldre ungdommer, eksempelvis
venner og søsken, som kjøper alkohol til yngre.
Ungdommene forteller om forskjellige utfordringer i ulike soner. Noen steder er det mer vanlig
med alkohol på fester, særlig siste året på ungdomsskolen. Andre steder er det, i følge
ungdommene, mer utfordringer med hærverk. Enkelte soner ble lite nevnt. Problematikken
tenderer å flytte på seg.
Når en setter sammen flere ulike variabler, er det en prosentandel ungdommer (8 %) i Karmøy
kommune som skårer slik at det vekker bekymring og behov for oppmerksomhet. Blant disse
ungdommene finner en noe mer utagerende og grenseoverskridende atferd enn ellers.
Vi vet at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader. Ungdom som begynner å drikke tidlig,
har i endel tilfeller et atferdsmønster der andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler
inngår. Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer trøblete forhold til skolen og foreldrene enn
andre. De begår mer kriminalitet, har dårligere psykisk helse og får oftere problemer senere i
livet. Sagt på en annen måte, det er en opphopning av flere faktorer som kan forsterke
problemutvikling.

1

Gjennomsnitt av de som har drukket noen gang innenfor aldersgruppene en har spurt.
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Alkoholkonsum – eldre
Blant eldre har den registrerte alkoholomsetningen økt kraftig siden 90-tallet. Flere eldre drikker
alkohol, de drikker oftere og mer enn før. Samtidig er det fortsatt få eldre som kartlegges for
rusmiddelbruk og det har vært en økning i alkoholrelatert sykelighet og innleggelser på sykehus.
Mye tyder derfor på at alkoholrelaterte problemer blant dagens og morgendagens eldre, vil
representere en samfunnsmessig utfordring som kan føre til mer press på fremtidens helse og
omsorgstjenester.
Alkoholkonsum – personer med utviklingshemming
Det foreligger lite dokumentasjon om rusmiddelbruk og forekomst av rusproblemer hos personer
med utviklingshemming i Norge.

4.3 Narkotikakonsum
Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig. Hvert år blir et utvalg personer i alderen 16-64 år i Norge
kontaktet med spørsmål om å delta i en spørreundersøkelse om bruk av bla. narkotika. Fra 2016
ble Folkehelseinstituttet ansvarlig for undersøkelsen. Svarene som kommer inn vektes deretter og
benyttes for å si noe om utbredelsen av cannabis i den norske befolkningen. Hovedfunnene er:
-

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge.
Andelen som oppga cannabisbruk var relativt stabil i perioden 2012-2019.
Majoriteten av dem som oppga cannabisbruk rapporterte bruk 1-5 ganger i løpet av livet.
Flere menn enn kvinner oppga å ha brukt cannabis.
Cannabisbruk de siste 12 månedene og siste 4 uker er mest utbredt i de yngste
aldersgruppene.
Bruken av sentralstimulerende stoffer – kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA – har vært
stabil i perioden 2013-19. Disse stoffene er også mest utbredt blant menn og i de yngste
aldersgruppene.

Andelen som i følge folkehelseinstituttet oppga å ha brukt sentralstimulerende stoffer noen gang
(2017-2019) var på rundt 4-5 %, mens rundt 1 % rapporterte bruk av sentralstimulerende stoff de
siste 12 måneder. Mens bruken av kokain siste 12 måneder har ligget rundt 2-3 % blant unge
voksne, har bruken av ecstasy/MDMA har ligget rundt 1-2 %. Ca. 0,5 % rapporterte om bruk av
amfetaminer
Rus og/eller psykiske utfordringer i Karmøy kommune.
I Karmøy kommune benyttes brukerplan som verktøy for kartlegging, kvalitetssikring og
videreutvikling for brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har rus
og/eller psykiske helseutfordringer. Dette gir kommunen verdifull kunnskap om gruppene.
Rusproblematikken i Karmøy kommune er stabil, og det er forholdsvis god oversikt over behovet
til kjente brukere. Antall brukere med rusutfordringer og/eller psykiske utfordringer har vært
relativt stabil de siste ti årene og ligger på ca. 230. Snittalderen for gruppen har økt med 7 år.
Utskiftning av brukere med registrert rusproblematikk i kontakt med kommunale tjenester ligger
på ca. 40 personer årlig. Det betyr at ca. 40 av 230 registrerte personer går ut fordi de ikke lenger
trenger hjelp av kommunale tjenester. Årlig registreres ca. 40 nye brukere. De nye brukerne som
registreres, er i hovedsak personer som trenger tjenester igjen. Det er få unge voksne under 25
som ber om tjenester. De som mottar dette, er som regel unge voksne med behov og/eller
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rettigheter som utløser tjenester fra helse- og omsorgstjenesten, psykisk helsevern eller
barneverntjenesten.
Ca. 50 % av de kartlagte brukere har betydelige utfordringer med rusmidler. Men de har fått det
bedre på andre områder. For personer med rus og rus/psykisk helse må det helsemessig legges til
20 år på alderen i forhold til personer uten lidelsene. Kommunen har derfor en økende gruppe
eldre (personer over 50 år) som har dårlig helse og trenger en del tjenester.
Når det gjelder barn som pårørende til brukere med rus, rus og /eller psykiske lidelser er det
registret tilsammen 61 barn hvorav:
- ca. 11 % av de registrerte brukerne har omsorg for barn (gjelder i hovedsak personer uten
rusproblemer, men psykiske helseproblemer).
- ca. 68 % av brukerne har samvær med barn og
- ca. 21 % av brukerne ikke har kontakt med sine barn.
De foregår et systematisk arbeid rundt kartlegging av bl.a. levekårsindekser som benyttes for å
ivareta barn som pårørende. Det er gode samarbeidsrutiner mellom de kommunale
tjenesteområdene, NAV og barnevernstjenesten slik at barn som pårørende får den lovpålagte
bistand og/eller helsehjelpen/oppfølging som trengs.
Narkotika – ungdom
Alle undersøkelser viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte illegale stoffet.
Dette gjelder i følge politiets registre også i Karmøy kommune. Samme funn fremkom i
gjennomført fokusgruppeintervju med ungdom. Men også ecstasy forekommer. Stoffer som
kokain, amfetamin og heroin har bare marginal utbredelse i følge tall fra politiet. Fra politiet får vi
også opplyst at noen få ungdommer i tillegg kjøper ADHD medisiner på «svartebørsen» for
sentralstimulerende rus.
Unge som bruker illegale rusmidler, har krysset en ekstra grense. Etter en økning blant
tenåringene i bruken av hasj eller marihuana på 1990 tallet, var det en markert nedgang frem til
ca. 2011. Etter det har oppgitt bruk økt noe.
Ungdata-undersøkelsen viser at relativt få elever på ungdomsskoletrinnet har erfaring med hasj
eller marihuana. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt. Men det har midlertidig vært en liten
økning i omfanget av hasjrøyking siden forrige undersøkelse. På ungdomsskole oppgir 4 prosent
å ha brukt hasj eller marihuana en eller flere ganger. Dette gjelder både for nasjonen som helhet
og for Karmøy kommune. Bruken av hasj og marihuana øker gjennom tenårene. Undersøkelsen i
2019 viser at i overkant av 1 av 10 elever på videregående har erfaringer med hasj og/eller
marihuana. Bruken av hasj øker fra VG1 til VG3. For Karmøy kommune er tallene noe lavere enn
landsgjennomsnittet.
Blant elever i videregående opplæring, er det på landsbasis og i Karmøy kommune
kjønnsforskjeller i bruk av hasj og marihuana, hvor gutter bruker mer enn jenter. Vi ser også en
tendens mot mulig økt status i bruk av hasj. Dette kan indikere økt toleranse. Denne utviklingen
gjelder både ungdomsskole og videregående opplæring, men det er en noe tydeligere
statusendring for hasj i ungdomsskole enn videregående opplæring.
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Undersøkelsen viser også at det er de ungdommene som har drukket seg beruset som benytter
cannabis. Dette temaet ble også belyst og bekreftet av ungdommene som bistod i
fokusgruppeintervjuet. Ungdata peker videre på en tydelig sammenheng mellom foreldrekontroll
og bruk av alkohol, tobakk og cannabis.
I 2019 er det i overkant av 20 ungdommer i Karmøy kommune som er på ruskontrakt idømt av
påtalemyndigheten. Ruskontrakt er et forebyggende tiltak, som iverksettes av politiet når
ungdom har brutt straffeloven. I tillegg er det i overkant av 13 ungdommer fra Karmøy kommune
som er idømt ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff gjennom konfliktrådsoppfølging.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffesaksgjennomføringer som del av
gjenopprettende prosess. Enkelt forklart kan ruskontrakt sees på som «første steg» i
straffsaksgjennomføringen. Ved gjentatt/omfattende kriminalitet kan bl.a. gjennomrettende
prosess gjennom konfliktrådet benyttes. Å utvikle og bruke alternative straffereaksjoner og
straffegjennomføringsformer er et av regjeringens fem hovedmål i opptrappingsplanen for rus
(2016-2020).

4.4 Spillproblematikk og misbruk av legemidler
Når det gjelder spillavhengighet er det flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre som
spiller. Å tilhøre kategoriene problemspillere/-avhengighet er ofte relatert til det mannlige kjønn,
lav alder, å ha tre eller flere barn og visse yrkesgrupper (deltidsansatte, student, arbeidsledig,
ufør, på attføring og avklaringspenger).
Hvis en regelmessig inntar store mengder medisiner som eksempelvis beroligende eller
smertestillende, kan man bli avhengig. Psykiske lidelser og belastende livskår kan også medvirke
til å utvikle misbruk. Noen mennesker kan utvikle misbruk fordi de tidligere har fått medisin som
ledd i behandling av en sykdom, hvor de fikk en behagelig ruseffekt. Det finnes ikke tall på
misbruk av legemidler, men det finnes tall for legemiddelbrukere av smertestillende, beroligende
og sovemidler. Karmøy kommune ligger noe høyere enn landet og fylket.

4.5 Samfunnsøkonomiske konsekvenser
Både når det gjelder alkohol og narkotika, vil risikofylt bruk øke faren for sosiale problemer og
helseutfordringer. Eksempler er tap av arbeid og inntekt, vold og hærverk, ødelagte relasjoner til
familie og venner og ekskludering fra sosiale arenaer. Risikofylt bruk kan også bidra til redusert
helse og livskvalitet hos brukernes ektefeller og barn, arbeidskolleger, venner og naboer.
Samfunnets kostnader knyttet til rusmiddelbruk er også store, slik som produksjonstap i
arbeidslivet og kostnader til helse- og sosialtjenester, politi og rettsvesen.
Det anslås at 30 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet i arbeidslivet i
Norge kan være alkoholrelatert. Et effektivt rusforebyggende arbeid gir derfor en stor
samfunnsmessig gevinst, både med hensyn til individet, pårørende, familie og venner, den
generelle folkehelsen og bruk av samfunnets ressurser.
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5. PLANENS MÅLSETNING OG FOKUSOMRÅDER
Medvirkningen fra openspace, cafedialogen og fokusgruppeintervjuet med ungdommene ble
benyttet til å utforme bl.a. mål og fokusområder for planen. Prosessene og hvem som deltok
omtales i kapittel 9. Overordnet målsetning for denne planen er:
Å forebygge og redusere negative konsekvenser av alkohol og andre rusmidler for
enkeltmenneske, pårørende og samfunnet.
For å nå overordnet målsetningen har planen tre fokusområder:
1. Universelle befolkningsrettete tiltak: helse i alt vi gjør (folkehelseperspektiv)
2. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko
3. Tjenester til rusavhengige (omtales i plan for psykisk helse og rus, 2018-2024).

6. FOKUSOMRÅDE EN: UNIVERSELLE BEFOLKNINGSRETTEDE TILTAK
Å nå de som trenger det mest er et viktig mål. Men i et folkehelseperspektiv er det ikke
nødvendigvis målretting som er mest effektivt. Universelle tiltak kan ofte være den beste måten å
nå risikogrupper på. Dette handler om at selv om risikoen per person er lav, er totalantallet
personer så stor at effekten i sum også blir stor. Ved å rette arbeidet mot befolkningen vil en også
unngå stigmatisering og bidra til at hele gruppen løftes. Det vil si at alle får det litt bedre.
Under fokusområde en omhandles: alkoholpolitikk, rusforebyggende tiltak barn og unge og
rusforebyggende tiltak voksne.

6.1 Alkoholpolitikk
Nasjonale mål- Alkohollovens formål § 1-1.
Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å
begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk
kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige
drikkevarer.
Den nasjonale politikken er gjennomført særlig via tre virkemidler:
- Begrenset tilgang (regulering og vinmonopol).
- Høy pris (avgiftspolitikk).
- Formidle informasjon om konsekvenser av alkoholbruk.
I et folkehelseperspektiv er pris- og tilgjengelighetsreguleringer de mest effektive virkemidlene
for å begrense omfanget av alkoholrelaterte skader. Men flere virkemidler kan være effektive for å
begrense alkoholforbruket og forebygge helsemessige og sosiale skader i befolkningen:
- Innskrenking av skjenketidene.
- Opplæring av servitører kombinert med kontroller og sanksjoner.
- Lav promillegrense for bil- og båtførere kombinert med kontroller og sanksjoner når
forskriftene blir brutt.
Generelle befolkningsrettede informasjons- og holdningskampanjer har svært liten eller ingen
effekt når det gjelder å redusere forekomsten av alkoholrelaterte skader.
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6.2 Anbefalte alkoholpolitiske tiltak
Karmøy kommune har alkoholpolitiske retningslinjer i bevillingsperioden 2016 – 2020. Nye
alkoholpolitiske retningslinjer skal vedtas senest ett år etter valg av nytt kommunestyre.
Endringene foreslått i dette dokumentet bør benyttes som grunnlag for de nye alkoholpolitiske
retningslinjene. Her bør det særlig fokuseres på hensynet til barn og unge, skjenketider og
bevillinger, kontroll og samarbeid med utestedene og øvrig informasjons arbeid.
Hensynet til barn og unge
Karmøy kommune er en kommune med en forholdsvis ung befolkning. Folkehelseinstituttet
anslår at 8,3 prosent av alle barn under 18 år har minst en forelder som har misbrukt alkohol siste
året. Dette betyr ikke nødvendigvis at barna merker foreldrenes alkoholproblemer, men de kan
gjøre det. Samtidig finnes det mange barn som har opplevd det ubehagelig at foreldrene drikker
mye, selv uten at foreldrene rent objektivt oppfyller kriteriene for å ha et diagnostiserbart
alkoholforbruk. Barn og unge liker ikke å se at foreldrene er ruspåvirket, selv ikke en sjelden
gang. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. I alle større barne- eller
ungdomsgrupper finnes det noen som har sett alkoholens virkning på nært hold. Derfor er det å
ha alkoholfrie soner for å ivareta hensynet til barn og unge et viktig forebyggende tiltak.
Av hensyn til barn og unge i kommunen vil følgende forhold fremheves som særlig viktig:
- Opprettholde vedtak om at det ikke skal gis skjenkebevilling til steder som er i forbindelse
med oppvekstmiljø/boligområde, idrettshaller/helsestudioer, gatekjøkken/storkiosk og
kommunale bygg som er fullt ut drevet og eiet av kommunen. Dette på grunnlag av
funksjon som oppvekstarena for barn og unge.
- At det tas hensyn til barn og unge ved enkeltstående arrangement.
- At det ikke gis skjenkebevillinger til kjøpestedene innenfor åpningstidene.
- At uteservering følger skjenketiden, er tydelig avgrenset og har en øvre grense for antall
sitteplasser.
- At det er 18 års aldersgrense på alle arrangement hvor det serveres alkohol også på dagtid.
Det anbefales å opprettholde hensynet til barn og unge (tiltak 1).
Skjenketider og bevillinger
Begrenset tilgjengelighet er et godt dokumentert forebyggingstiltak. Forskning påpeker at en
begrensning i skjenketider har en positiv effekt på voldsutøvelse og uro. Folkehelseinstituttet har
for første gang innlemmet anmeldte voldshendelser (alle typer voldshendelser medregnet, men
ikke overgrep) i sin statistikkbank. Karmøy kommune har 7,3 anmeldte episoder per tusen
innbyggere i 2017-2018. Haugesund kommune har til sammenligning 11,7 anmeldte episoder per
1000 innbyggere. Det er mange flere skjenkesteder i regionsentrumet Haugesund enn eksempelvis
i Karmøy kommune. Det er vist at en times innskrenking av skjenketiden reduserer volden
nattestid i helgene med ca. 16 prosent.
I Karmøy kommune er skjenketiden (pr. nå) av drikker som inneholder mindre enn 22
volumprosent alkohol:
Søndag - torsdag:
kl. 12.00 – 01.00
Fredag og lørdag:
kl. 12.00 – 02.00
Skjenking av drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol:
Mandag t.o.m. søndag:
kl. 13.00 – 01.00
Det anbefales ikke å liberalisere skjenketidene eller tillate flere skjenkebevillinger (tiltak 2).
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Kontroll og samarbeid med utesteder og dagligvarebutikker
Alkoholloven, forskrifter og kommunale retningslinjer gir føringer og bestemmelser for salgs- og
skjenkebevilling. Det er satt et øvre tak på 17 skjenkebevillinger i Karmøy kommune.
Skjenkebevillinger begrenset til sluttet lag eller sesongbevillinger telles ikke med i taket. Videre er
det 33 salgssteder for alkohol i kommunen. Det er også krav til system for internkontroll for å
sikre at virksomheten drives i tråd med lovverket. Karmøy kommune har videre ansvar for at det
gjennomføres salgs-, skjenkekontroller og utføres sanksjoner i tråd med gjeldene lover.
Hovedhensikten med kontrollen er å forebygge overtredelser.
Skjenkekontrollene i Karmøy kommune blir utført av NoRoSun skjenke- og salgskontroll.
NoRoSun er et vertskommunesamarbeid mellom Haugesund, Bokn, Vindafjord, Etne, Sveio,
Tysvær, Sauda, Karmøy, Suldal og Hjelmeland kommune. Nye kommuner kan også komme til.
Sauda er vertskommune og har dermed ansvaret for skjenke- og salgskontrollene i
medlemskommunene. Alle salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres minst én gang i året. I hver
medlemskommune skal det gjennomføres kontroller tilsvarende 3 x antall salgs- og
skjenketillatelser. Dermed får større skjenkesteder flere kontroller enn minstekravet. Brudd på
alkoholforskriften resulterer i et bestemt antall prikker. NoRoSun fungerer bra og anbefales
videreført (tiltak 3).
I tillegg må styrer/stedfortreder for salgs- og/eller skjenkebevillingen ha gjennomført og bestått
kunnskapsprøven og alkoholloven, og styrer for skjenkebevilling må ha gjennomført og bestått
etablererprøven i serveringsloven (tiltak 4).
Karmøy kommune tilbyr i samarbeid med omliggende kommuner kurs i «Ansvarlig vertskap».
Dette er opplærings- og samarbeidsprosjekt med hovedfokus på å forebygge utfordringer med
overskjenking, uro og skjenking til mindreårige. Styrer og stedfortreder skal gjennomføre kurset.
Helsedirektoratet har i tillegg utviklet et e-læringskurs i «Ansvarlig vertskap». At kommunen
aksepterer e-læringskurs som likeverdige opplæringstiltak vil styrke opplæringsmulighetene
(tiltak 5). Forskning påpeker at et godt samarbeid mellom kommune, politi, salgs- og
serveringsbransjen og skjenkekontrollen forebygger overskjenking. Det er et godt pågående
samarbeid mellom de ulike aktørene i Karmøy kommune. Dette bør videreføres (tiltak 6)
Informasjon om konsekvensene og informasjon av alkoholforbruk
Karmøy kommune er en «av-og-til kommune». Av og til jobber for godt alkovett i situasjoner der
alkohol kan utgjøre en risiko eller kan være til ulempe for andre. Alkovett handler om å tenke om
man skal drikke og når man skal stoppe. Av og til tilpasser kampanjer lokalt for hver kommune
rettet mot idrettslag, båtliv, promillekjøring, barn og ungdom, livskriser m.m. Arbeidet bør
fortsette og det skal særlig vektlegges kampanjer rettet mot barn og unge (tiltak 7).
Tiltak alkoholpolitikk
Nr. Tiltak
1
Retningslinjer for alkoholpolitikk/bevillingspolitikk vedtas hvert
4. år. Særlig skal hensynet til barn og unges oppvekstarenaer
vektlegges.
2
Begrensning i skjenketid og bevillinger har en positiv effekt på
voldsutøvelse og uro. Det anbefales ikke liberalisering.

Ansvar
Kommunestyret

Kommunestyret
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Nr. Tiltak
3
Fortsette samarbeidet hvor NoRoSun gjennomfører salgs- og
skjenkekontroller og sanksjoner i tråd med gjeldende lovverk,
forskrift og kommunale retningslinjer.
4
Styrer/stedfortreder for salgsbevillingen og skjenkebevillingen
skal ha gjennomført og bestått kunnskapsprøven om
alkoholloven og styrer for skjenkebevilling må ha gjennomført og
bestått etablererprøven i serveringsloven
5
Gjennomføre årlig «Ansvarlig vertskapskurs» i samarbeid med
omliggende kommuner. I tillegg aksepteres e-læringskurs ansees
som likeverdig alternativ. Alle styrere og stedfortredere må ha
kurset.
6
Skjenkenæringen, politiet og kommunen må videreutvikle og
fortsette det gode samarbeidet.
7
Karmøy kommune er en «av og til kommune» og vektlegger
særlig forebyggende informasjonsarbeid mot barn og unge.

Ansvar
Saksbehandler skjenk og
rådmannen
Saksbehandler skjenk og
rådmannen

Saksbehandler skjenk og
SLT-koordinator

Saksbehandler skjenk og
SLT-koordinator
SLT-koordinator, ung.
skolene og
helsesykepleiertjenesten.

6.3 Rusforebyggende tiltak barn og unge
For å utvikle tiltak og videreutvikle eksisterende arbeid er det viktig med kunnskap om
påvirkningsfaktorer. Etter folkehelseloven er kommunen pålagt å følge med på helsetilstanden og
utviklingen. En måte å fremskaffe denne kunnskapen på er å gjennomføre
selvrapporteringskartlegginger.
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreundersøkelser.
Undersøkelsen innebærer at elever ved ungdomsskole og videregående opplæring svarer på
spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Dette gir kommunen nyttig kunnskap om
ungdomsgenerasjonen. Ungdom i Karmøy kommune oppgir at de trives og har stort sett gode
levekår. Sett i statistisk sammenheng er det en liten andel som bruker alkohol på ungdomsskolen
og noen få som bruker illegale rusmidler. Sist undersøkelse ble gjennomført i 2019 og det er viktig
at Karmøy kommune gjennomfører og benytter funnene i det forebyggende og helsefremmende
arbeidet (tiltak 8).
Forebygging og SLT arbeidet
SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er en modell for
samordning av det tverretatlige kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot risikoutsatte barn,
unge og deres foresatte. Det som skal samordnes er tiltak for grupper av barn og unge i faresonen
og holdningsskapende arbeid rettet mot alle barn og unge. Det er viktig å sette fokus på gode,
målrettede og samkjørte systemer hvor barn og unge i faresonen fanges tidligst mulig opp.
Arbeidet skjer primært på systemnivå og det er utformet et eget mandat for arbeidet som er
politisk vedtatt (sak 45/15).
SLT arbeidet er bredt sammensatt fra ulike fagområder. Politirådet består av kommunens øverste
politiske og administrative ledelse, ledelsen hos politiet og SLT-koordinator. Politirådet leder
SLT-arbeidet. SLT-arbeidsgruppen består av virksomhetsledere på nivået under og de har ansvar
for å avdekke utfordringer og problemer og sette inn tiltak/ressurser. På denne måten kan de som
arbeider på utførende nivå gjennomføre arbeidet og tiltakene.
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Det var frem til 2019 avsatt en halv stilling til SLT arbeidet. Grunnet behov for mer ressurser ble
stillingen høsten 2019 utvidet til hundre prosent med økonomisk støtte fra kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging (tiltak 9). SLT-koordinator deltar også i interkommunal
samarbeidsgruppe med nærliggende kommuner.
Den allmenne eller universelle forebyggingen skjer på tre arenaer: i hjemmet, på skolen og fritiden
og i et samspill mellom disse.
Hjem
Ungdomsundersøkelser fra 2019 viser at to prosent av ungdommene i ungdomsskolen svarer at
de får lov til å drikke alkohol av foreldrene. Forskning viser at i familier hvor de har klare regler
om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig. Tenåringer med «kjipe foreldre» drikker
mindre.
I fokusgruppeintervjuene med ungdommene kom det fram at en del foreldre ser på sine unger
som «gullunger». Foreldrene tror ikke at deres håpefulle kan gjøre ting som ikke er greit.
Foreldrene tror heller ikke alltid på andre foresatte dersom de evt. ringer og forteller noe
ungdommen har gjort. Dette kan skape en del ubehagelige episoder og fører til at enkelte foreldre
frastår fra å ta kontakt. Ungdommene synes det er viktig at dette tas opp med foreldrene. En
arena å gjøre dette på er foreldremøter. Jo tidligere en kan veilede ungdommene, jo enklere er det
ofte å snu utviklingen (tiltak 10).
Noe annet som ble påpekt i fokusgruppeintervjuet var at foreldre bør snakke om alkohol og
illegale rusmidler med ungdommene sine. Materiell fra alkovett organisasjonen «av-og-til» kan
benyttes i kommunikasjon ut mot foresatte. Det gir nyttig informasjon om hvordan samtale med
tenåringen om alkohol og er fokus på foreldremøter på 8. trinn (tiltak 11).
Skole som forebyggingsarena
Skolen legger til rette for mestring og sosial inkludering gjennom blant annet sosialpedagogiske
strategier og programmer. Grunnleggende trivsel og trygghet er forebyggende for alle typer
problemutvikling inklusive rus. Ungdataundersøkelsen påpeker at et godt inkluderende
skolemiljø er en viktig forebyggende faktor.
I læreplanen er det kompetansemål som krever at skolen formidler kunnskap om rusmidler og
driver rusforebyggende arbeid gjennom skoleløpet. Selv om alle rusforebyggende programmer
som drives i dag har gode intensjoner, betyr det ikke at effekten på læring og atferd er like god
over tid. Det er viktig at skolene benytter forskningsbaserte programmer i sine valg om
forebyggende programmer i undervisningen.
I følge fokusgruppeintervjuene, bør rusforebyggingen legges til 8. trinn, senere kan det være for
seint. Rusforebyggingen bør opplyse om konsekvensene av bruk av ulike rusmidler, hvilke
former kommer de i og hvordan de virker. I rusforebygging er det viktig at ungdommene får
være med å reflektere over tematikken og det bør gjenspeile virkeligheten. Respondentene ser på
det som en fordel om noen utenfra eksempelvis politi, kommer til skolen. Forskning på området
påpeker derimot at den beste forebyggingen skjer når de som er sammen, nemlig elevene og
læreren samarbeider om forebygging. Det er derfor viktig at innspillene fra respondentene sees i
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sammenheng med forskning for å få ønsket effekt av forebyggende rusarbeid i skolene. Videre er
det hensiktsmessig at ungdomskolene benytter samme undervisningsopplegg.
Enkelte lærerne i ungdomsskole og videregående opplæring har uttrykt behov for økt
kompetanse om rus og illegale rusmidler. Liknende funn fremkommer i opptrappingsplanen for
rus (2016 – 2020). Også i brukermedvirkningen open space ble det spilt inn at skolens personell
burde styrkes i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut relatert til forskning.
Rådgivere ved oppvekst og kultur, SLT-koordinator starter prosessarbeid for å videreutvikle og
inkludere bl.a. skolene i det rusforebyggende arbeidet. Det skal utarbeides en digital løsning som
baserer seg på unge og rus og tar opp innspillene (tiltak 12).
Drikkepress handler ifølge respondentene i fokusgruppeintervjuet mye om det som skjer i eget
hode. Respondentene påpeker at de ikke har kjent noe særlig på drikkepresset. Dersom en venn
trenger hjelp mener ungdommene det er vanskelig å gi beskjed til en voksen. Det kan med fordel
lages klare retningslinjer og informeres om hvem ungdommene kan kontakte ved spørsmål om
rus eller dersom de er bekymret (tiltak 13).
Overgangen mellom barne- og ungdomsskole og fra ungdoms- til videregående skole er sårbare
faser i barn og unges liv. Innsats mot slike overganger er forebyggende for problemutvikling. I
Karmøy kommune er det satset på overgangsleiren «ett steg opp» fra barne- til ungdomsskole.
Elevene blir kjent med sine nye klassekamerater og lærere gjennom ulike teambuildingaktiviteter
hvor det tverretatlige apparatet deltar. Frivillige lag og foreninger er også viktig bidragsytere.
Leiren evalueres årlig. Leirene bør videreføres og utvikles (tiltak 14). I overgangen til
videregående opplæring er det utarbeidet egne rutiner for å trygge overgangene og for overføring
av elevinformasjon på alle nivåer. Videregående opplæring har egne «bli- kjent-opplegg» for
elevene for å gjøre overgangen mest mulig smidig.
Det er psykososiale team både ved ungdomsskolene og videregående opplæring. Teamene er
todelte, første del benyttes til generelle drøftinger som eksempelvis lokale rusutfordringer og
andre kriminalitetsforebyggende tiltak. Andre del omfatter individuell oppfølging. Det er
kommet signaler på at navnet på teamet bør endres fra psykososiale- til forebyggende team da
navnet er misvisende. Retningslinjene for teamene ble utarbeidet i 2014/2015. Teamene har ikke
vært evaluert med tanke på videreutvikling. Derfor bør det foretas en evaluering for å
videreutvikle teamene og herunder se på egnet navn (tiltak 15).
I brukermedvirkningen «open space» ble det påpekt behov for økte ressurser til å arbeide
forebyggende i skolen. Særlig ble styrking av sosiallærerfunksjonen ved ungdomsskolene
fremhevet for å styrke elevkontakten og drive mer forebyggende arbeid. Det er avsatt ca. en halv
stilling til sosiallærerfunksjonen ved de ulike kommunale ungdomsskolene.
Opptrappingsplan for rus (2016-2020) påpeker at helsesykepleiertjenesten burde styrkes. Dette er
bl.a. fordi barn og unge rapporterer at skolehelsetjenesten er lite tilgjengelig når de trenger den.
Elever gir uttrykk for at de ønsker at helsesøster skal være på skolen hver dag. Ansatte i
skolehelsetjenesten forteller at de må prioritere mellom helseundersøkelser, samtaler,
helseopplysninger i grupper/klasser og tverrfaglige møter.
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En måte å styrke den forebyggende individrettede innsatsen ved ungdomsskolen er å styrke
ressursene til helsesykepleiere og/eller sosiallærere. Men dette må sees og vurderes i
sammenheng med kommunens utfordrende økonomiske situasjon (tiltak 16).
Fritid
I det frivillige arbeidet er det en rekke ildsjeler og enkeltindivider som bruker mye av sin fritid på
sosial integrasjon. Dette er uunnværlig for å skape gode oppvekstsvilkår. Ungdomsundersøkelsen
viser at 65 prosent av ungdomsskoleelevene og 50 prosent av elevene i videregående opplæring i
Karmøy kommune er med i en fritidsorganisasjon. Kommunen kan arbeide aktivt for å skape
gode nærmiljøer, møteplasser og legge til rette for et inkluderende mangfold av kultur- og
fritidsaktiviteter gjennom god samfunnsplanlegging og økonomisk støtte. Idrettslagene og en
rekke frivillige lag og foreninger får økonomisk støtte. I tillegg gis det økonomisk støtte slik at
kulturhusene på Åkra og i Skudeneshavn er helgeåpne. Disse tiltakene bør fortsettes og
videreutvikles i tråd med innspill fra ungdommene (tiltak 17).
Det er igangsatt nye fritidstilbud for ungdom i kommunen. Fritidstilbud for ungdom har en viktig
forebyggende funksjon særlig for å bygge gode relasjoner til andre barn, unge og voksne og å ha
en meningsfull fritid. Skolemiljøet er i følge ungdataundersøkelsen, en viktig arena for
rekruttering til fritidsaktiviteter. Det viser seg imidlertid at det kan være en
rekrutteringsutfordring. De elevene som bl.a. ikke opplever tilhørighet deltar heller ikke like mye
i fritidsaktiviteter. Aktivitetstilbudet og rekrutteringen bør kontinuerlig vurderes og videreutvikle
i tråd med utfordringsbildet og behov. Aktivitetskortet, som bidrar til at alle barn og unge får
mulighet til å være aktive på fritiden uavhengig av forelderens økonomiske situasjon, er viktig å
opprettholde (tiltak 18).
Det er også viktig at frivillige lag og foreninger implementerer gode forebyggende alkovettretningslinjer i sin organisasjon. Karmøy kommune kan oppfordre frivillige lag og foreninger til å
gjennomføre dette (tiltak 19).
Planavdelingen i kommunen har fokus på kriminalitetsforebyggende samfunnsplanlegging ved
reguleringsplaner og utforming av nye områder. Gode, trivelige, lyse, åpne og oversiktlige
områder skaper økt trivsel og tiltrekker seg flere folk som reduserer sannsynligheten for uønsket
atferd (tiltak 20).
Fra tid til annen er det enkelte utfordringer i lokalsamfunn i Karmøy kommune. Utfordringer
tenderer å flytte på seg. Utfordringene kan eksempelvis bestå av eksperimentering og bruk/salg
av alkohol, stjeling, skulking, illegale rusmidler, voldsepisoder, mobbing m.m. Dette kan skape
bekymring og usikkerhet hos eksempelvis ungdommen selv, foreldre, næringsliv, på skolen og på
fritiden. Utfordringene tas opp og diskuteres i skolens psykososiale team og/eller SLTarbeidsgruppe og forsøkes løst med lokale aktører. Eksempel på tiltak kan være informasjon til
foreldre, foreldremøter, opprettelse av natteravn, tettere dialog med de ulike
fritidstilbudene/næringsliv m.m. Tilstedeværelse, samarbeid og tydelige grenser med lokale
aktører legger en demper på negativ atferd og gir økt trygghet (tiltak 21).
Bruk av anabole steroider ser ikke ut til å ha utviklet seg bekymringsfullt. I Karmøy kommune
arbeider politiet aksjonsbasert med særlig fokus på treningssentre i forhold til problematikken.
Politiet arbeider aksjonsbaserte på dette feltet (tiltak 22).
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Tiltak barn og unge
Nr. Tiltak
8
Ungdata undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år ved
ungdomsskolene og videregående opplæring.
Undersøkelsen benyttes i det forebyggende arbeidet.
9
SLT-koordinator stillingen er økt til 100 prosent. Arbeidet
videreutvikles.
10
Foreldrene bør styrke samarbeidet seg imellom, slik at
det er greit å kontakte andre foresatte dersom andres
ungdommer har gjort noe dumt. Temaet bør tas opp på
foreldremøter.
Nr. Tiltak – skole
11
«Av-og-til» materiell benyttes i rusforebyggende arbeid.
Fokuset skal særlig rettes mot ungdom, foresatte og
hvordan foresatte skal snakke med ungdommene om
rusmidler. Dette er tema på foreldremøter på 8. trinn.
12
Ungdomsskolene skal ha felles rusforebyggende
program. Det igangsettes en prosess hvor det skal
utarbeides en digital løsning basert på unge og rus og
innkomne innspill.
13
Det bør utarbeides og kommuniseres tydelig til elevene
på ungdoms- og videregående opplæring hvem de kan
snakke med om rus og/eller en venn de er bekymret for.
14
For å gjøre overgangen mellom barne- og ungdomsskolen
enklere arrangeres overgangsleiren «ett steg opp».
Leiren videreføres og utvikles.

15

16

Nr.
17
18
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Ansvar
NOVA, KoRus vest, SLTkoordinator i samarbeid med
skolene og SLT-arbeidsgruppe.
Politirådet, SLT-arbeidsgruppe
og SLT-koordinator.
Skolene og skolesjefen.

Ansvar
SLT-koordinator,
virksomhetsleder
barnevernstjenesten og
forebyggende gruppe politiet.
Rådgivere oppvekst og kultur
og SLT-koordinator.

Skolesjef og skolene.

Oppvekst og kultur, helse- og
omsorg, SLT-arbeidsgruppe,
videregående opplæring,
folkehelse-, frivillighets- og
SLT-koordinator
Rutinene til psykososiale team gjennomgås, evalueres slik Skolene, SLT-arbeidsgruppe
at psykososiale team kan videreutvikles. Det bør også
og politirådet.
vurderes navneendring. Psykososiale team vektlegger å
bidra til lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og
elevoppfølging.
Den forebyggende innsatsen som er tilgjengelig i
Kommunalsjef oppvekst og
ungdomsskolene dvs. skolehelsetjenesten og/eller
kultur og kommunalsjef helse
sosiallærerrollen bør vurderes utfra det økonomisk
og omsorg.
mulighetsrom.
Tiltak – fritid
Ansvar
Videreutvikle og fortsette med helgeåpne kulturhus i
Oppvekst og kultur.
Skudenes og Åkrehamn.
Videreutvikling av aktivitetstilbudet i kommunen slik at
Virksomhetsleder kultur,
alle kan ha en meningsfull fritid. Aktivitetskort er en
Folkehelse-, Frivillighets- og
viktig del av å gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle.
SLT-koordinator.
Oppfordre til å ha retningslinjer om alkovett i frivillige
Rådgiver idrett og SLTlag og foreninger.
koordinator.
22

Nr.
20

21

22

Tiltak
Fokusere på kriminalitetsforebyggende
samfunnsplanlegging ved utarbeidelse av områdereguleringer.
Arbeide med kriminalitetsdempende lokale tiltak overfor
ungdomsmiljøene sammen med lokale aktører.
Det anbefales at politiet fortsetter sitt aksjonsbaserte
arbeid for å forebygge bruk av anabole steroider særlig i
treningsstudioer.

Ansvar
Planavdelingen og avdeling
for folkehelse.
Politi, psykososiale team, SLTarbeidsgruppe, frivillighetsog SLT-koordinator.
Politiet.

6.4 Rusforebyggende tiltak voksne
Som nevnt tidligere under alkoholpolitikk (se 6.1) er tre nasjonale virkemidler omtalt:
1. prisregulering
2. tilgjengelighetsreguleringer og
3. informasjon om konsekvenser av alkoholbruk.
I dette kapitelet omtales rusforebyggende tiltak utover dette.
Det finnes mange ulike måter å utvikle alkoholmisbruk på. En utvikler ikke alkoholmisbruk på en
dag eller uke. Men drikker en gradvis over tid, kan hjernen og kroppen venne seg til alkohol,
toleransen blir større og en trenger mer alkohol for å oppleve samme rus som tidligere. Behovet
kan øke og på sikt kan det føre til avhengighet. Det er mye å vinne på å forhindre at milde og
moderate problemer forverres. Og det finnes hjelp. Første steg er å snakke med noen en stoler på
som eksempelvis fastlegen, ringe rustelefonen, kirkens SOS eller mental helse sin hjelpetelefon. Et
av innspillene i open space var bedre informasjon om hvor en kunne henvende seg for å få hjelp.
Innspillet kom midlertidig før kommunen fikk nye nettsider. Opplevd tilgjengelig informasjon og
informasjonsmateriell på nettsidene bør gjennomgås for å se om den treffer målgruppen (tiltak
23).
Erfaringsmessig er det vanskelig å snakke om alkohol og spillproblematikk. Temaet blir ofte lite
adressert. Fastlegen har en viktig rolle i arbeid ved å bringe temaet på banen i møte med sine
pasienter. Ved mer kompleks problematikk er det spesialisthelsetjenesten som må på banen. En
annen utfordring er misbruk av legale smertestillende legemidler hos voksne. Fastlegene har her
en viktig rolle. De nevnte problemstillingene bør drøftes med fastlegene (tiltak 24).
Kompetanse om alkohol og rus er viktig å inneha i alle tjenestene for å møte utfordringer som
arbeidstaker og arbeidsgiver. Særlig kan dette behovet knyttes til den kommende eldre
befolkningen som på sikt kan gi økt utfordring i tjenestene på sikt (tiltak 25).
Arbeidslivet som rusmiddelfri sone står fortsatt sterkt i Norge. Men i gråsonen mellom arbeidsliv
og fritid har alkohol utviklet seg til å spille en viktig rolle. Eksempel på dette kan være
lønningspils, seminarer m.m. I Karmøy kommune er Akan- arbeidet forankret og målet er rus og
spillefritt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som har eller er i ferd med å utvikle rus- og spilleproblemer
får bistand til å mestre det. Det er ledelsen som har hovedansvaret for at rus- og spillpolitikken
gjennomføres. Dette er et viktig ledd for å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeidsmiljø og det bør videreføres (tiltak 26).
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Karmøy kommune har videre et befolkningsrettet tilbud i regi av friskliv og mestring. Friskliv og
mestring tilbyr bl.a. kurs i tobakks- og snusslutt (tiltak 27). Som en del av frisklivstilbudet i
Karmøy kommune gir rus og psykisk helsetjeneste tilbud om Rask psykisk helsehjelp, RPH.
Tilbudet gis ved lette til moderate psykisk vansker, der rusvansker kan være en del av
problemstillingen (tiltak 28).
Tiltak voksne
Nr. Tiltak
23
Gjennomgå å videreutvikle tilgjengelig informasjon om
hvor/hvordan en kan få hjelp
24
Dialog med fastlegene om behov for økt bevisstgjøring og
kunnskap omkring rusutfordringer, misbruk av
legemidler og spillproblematikk.
25
Avdelinger/enheter som yter tjenester til voksne bør ha
grunnkompetanse om rusmidler. Helse- og omsorg
vurderer behov for informasjon og kursing.
26
Akan-arbeidet hvor målet er rus og spillefritt arbeidsmiljø
videreføres.
27
Tilby innbyggerne i Karmøy kommune kurs i røyke- og
snusslutt.
28
Tilbyr innbyggerne kurs i rask psykisk helsehjelp ved
lette til moderate psykiske vansker. Rusvansker kan være
en del av problemstillingen.

Ansvar
Helse og omsorg og
kommunikasjonsavdeling
Kommuneoverlege i
samarbeid med fastlegene
Avdelingsleder omsorg i
samarbeid med
kommuneoverlege
Ledelsen i kommunen
Friskeliv og mestring, helse og
omsorg
Rus og psykisk helse, helse og
omsorg.

7. FOKUSOMRÅDE TO: TIDLIG INTERVENSJON BARN OG UNGE I
RISIKO
Tidlig intervensjon handler om å bistå så tidlig som mulig i forhold til alder og problemutvikling.
Opptrappingsplanen for rus (2016-2020) understreker viktigheten av tidlig innsats. Dette er ikke
noen ny satsning. Regjeringen påpeker at det i dagens samfunn er behov for å utvikle gode og
effektive tjenester tidlig i forløpet og derigjennom redusere behovet for og bruken av mer
spesialiserte tjenester. Målet er at en skal identifisere og håndtere et problem på et så tidlig
tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Det er sterke føringer
fra regjeringens side og faglig sett at tidlig intervensjon bør styrkes.
For å lykkes med tidlig intervensjon må tjenestene ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å
oppdage og strategier for å handle ved bekymring. Arbeidet forutsetter tverrfaglig- og tverretatlig
samarbeid, tilgjengelighet og tjenester hvor de ansatte har kjennskap til ansvarsområder,
handlingsrom og rettslige rammer. Det er viktig at systemene oppfattes tilgjengelig og at
brukerne har tillit til systemene. På den måten kan brukerne finne systemene og systemene finne
brukerne.
Planen fokuserer på tre områder i forhold til tidlig intervensjon;
1. Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for alkohol og/eller andre rusmidler.
2. Barn og unge i familier med rusproblemer.
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3. Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller rusrelaterte
skader.

7.1 Ufødte barn, som er i fare for eller blir eksponert for alkohol og/eller andre
rusmidler.
Rusmiddelbruk under graviditet fører til økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner og
alvorlige abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet, misdannelser og psykomotoriske
forstyrrelser. Selv små mengder alkohol kan gjøre skader på fosteret. Norske myndigheter tilrår
derfor totalavhold under graviditeten for å forebygge rusrelaterte skader hos barn.
Illegale rusmidler i svangerskapet er skadelig for fosteret; blant annet med økt risiko for abort og
tidlig fødsel, misdannelser i organer, påvirkning av hjernens utvikling og fare for abstinenser etter
fødsel. Skadene avhenger av type rusmidler og påvirkes også av mengde og frekvens. I tillegg gir
bruk av narkotiske stoffer generelt nedsatt helse for mor. De sosiale rammene rundt
svangerskapet er heller ikke tilfredsstillende for en god og sunn utvikling under svangerskapet og
etter fødselen. Derfor er det avgjørende at mor får hjelp for å avslutte sin rusmiddelbruk tidlig i
svangerskapet.
Universell rusforebyggende svangerskapsoppfølging
Erfaring og forskning viser at det kan være vanskelig for helsepersonell å ta opp bruk av alkohol
med pasientene. Alkohol er et akseptert rusmiddel i vår kultur. Alle gravide kartlegges for rus- og
alkoholvaner når de går til lege eller jordmor for svangerskapsoppfølging. Gravide følges i
Karmøy kommune opp av fastleger og jordmødre.
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide for bruk av rusmidler på første
konsultasjon. Jordmødrene kartlegger bruk av rusmidler gjennom samtale. Jordmortjenesten
opplever at denne fremgangsmåten gir gode samtaler omkring rusmidler (tiltak 29).
Oppfølging av gravide som bruker rusmidler
Dersom kvinnen selv, familie, helsepersonell eller andre er bekymret for at et ufødt barn er i fare
for å bli eksponert for alkohol eller andre rusmidler, er det viktig med lett tilgjengelig kunnskap
om hvordan handle. Ansvaret for gravide rusmiddelmisbrukere ligger i kommunen, men
tiltakene gjøres ofte i spesialisthelsetjenesten. Gravide misbrukere kan «tilbakeholdes» i en
institusjon uten eget samtykke i hele eller deler av svangerskapet, dersom misbruket er av en slik
art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Familier som trenger det,
følges videre opp fra fødsel gjennom spesialisthelsetjenesten. Her lokalt samarbeides det særlig
med Helse fonna og Blå Kors Haugaland A-senter sitt tiltak ovenfor gravide og småbarnsforeldre
med rusproblemer.
Kommunen følger den faglig nasjonale retningslinjen for behandling og oppfølging av gravide
LAR-pasienter i svangerskapet for å identifisere, handle og samhandle når gravide bruker
rusmidler. Retningslinjen inkluderer også oppfølging av barnet og familien frem til skolealder.
Den forplikter bl.a. helsestasjonstjenesten, rus og psykisk helse og barnevernstjenesten og de skal
sikre rask innsats med avklarte ansvarsforhold (tiltak 30).
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Tiltak ufødte barn, som er i fare for å bli eksponert for alkohol og/eller andre rusmidler
Nr. Tiltak - fritid
Ansvar
29
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide Virksomhetsleder skolehelsefor bruk av rusmidler på første konsultasjon. Tjenesten
og helsestasjonstjenesten
har gode erfaringer med denne typen samtaler.
30
Nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt gravide som Virksomhetsleder rus og
bruker rusmidler videreføres.
psykisk helse og barnevern.

7.2 Barn og unge i familier med rusproblematikk
Det er usikkert hvor mange barn som vokser opp i rusfamilier. Men det anslås at ca. 8,3 % av barn
i Norge har en eller to foreldre som misbruker alkohol. Ca. 6,5 % av barn og unge har foreldre
med alkoholmisbruk som går utover daglig fungering og omsorgsevne. En kan anta at Karmøy
kommune ligger ca. på landsgjennomsnittet men det er vanskelig å fastslå eksakt fordi mange av
disse foreldrene har mindre synlig eller kjent rusproblematikk. Når det gjelder antall registrerte
brukere som mottar tjenester for rus og/eller rus og psykiske helsetjenester, benyttes som tidligere
nevnt brukerplan. Det er registrert 61 barn som pårørende. De fleste av disse foreldrene har ikke
omsorg for sine barn, men de har samvær/kontakt med dem.
Flere studier viser at barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelmisbruk har forhøyet risiko
for en rekke problemer og symptomer. Dette kan vise seg allerede når barna er små. På skolen kan
barna slite med konsentrasjon, læring og sosialisering. Vanskene kan følge barna inn i
ungdomsårene. Sammenliknet med andre unge voksne har barn som har vokst opp i en
misbrukerfamilie økt risiko for å utvikle emosjonelle, kognitive, sosiale og psykiske problemer
enn normalbefolkningen. De har også i større grad enn andre risiko for å utvikle egne
rusproblemer. Mange voksne med omfattende hjelpebehov, blant annet på grunn av
rusavhengighet, forteller at de ble oversett og forsømt i barne- og ungdomsårene. Det er derfor
avgjørende at barn som vokser opp med rusbelastede foreldre identifiseres tidlig.
Bruk av rusmidler kan i enkelte tilfeller føre til familievold. Karmøy kommune har deltatt i et
interkommunalt arbeid hvor en har utarbeidet en handlingsplan for vold i nære relasjoner. Videre
er det igangsatt en omfattende tverretatlig og tverrfaglig kompetanseheving fra RVTS (regionalt
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Kompetansehevingen skal
bidra til tidligere oppdagelse og bevisstgjøring av vold i nære relasjoner for ansatte i tjenestene i
Karmøy kommune. Arbeidet videreføres (tiltak 31).
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
Å se at noen har et problem er ikke så vanskelig. Å gripe fatt i det, avklare og følge opp, viser seg
derimot vanskeligere. I noen tilfeller vil tegn på mistilpasning eller atferdsavvik være forløperen
til rusproblemer. Helsedirektoratet har utarbeidet ny nasjonal faglig retningslinje for «tidlig
oppdagelse av utsatte barn og unge». Målet er å komme med kunnskapsbasert anbefalinger til
kommunen for å styrke oppdager- og handlingskompetanse hos ledere og ansatte i kommunen.
På den måten kan utsatte barn og unge oppdages tidlig og få tilpasset hjelp og oppfølging.
Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men normgivende.
Ved å bygge opp kompetanse, oppmerksomhet og kapasitet i barnehage, skole og blant ledere og
ansatte i aktuelle tjenester og sektorer vil ”oppdagelsesrisikoen” øke og tidlig identifisering finne
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sted. Aktuelle sektorer er skole, barnehage, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, politi, ansatte i
helse og omsorgstjenester som har regelmessig oppfølging av barn og unge og helse og
omsorgstjenester som har ansvar for voksne som har barn som pårørende.
Alle barnehager, skoler og helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Karmøy kommune har
prosedyrer for å fange opp barn som bekymrer. Disse retningslinjene bør sees i sammenheng med
ny nasjonal faglig veileder og settes i system utfra eksisterende arbeid (tiltak 32).
Barnehage
Barnehagene er bevisst sin rolle i å jobbe forebyggende for at barn ikke skal falle utenom som
ungdommer og voksne. Dette fokuset ligger i barnehagens samfunnsmandat og er med i
foreldresamarbeidet både når barna starter i barnehagen og videre. Barnehagene har også fokus
på at Karmøy kommune er en "av og til" kommune og har dette med i veiledning og samarbeid
med foreldre.
Barnehagene er en viktig arena for å se barns situasjon og samspill med foresatte. Barnehagene
har ansvar for å finne, bistå og legge til rette for barn med særskilte vansker og kontakte
barnevernstjenesten når barnet har behov for bistand derfra. Et tiltak som er startet er "tid til". Det
er et tverretatlig forebyggende konsultasjons team. Her samarbeider helsestasjon, PP-tjenesten
(pedagogisk-psykologisk tjenesten), barnevern og oppvekst- og kultur (tiltak 33).
Barnehagene har satt foreldreveiledning i system for barn med særskilte vansker. Det foregår en
utvidet satsning på foreldreveiledningen i form av kompetanseheving og tilgjengelighet.
Satsningen videreføres (tiltak 34).
Skolene
Skolen er en unik arena til å observere hvert enkelt barn og lærerne har kompetanse til å se barns
utvikling og påvirkningsfaktorer. I tillegg har sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra
kompetanse innen dette feltet. Arbeidet videreføres (tiltak 35).
Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten er i en unik posisjon til å oppdage og intervenere i forhold til barn som
lever i familier med rusproblematikk fordi de fleste familier benytter tilbudet. Helsestasjonen
tilbyr individuell familieveiledningen og det planlegges gruppetilbud som del av
helsestasjonstilbudet. I tillegg er det ansatt en psykolog som skal benytte deler av stillingen til
familieveiledning. Arbeidet videreføres (tiltak 36).
Barnevernstjenesten
Barnevernet kan med hjemmel i lov bistå foresatte og gripe inn ved vurdering av svikt i
omsorgssituasjonen eller hvis det er grunnlag for at barnets helse- og utvikling skades på sikt. I
familier der rusbruk preger oppvekstsvilkårene skal barns interesser og behov gå foran
omsorgspersonens ønsker og behov. Barnevernet kan fremme sak om omsorgsovertakelse hvor
rettsapparatet avgjør utfallet. Barnevernet kan også med samtykke fra foresatte eller dom
iverksette hjelpetiltak i familien.
For barnevernstjenesten i Karmøy kommune viser utviklingen nå at det er færre barn under
omsorg opp til 18 år. Det har vært større fokus og innsats på forebygging enn tidligere i familiene
27

slik at barn og unge kan bo hos sine biologiske foreldre. For ungdom mellom 18 og 23 år som får
ettervern er det en økning. Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale retningslinjer og bør
videreføres (tiltak 37).
Barnevernstjenesten er avhengig av at skolene, skolehelsetjenesten, helsestasjon, barnehage,
foresatte, nav politi m.m. melder fra til barnevernet. Barnevernet vurderer meldingen og vurderer
om de skal handle på bakgrunn av bekymringen. Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer i
enhetene for vurdering av bekymring og rutiner for melding til barnevernet. Barnevernstjenesten
har opprettet kontaktpersoner for å styrke samhandlingen med skolene og barnehagene (tiltak
38).
Kommunale enheter som yter tjenester til voksne
Kommunale enheter som yter tjenester til mennesker med rus og /eller rus og psykiske lidelser
må ha sterkt fokus på foreldrerollen. Hvordan påvirker rusmiddelbruken familiemønsteret og
hvordan har barnet det? Gjennom den systematiske kartlegging brukerplan kartlegges brukerens
familiesituasjon og nødvendige tiltak iverksettes i samarbeid med relevante etater (tiltak 39).
Frivillige organisasjoner og spesialisthelsetjenesten
Flere frivillige og ideelle organisasjoner har gode tilbud til barn, ungdom og voksne som
pårørende her lokalt. Det gjelder blant annet veiledningssenteret for pårørende som har tilbud om
grupper og individuelle samtaler. Rus og psykisk helsetjeneste i kommunen har hatt godt
samarbeid med veiledningssenteret i flere år. Veiledningssenteret er et godt supplement til det
offentlige og har en fri rolle som gjør at de kan nå pårørende. Blåkors Haugaland A-senter og
Helse Fonna gir også tilbud til barn som pårørende. Det må sikres at kommunen har tilstrekkelig
kjennskap til aktuelle aktører og utvikler samarbeid med disse (tiltak 40).
Tiltak barn og unge i familier med rusproblematikk
Nr. Tiltak
31
Interkommunal handlingsplan med tilhørende
kompetanseheving for å avdekke vold i nære relasjoner
videreføres og utvikles.
32
Sikre fortsatt handlingskompetanse ved å implementere
ny nasjonal faglig retningslinje for «tidlig oppdagelse av
utsatte barn og unge» blant ansatte som arbeider med
voksne hvor barn er pårørende.
33
Det tverretatlige forebyggende konsultasjonsteamet «tid
til» skal forebygge psykososiale vansker blant
barnehagebarn.
34
Foregår utvidet satsning på foreldreveiledningen i form
av kompetanseheving og tilgjengelighet. Arbeidet
videreføres.
35
Ansatte ved skolene og lærerne har kompetanse til å se
barns utvikling og påvirkningsfaktorer. I tillegg har
sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra kompetanse
innen dette feltet. Arbeidet videreføres.

Ansvar
Kommunalsjef helse og
omsorg og oppvekst og kultur
sammen med NAV.
Virksomhetsleder skole,
barnehage, skolehelse- og
helsesykepleiertjeneste,
barnevernstjeneste og NAV.
Virksomhetsleder barnehage.

Virksomhetsleder barnehage.

Virksomhetsleder skole og
skolene.
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Nr.
36

37

38

39

40

Tiltak
Helsestasjonen tilbyr individuell familieveiledningen og
det planlegges gruppetilbud i samarbeid med
kommunepsykolog.
Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale
retningslinjer og bør videreføres.
Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner for
skolene og barnehagene for å styrke samhandlingen og
senke terskelen for å ta kontakt.
Kartleggingsverktøyet brukerplan benyttes for å
kartlegge brukerens familiesituasjon og evt. nødvendig
tiltak iverksettes i samarbeid med relevante etater.

Sikre kjennskap til aktører utenfor kommunen som gir
tilbud til barn, ungdom og voksne som pårørende og
invitere til samarbeid.

Ansvar
Virksomhetsleder skolehelseog helsesykepleiertjenesten.
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten og helse
og omsorg.
Virksomhetsleder skole,
barnehage og
barnevernstjenesten.
Virksomhetsledere
barnevernstjenesten, psykisk
helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT,
NAV.
Virksomhetsledere
barnevernstjenesten, psykisk
helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT,
NAV, SLT-koordinator.

7.3 Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte vansker.
Som tidligere nevnt, viser ungdataundersøkelsen at ungdom som begynner å drikke tidlig, kan ha
adferdsmønster som kjennetegnes av andre typer antisosial atferd og etter hvert bruk av tyngre
rusmidler. Ungdom i utenforskap er et begrep som er brukt om unge mellom ca. 11 og 24 år som
er marginaliserte i forhold til samfunnet. Dette betyr at de kan ha vokst opp i lite støttende
familier, har mye skolefravær, sliter med psykiske vansker, utvikler atferd med normbrudd og
kriminalitet og eksperimenterer og bruker illegale rusmidler.
Når unge med rusproblemer først blir oppdaget, har mange allerede et omfattende rusproblem.
At kommunene ikke klarer å fange opp unge med rusproblemer tyder i følge opptrappingsplanen
for rus 2016-2020 at tjenestene har gjort seg for lite tilgjengelige. Det blir ofte påpekt et behov for
mer oversikt over relevante hjelpetiltak og etablere gode samarbeids- og henvisningsrutiner i
kommunene. Selv om det foregår mye bra arbeid i Karmøy kommune på feltet, er det
forbedringsmuligheter i det tverretatlige og tverrfaglige tilbudet ovenfor unge, ungdom og
voksne. Kommunikasjon, samhandling og det å kjenne til hverandre er viktige brikker for å bryte
ned barrierer for samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLT-arbeidsgruppen. Slike diskusjoner
og påfølgende tiltak er viktige for kontinuerlig å gjøre forbedringer. Arbeidet bør fortsette (tiltak
41).
Barnevernstjenesten
Terskelen inn i barnevernet kan oppleves høy i forhold til barnevernets prioriterte oppgaver når
det er snakk om tidlig fase i problemutviklingen. For å avdekke tidlig problemutviklingen skal
helsesykepleier og/eller sosiallærer ved skolene benyttes i Karmøy kommune.
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Men barneverntjenesten ønsker å bidra med tiltak for å hjelpe familier med barn og ungdom
tidligst mulig. Av aktuelle tiltak for tidlig innsats, tilbyr barneverntjenesten bl.a. hasteveiledning,
bred innsats ved bekymring for rusmisbrukene foreldre og muligheter for å benytte
prosjektveileder med spesielt fokus og ansvar for ungdom og rus. Hasteveiledning vurderes i
saker der situasjonen vurderes akutt, og behov for umiddelbar veiledning er stort med tanke på å
forebygge utilsiktede flyttinger.
Barnevernstjenesten har utvidet virksomheten med LOS-stilling. Stillingens er et lavterskeltilbud
og hovedoppgavene er knyttet til barn og unge som er i risikosonen for å falle utenfor skolen.
Målet er å følge opp ungdom og legge til rette for mer samordnede, helhetlige tilbud og tettere
oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Stillingen er en 4- årlig prosjektstilling som
mottar tilskuddsmidler. Stillingen bør vurderes å fases inn i ordinær drift (tiltak 42).
Barnevernstjenesten har videre en ansatt som arbeider spesifikt med ungdom og rus i forhold til
barnevernloven. Stillingen har også ansvar for tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå. Dette
kan være i forhold til skolene, foreldrenettverk, veiledning av foreldre på bakgrunn av innmeldte
saker og annet forebyggende arbeid. Satsningen for å møte ungdommer som har rusutfordringer
med spesiell kompetanse bør videreføres (tiltak 43). Barnevernstjenesten kan også koble på andre
tiltak som eksempelvis MST (multisystemisk terapi) i saker med store rus- og atferdsvansker. I
tillegg kan barneverntjenesten flytte ungdom til institusjon etter vedtak fra Fylkesnemnda, samt
henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten og sosiallærerne har, som tidligere nevnt, ansvar for å håndtere tidlig
problemutvikling. Dette skal skje i samarbeid med skolene, PP-tjenesten, hjemmet og/eller
barnevernstjenesten.
I tillegg er det lavterskeltilbud i form av helsestasjon for ungdom (HFU) mellom 13 og 20 år. På
HFU møter en to helsesykepleiere, en psykolog og en lege. Tilbudet er lokalisert på Norheim og
Åkra. Det er ikke først og fremst rusrelaterte spørsmål som tas opp, men problemstillinger knyttet
til seksualitet og psykisk helse (tiltak 43).
Hvilke kommunikasjonsformer som bør benyttes for å nå ungdommen har vært drøftet i SLTarbeidsgruppe. Ungdommen benytter mye digitale medier i sin kommunikasjon. Kommunen bør
vurdere om et er mulig innenfor dagens tjenestetilbud å benytte digitale medier som
kommunikasjonsform med ungdommene (tiltak 44).
MO – senteret
MO-senteret (Mottaks og oppfølgingssenteret) har et omfattende tilbud til de som sliter med
rusutfordringer. Tilbudet er gratis og gjelder fra fylte 18 år. MO-senteret er organisert i avdeling
for rus og psykisk helse som omtales i plan for psykisk helse og rusarbeid 2018-2024. Planen kan
leses her: https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-ogrusarbeid-2018-2024.pdf
Spesialisthelsetjenesten
MO-senteret og fastlegene kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten tilbyr
rusbehandling. Spesialisthelsetjenesten har bl.a. ansvar for oppfølging før og etter eventuell
institusjonsbehandling, re-innleggelser, poliklinisk behandling og brukerstyrte senger. Ansvaret
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og tilbudet omtales i plan for psykisk helse og rus 2018-2024 (side 11). Planen kan leses her:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-og-rusarbeid2018-2024.pdf
Videregående opplæring
Det er opprettet egne tverretatlige psykososiale team ved videregående skoler i Karmøy
kommune. Disse arbeider med å forebygge problematferd og sette inn tiltak mot individer i
risikosone. Politiet bidrar også med «bry deg» kampanjer mot russen. Rogaland fylkeskommune
foreslår å starte et systematisk tverrfaglig arbeid med rammeverk for russefeiring. Arbeidet er i
samarbeid med politiet og det er basert på en del utfordringer som russen opplever. SLTfunksjonen er også foreslått inn i arbeidet. SLT-koordinator i Karmøy kommune skal representere
SLT-nettverket i nord (tiltak 45).
Videregående skolene har også egne ressurser i form av sosiallærere og skolehelsetjeneste.
Stiftelsen Karmsund ABR har opprettet Hauge videregående skole, en alternativ skole for de
elevene som trenger tilrettelegging og et mindre miljø.
OT (oppfølgingstjenesten) er en del av videregående opplæring. De arbeider med tilrettelegging
av skolegang eller alternative opplæringsløp. For enkelte av elevene i denne målgruppen kan
bruk av rusmidler være en medvirkende faktor for at de faller utenfor skolen. Det å være utenfor
skole/arbeidsliv er igjen en faktor for å utvikle problematisk rusatferd. Karmøy kommune har et
godt samarbeid med videregående opplæring og OT (tiltak 45).
NAV Karmøy
NAV Karmøy-Bokn prioriterer unge under 30 år. Denne gruppen følges tett opp, får individuell
oppfølging og prioriteres men tanke på aktiviteter og andre arbeidsrettede tiltak via NAV.
Kompetanse om rus og gode samarbeidslinjer til andre deler av hjelpeapparatet er viktig for å
sikre en helhetlig og målrettet innsats (tiltak 46).
Forebyggende gruppe Karmøy lensmannskontor / SLT-arbeidet
Politiet benytter bekymringssamtalen som metode ved bekymring. Målet med samtalen er å finne
de bakenforliggende årsaker og bringe dette videre til andre i hjelpeapparatet.
Det er flere lovbrudd relatert til illegale rusmidler og da særlig hasj. Om lovbruddet ikke er så
alvorlig kan ungdommene idømmes påtaleunnlatelse med vilkår om ruskontrakt. I 2019 er det i
overkant av 20 ungdommer i Karmøy kommune som er på ruskontrakt idømt av
påtalemyndigheten. Det er fra ulike arenaer meldt inn behov for mer systematisk oppfølging av
disse ungdommene i risikosonen og et behov for å koordinere arbeidet.
Sør-Vest politidistrikt utarbeidet et notat til de lokale politienhetene og kommunene. Her
beskrives SLT-arbeidet i et forsøk på å få det mest mulig likt i tilhørende kommuner. Det som
beskrives i notatet er stort sett satt i system. Men Sør-Vest politidistrikt foreslår i tillegg å opprette
en operativ SLT-gruppe. Til denne gruppen er det foreslått at registrerte straffesaker legges til
grunn for agendaen i møtet. Det bør i et evt. slikt arbeid tilstrebes å benytte allerede eksisterende
systemer som eksempelvis psykososiale team. Politiet vil her kunne arbeide utfra
straffesaksgjennomføringen og ta sin del av ansvaret for oppfølgingen. Kommunen kan ta sin del
av oppfølgingen. Det er imidlertid behov for å se på arbeidet ytterligere utfra gjeldende lovverk,
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og se på grensesnitt mot psykososiale team før iverksettelse. Et slikt arbeid må forankres og
drøftes i SLT-arbeidsgruppen og politirådet (tiltak 47).
Det pågår også et arbeid i SLT-nettverket i nordfylket for å arbeide mer systematisk for å
forebygge hatkriminalitet, negativ sosial kontroll, hatfylle ytringer og radikalisering. Prosjektet
som en har valgt å kalle «Radex», vil få en egen lokal gruppe som igjen vil knyttes opp mot
interkommunalt samarbeid. Hovedfokus er å få ut kunnskap blant de som arbeider med unge for
å kunne avdekke tidligere (tiltak 48).
Ungdomsoppfølging
Konfliktrådsbehandlingene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er ment som målrettede
reaksjoner som har til hensikt å forebygge fremtidig kriminalitet. Ungdomsoppfølging er en
strafferettslig reaksjon for de mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet,
men ikke så alvorlig at det er grunnlag for å bli idømt ungdomsstraff.
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffesaksgjennomføringer som del av
gjenopprettende prosess. De kan benyttes i saker uten personlig offer, som eksempelvis
narkotikakriminalitet. Ungdomsstraff er strengere enn ungdomsoppfølging. Det er oppnådd gode
resultater på området og regjerningen prioriterer alternative straffegjennomføringer. Det er i
overkant av 13 ungdommer fra Karmøy kommune som er idømt ungdomsoppfølging eller
ungdomsstraff gjennom konfliktrådsoppfølging. Gjenopprettende prosess er krevende,
gjerningspersonen må kunne lytte, vise forståelse, ta ansvar og reflektere høyt rundt sine
handlinger. Det er Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom konfliktrådet,
barnevernstjenesten, SLT-koordinator og andre aktuelle aktører (tiltak 49).
Møteplassen
Møteplassen er et tiltak i regi av IOGT som drives i Karmøy kommune for ungdom som synes
livet er utfordrende. Enkelte av ungdommene på møteplassen har rusutfordringer. Møteplassen
drives som et lavterskeltilbud som gir individuell oppfølging. Møteplassen driver også
gruppetiltaket «UngZone» for ungdom i utenforskap fra lavinntektsfamilier. Totalt var det 96
ungdommer i tiltakene møteplassen og/eller UngZone i 2019. Tiltaket tilbys i samarbeid med
ungdomsskole og/eller videregående skole. Møteplassen har i tillegg inngått et samarbeid med
Helse fonna hvor de får veiledning av psykologspesialist ved Karmøy DPS. Møteplassen får årlig
driftstilskudd fra Karmøy kommune. Det anbefales at driftstilskuddet videreføres (tiltak 50).
Tiltak ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller
rusrelaterte vansker
Nr. Tiltak
Ansvar
41
Kommunikasjon og samhandling og det å kjenne til
Rådmannen, Kommunalsjef
hverandre er viktige brikker for å bryte ned barrierer for
helse og omsorg og oppvekst
samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLTog kultur, politirådet og SLTarbeidsgruppen. Slike diskusjoner er viktige for
arbeidsgruppe.
kontinuerlig å gjøre forbedringer.
42
LOS stillingen er et lavterskeltilbud for å følge opp
Virksomhetsleder
ungdom og legge til rette for mer samordnede, helhetlige barnevernstjenesten og helse
tilbud og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig
og omsorg.
livssituasjon. Stillingen bør vurderes implementert i
ordinær drift etter at det 4-årige prosjektet er avsluttet.
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Nr.
43

44
45

46

47

48

49

50

51

Tiltak
Stillingen med særlig kompetanse for å møte ungdommer
med rusutfordringer (i forhold til barnevernsloven) og
tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå bør videreføres.
Helsestasjonstilbudet (HFU) for ungdom videreføres. Det
er mest fokus på seksualitet og psykisk helse.
Kommunen bør se på ulike måter innenfor dagens
tjenestetilbud til å benytte digitale medier som
kommunikasjonsform for å nå flere
Karmøy kommune har et godt samarbeid med
videregående opplæring og OT. Samarbeidet bør
videreutvikles.

NAV Karmøy prioriterer unge opp til 30 år slik at de skal
komme i aktivitet gjennom kvalifisering og arbeide og/
eller få tilpasset hjelp i forhold til egne behov.
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot
allerede etablerte samarbeidsorganer om det skal
opprettes en operativ SLT gruppe med fokus på
registrerte straffesaker.
Delta i interkommunalt «Radex» samarbeid for å
forebygge hatkriminalitet, negativ sosial kontroll, hatfylle
ytringer og radikalisering.
Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom
konfliktrådet, barnevernstjenesten, SLT-koordinator og
andre aktuelle aktører. Arbeidet videreføres.
Driftstilskuddet til lavterskeltiltaket møteplassen
anbefales videreført og tar i forbindelse med årlige
budsjettbehandlinger.

Ansvar
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten og helse
og omsorg.
Virksomhetsleder skolehelseog helsesykepleiertjenesten.
SLT- arbeidsgruppe

Virksomhetsleder skole,
barnevernstjenesten,
skolehelse og
helsesykepleiertjenesten, NAV
og SLT-koordinator.
NAV

SLT-arbeidsgruppe, politirådet
og politiet.

SLT-koordinator, politikontakt
og interkommunal SLTnettverk.
Virksomhetsleder
barnevernstjenesten, skole og
SLT-koordinator.
Rådmannen

8. FOKUSOMRÅDE TRE: TJENESTER TIL RUSAVHENGIGE
Årsaken til rusmiddelavhengighet kan forstås fra ulike forklaringsmodeller. Tradisjonelt sett har
rusavhengighet vært forklart med viljessvakhet hos misbruker. Avhengighet kan også forklares
utfra en læringsprosess. Fra et sosiologisk perspektiv ser en på hvilke samfunnsforhold som
påvirker rusbruken. Avhengighet kan ses på som et symptom på bakenforliggende sosiale og
psykologiske forhold som rusmiddelbruken er en måte å håndtere problemene på. Avhengighet
forklares også ved belønningsteori. Rusmidler gir velbehag og nye inntak demper ubehag. Ved
gjentatte rusinntak forstyrres mekanismer i hjernen slik at kontroll og impulskontroll svekkes.
De ulike forklaringsmodellene bør sees i sammenheng og gi grunnlag for tilnærming og
tiltaksinnretning. På generelt grunnlag kan en si at veien ut av rusproblemer preges av
ambivalens. Uforutsigbarhet og stress påvirker ofte endringsprosessen negativt mens opplevd
grad av trygghet og kontroll, langsiktighet i relasjoner og forutsigbarhet er positive faktorer.
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I plan for psykisk helse og rusarbeid (2018-2024) beskrives innsats rettet mot mennesker som har
utviklet rusmiddelavhengighet, eller som har så omfattende problematikk at det er behov for
rusfaglige tjenester. Planen gjelder for de over 18 år og tar for seg:
- Organisering og innhold i tjenestene – rus og psykisk helse.
- Brukernes behov og tjenestenes utfordringer.
- Hovedmål og tiltak frem mot 2024.
Det overordnede målet med tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser og
rusmiddelavhengighet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. I
tillegg er målet at alle skal leve et mest mulig normalt liv og være innlemmet i lokalsamfunnet de
er en del av. Brukernes behov skal være utgangspunkt for tjenestene. Brukerperspektiv og
brukermedvirkning framheves som viktig. Planen har 5 hovedmål som det skal arbeides videre
med. Disse er som følger:
-

Hovedmål 1 Avklaring sammen med brukerne hvilken hjelp som trengs til enhver tid for å
kunne mestre egen livssituasjon
Hovedmål 2 Tilgjengelige og fremtidsrettede tjenester
Hovedmål 3 Arbeid og aktivitetstilbud som gir meningsfulle og tilrettelagte oppgaver i
hverdagen
Hovedmål 4 Organisere tjenestene på en måte som fremmer virkningsfulle, effektive og
samordnede tiltak for brukeren
Hovedmål 5 Psykisk helse- og rustjenester skal være integrert i utviklingen av kommunens
framtidige tjenester

Fullstendig plandokument kan leses her:
https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Plan-for-psykisk-helse-og-rusarbeid2018-2024.pdf

9: DELTAKERE I PLANARBEIDET
Det er gjennomført tre separate brukermedvirkninger: open space, cafedialog og
fokusgruppeintervju med ungdommer. For å systematisere innspillene linkes de opp mot de tre
forebyggende strategiene. Den første er universelle befolkningsrettede tiltak
(primærforebyggende). Strategi to er rettet mot personer som står i fare for å utvikle et
rusproblem (sekundærforebygging) og strategi tre retter seg mot individer som har varig
definerte plager (tertiærforebygging).
Open space
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemene i Karmøy?» ble
gjennomført 3. oktober 2017. Her var det 24 deltakere til stede. De representerte Skudenes
ungdomsskole, Natteravnene i Skudenes og på Åkra, Rogaland videregående skole, Helsebanken,
HEART Karmøy, brukerrepresentantene, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå kors Åkra,
Kulturhuset i Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen IOGT, representanter fra mottaks- og
oppfølgingssenteret, kultur og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune samt engasjerte
Karmøybuer. Innspillene fra open space ble sammenfattet i en rapport som ble politisk behandlet
(sak 143/17). Hovedformålet med open space var å identifisere viktige fokusområder for planen.
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Forebyggende strategier
Primærforebyggende:
brede befolkningsrettede
tiltak, «helse i alt vi gjør»

Innspill fra open space
Faresignaler i barneskolen
Er det mulig å redusere tilgjengelighet av rusmidler i Karmøy?
Er det geografiske og kulturelle forskjeller i Karmøy?
Hvordan skape en sunn ruskultur?
Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Hvordan engasjere ungdom fra å avstå fra rusdebuten?
Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Er de eldres økende vinforbruk noe som er problematisk i
Karmøy?

Sekundærforebyggende:
rettet mot individer som lever
med økt risiko for å utvikle
problemer
Tertiærforebyggende:
rettet mot individer som har
definert varige plager

Tidlig intervensjon i utsatte familier.
Hvordan hjelpe ungdom i (risiko) til en meningsfull hverdag?
Ettervern pårørende/avhengig
Få ut info/ hvor henvende seg?
(Gjelder område 2 og 3)
Info til foreldre/unge, med riktig info/FAKTA! (Kan gjelde alle
tre områdene)
Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Bilde: Karmøy
kommune.

Cafe dialog
Innspillene som kom inn under open space berørte mange områder og kommunale planer. Derfor
ble det arrangert cafe-dialog den 21. mars 2018 for planarbeid i grunnskole, rus og
psykiatritjenesten og forebyggende rusarbeid. På cafedialogen møtte 24 representanter fra
følgende områder: politiker, engasjerte Karmøybuer, BIO, LPP, Heart Karmøy, Stiftelsen
Karmsund ABR, Karmøy DPS og Karmøy kommune (sentraladministrasjonen, helse og omsorg,
oppvekst og kultur og teknisk). Sammenhengen mellom open space og temaene i cafedialogen
sees i tabellen under. Tabellen viser også hvilke temaer og områder som er relevant for hvilken
plan.
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Forebyggende
strategier
Primærforebyggende:
brede
befolkningsrettede
tiltak, «helse i alt
vi gjør»

Sekundærforebyggende:
rettet mot
individer som
lever med økt
risiko for å utvikle
problemer
Tertiærforebyggende:
rettet mot
individer som har
definert varige
plager

Innspill open space
Faresignaler i barneskolen
Hvordan forhindre at ungdom
begynner og ruse seg?
Hvordan engasjere ungdom fra å
avstå fra rusdebuten?
Hvordan engasjere foreldre
gjennom hele ungdomsskolen?
Info til foreldre/unge, med riktig
info/FAKTA!
Hvordan skape en sunn
ruskultur?
Er de eldres økende vinforbruk
noe som er problematisk i
Karmøy?
Er det geografiske og kulturelle
forskjeller i Karmøy?
Tidlig intervensjon i utsatte
familier.
Hvordan hjelpe ungdom i (risiko)
til en meningsfull hverdag?
Få ut info/ hvor henvende seg?
Info til foreldre/unge, med riktig
info/FAKTA!
Få ut info/ hvor henvende seg?
Ønsket mer info i forhold til plan
og rus og psykisk helse.

Ettervern pårørende/avhengig
Ønsket mer info i forhold til plan
og rus og psykisk helse.

Resulterte i følgende tema
i cafe dialogen
Rusforebyggende arbeid
og engasjerte foreldre
gjennom hele
grunnskolen.

Tilgjengelighet av
rusmidler.

Relevant for

Relevant for
rusmiddelpolitisk
handlingsplan
og planarbeid i
skolen.

Tidlig intervensjon, barn
og unge i risiko.

Oppfølging i forhold til
arbeid / aktivitet for
personer med rusproblem
Oppfølging i forhold til
bolig.
Oppfølging i forhold til
rusproblem, psykiske
lidelser og kombinasjonen
rus/psykiske lidelser.
Pårørende sine behov.

Relevant for
plan for rus
og psykisk
helse.

Fokusgruppeintervju
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju med 6 ungdommer fra ulike ungdomsskoler og
videregående opplæring 15. februar 2019. Hovedmålet med fokusgruppeintervjuet var å få
ungdommenes perspektiver på russituasjonen, forebyggende arbeid i skolen og foresattes rolle.
I fokusgruppeintervjuet ble ungdommene intervjuet om rusutfordringer, tilgjengelighet, ruspress,
utbredelse av cannabis, rusforebyggende arbeid i skolen og foresattes rolle. Basert på innspillene
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ble det utformet et kortfattet sammendrag som benyttes sammen med øvrig informasjon i planen.
Et kortfattet sammendrag kan leses under:
Rus er for attraktivt og det er lett tilgjengelig. Det er noen rusutfordringer i ungdomsmiljøene i
Karmøy kommune både på ungdomsskolene og videregående skoler. Bruk av alkohol tenderer å
øke utover ungdomstiden. De fleste starter med alkohol, går over på røyk før de eksperimenterer
med narkotika. Ofte er det eldre ungdommer eksempelvis venner og søsken som kjøper alkohol
til de yngre.
Ungdommene forteller om forskjellige utfordringer i de ulike sonene. Noen steder er det mer
vanlig med alkohol på fester siste året på ungdomsskole. Andre steder er det i følge ungdommene
mer utfordringer med hærverk. Enkelte soner ble lite nevnt. Snapchat og sosiale medier benyttes
ofte for å distribuere og legge ut informasjon på «my story».
Cannabis er det mest tilgjengelige illegale rusmidlet og det synes å være ulike utbredelse.
Ungdommene mener det er klart lettere å skaffe røyk enn cannabis. Ecstasy er også kjent.
Drikkepress handler mye om det som skjer i eget hode. Elevene påpeker at de ikke har kjent noe
særlig på drikkepresset. Dersom en venn trenger hjelp mener ungdommene det er vanskelig å gi
beskjed til en voksen. Det kan med fordel lages klare retningslinjer og informeres om hvem
ungdommene kan kontakte.
En del foreldre ser på sine unger som «gullunger» og tror ikke på de andre foreldre som eventuelt
ringer. Dette kan skape en del oppstyr og føre til at enkelte foreldre ikke gir beskjed.
Ungdommene fortalte at de synes det er viktig at foreldrene snakker om alkohol og illegale
rusmidler med ungdommen sin.
Rusforebyggingen bør legges til 8. trinn, på videregående opplæring er det for seint.
Rusforebyggingen bør opplyse om konsekvensene av bruk av ulike rusmidler, hvilke former
kommer de i og hvordan de virker. I rusforebygging er det viktig at ungdommene får være med å
reflektere over tematikken. Rusforebyggende arbeid bør gjenspeile virkeligheten, eksempelvis
benytte tidligere narkomane og politi. Elvene ser på det som en fordel om noen utenfra kommer
til skolen.

Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Bilde: Karmøy kommune.
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SLT-arbeidsgruppe og referansegruppe
SLT- arbeidsgruppe og en egen referansegruppe er benyttet i planarbeidet. SLT-arbeidsgruppen
(skolesjef, politikontakt, barnehagesjef, kultursjef, samferdsel og utemiljøsjef, virksomhetsleder
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnevernleder, leder PPT) har fungert som plangruppe og
arbeidet har pågått siden rullering av forrige plan. SLT-arbeidsgruppen har bidratt til gode
tverretatlige diskusjoner rundt tiltak, samordning og innspill til planen.
Referansegruppen har bestått av politikere, kommuneoverlege, frivillighetskoordinator og
rådgiver skole og helsesjef, helsesjef, Karmøy lensmannskontor, saksbehandler skjenkesaker og
virksomhetsleder/ avdelingsleder psykisk helse og rus. Denne gruppen har kommet med innspill
til utforming og innhold av planen. Gruppene har fått planen til gjennomlesning før den ble lagt
ut på offentlig høring.
I planarbeidet ble det vektlagt å ha en bred medvirkningsprosess før planen ble sent på høring.
Dette er for å sikre at «interne aspekter» inkluderes i planen før høringen. Det har på denne
«interne» høringsrunden kommet tilbakemeldinger som er innarbeidet i planen.

10.TILTAKSOVERSIKT

Medvirkning rusmiddelpolitisk
handlingsplan, Bilde: Karmøy kommune.
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10.TILTAKSOVERSIKT
Fokusområde 1 - Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.2 - Alkoholpolitikk
Nr. Tiltak
1
Retningslinjer for alkoholpolitikk/bevillingspolitikk vedtas hvert 4. år. Særlig skal
hensynet til barn og unges oppvekstarenaer vektlegges.
2
Begrensning i skjenketid og bevillinger har en positiv forebyggende effekt. Det
anbefales ikke liberalisering.
3
Fortsette samarbeidet hvor NoRoSun gjennomfører salgs- og skjenkekontroller og
sanksjoner i tråd med gjeldende lovverk, forskrift og kommunale retningslinjer.
4
Styrer/stedfortreder for salgsbevillingen og skjenkebevillingen må ha gjennomført og
bestått kunnskapsprøven og alkoholloven og styrer for skjenkebevilling må ha
gjennomført og bestått etablererprøven i serveringsloven
5
Gjennomføre ansvarlig vertskapskurs i samarbeid med omliggende kommuner.
«Vanlige kurs» og e-læringskurs ansees som likeverdige alternativer. Styrer og
stedfortreder skal ta kurset.
6
Skjenkenæringen, politiet og kommunen må videreutvikle og fortsette det gode
samarbeidet.
7
Karmøy kommune fortsetter å være en «av og til» kommune. Kommunen skal særlig
vektlegge forebyggende informasjonsarbeid mot barn og unge.

Ansvar – tid
Kommunestyret
Kommunestyret
Rådmannen og saksbehandler
Rådmannen og saksbehandler skjenk

Saksbehandler skjenk og SLT-koordinator

Saksbehandler skjenk og SLT-koordinator
SLT-koordinator, ung. skolene og
helsesykepleiertjenesten.

Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

8

9
10

«Ungdata-undersøkelsen» gjennomføres hvert tredje år i Karmøy kommune etter
anbefalinger fra Helsedirektoratet. Den gjennomføres ved ungdomsskolene og
videregående opplæring. Undersøkelsen er viktig for å få kvantitativ informasjon om
oppvekstsvilkår og skal benyttes i det forebyggende arbeidet.
SLT-koordinator stillingen er økt, arbeidet videreutvikles.
Foreldrene bør styrke samarbeidet seg imellom, slik at det er greit å kontakte andre
foresatte dersom andres ungdommer har gjort noe dumt. Temaet bør tas opp på
foreldremøter.

NOVA, KoRus vest, SLT-koordinator i
samarbeid med skolene og SLTarbeidsgruppe
Politirådet, SLT-arbeidsgruppe og SLT-koord
Skolene og skolesjefen.
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Fokusområde 1- Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

Nr.
11

12
13

14

15

16

17
18
19

Tiltak
«Av-og-til» materiell benyttes i rusforebyggende arbeid. Fokuset skal særlig rettes mot
ungdom, foresatte og hvordan foresatte skal snakke med ungdommene om rusmidler.
Dette er tema på foreldremøter på 8. trinn.
Ungdomsskolene skal ha felles rusforebyggende program. Det igangsettes en prosess
hvor det skal utarbeides en digital løsning basert på unge og rus og innkomne innspill.
Det bør utarbeides og kommuniseres tydelig til elevene på ungdoms- og videregående
opplæring hvem de kan snakke med om rus og/eller en venn de er bekymret for.

Ansvar
SLT-koordinator, virksomhetsleder
barnevernstjenesten og forebyggende gruppe
politiet.
Rådgivere oppvekst og kultur og SLTkoordinator.
Skolesjef og skolene.

For å gjøre overgangen mellom barne- og ungdomsskolen enklere arrangeres
overgangsleiren «ett steg opp». Det er også overgangsrutiner for barne- til
ungdomsskolene og fra ungdoms- til videregående skole.
Rutinene til psykososiale team gjennomgås, evalueres slik at psykososiale team kan
videreutvikles. Det bør også vurderes navneendring. Psykososiale team vektlegger å
bidra til lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og elevoppfølging.
Den forebyggende innsatsen som er tilgjengelig i ungdomsskolene dvs.
skolehelsetjenesten og/eller sosiallærerrollen bør vurderes utfra det økonomisk
mulighetsrom.
Videreutvikle og fortsette med helgeåpne kulturhus i Skudenes og Åkrehamn.
Videreutvikling av aktivitetstilbudet i kommunen slik at alle kan ha en meningsfull
fritid. Aktivitetskort er en viktig del av å gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle.
Oppfordre til å ha retningslinjer om alkovett i frivillige lag og foreninger.

Oppvekst og kultur, helse- og omsorg, SLTarbeidsgruppe, videregående opplæring,
frivillighets- og SLT-koordinator
Skolene, SLT-arbeidsgruppe og politirådet.

Kommunalsjef oppvekst og kultur og
kommunalsjef helse og omsorg.
Oppvekst og kultur.
Virksomhetsleder kultur, Folkehelse-,
Frivillighets- og SLT-koordinator.
Rådgiver idrett og SLT-koordinator.
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Fokusområde 1- Universelle forebyggende tiltak
Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak barn og unge

Nr.
20
21
22

Tiltak
Fokusere på kriminalitetsforebyggende samfunnsplanlegging ved utarbeidelse av
område- reguleringer.
Arbeide med kriminalitetsdempende lokale tiltak overfor ungdomsmiljøene sammen
med lokale aktører.
Det anbefales at politiet fortsetter sitt aksjonsbaserte arbeid for å forebygge bruk av
anabole steroider særlig i treningsstudioer.

Kapittel 6.3 - Rusforebyggende tiltak for voksne
23
Gjennomgå å videreutvikle tilgjengelig informasjon om hvor/hvordan en kan få hjelp
24

Dialog med fastlegene om behov for økt bevisstgjøring og kunnskap omkring
rusutfordringer, misbruk av legemidler og spillproblematikk.
25
Avdelinger/enheter som yter tjenester til voksne bør ha grunnkompetanse om
rusmidler. Helse- og omsorg vurderer behov for informasjon og kursing.
26
Akan-arbeidet hvor målet er rus og spillefritt arbeidsmiljø videreføres.
27
Tilby innbyggerne i Karmøy kommune kurs i røyke- og snusslutt.
28
Tilbyr innbyggerne kurs i rask psykisk helsehjelp ved lette til moderate psykiske
vansker. Rusvansker kan være en del av problemstillingen.
Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.1 - Ufødte barn som er i fare for å bli, eller blir eksponert for rusmidler
29
Jordmødrene i Karmøy kommune kartlegger alle gravide for bruk av rusmidler på
første konsultasjon. Tjenesten har gode erfaringer med denne typen samtaler.
30
Nasjonale retningslinjer for samarbeid rundt gravide som bruker rusmidler
videreføres.

Ansvar
Planavdelingen og avdeling for folkehelse.
Politi, psykososiale team, SLT-arbeidsgruppe,
frivillighets- og SLT-koordinator.
Politiet.

Helse og omsorg og
kommunikasjonsavdeling
Kommuneoverlege i samarbeid med
fastlegene
Avdelingsleder omsorg i samarbeid med
kommuneoverlege
Ledelsen i kommunen
Friskeliv og mestring, helse og omsorg
Rus og psykisk helse, helse og omsorg.

Virksomhetsleder skolehelse- og
helsestasjonstjenesten
Virksomhetsleder rus og psykisk helse og
barnevern.
41

Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.2 - Barn og unge i familier med rusproblematikk
Nr. Tiltak
31
Interkommunal handlingsplan med tilhørende kompetanseheving for å avdekke vold i
nære relasjoner videreføres og utvikles.
32
Sikre fortsatt handlingskompetanse ved å implementere ny nasjonal faglig retningslinje
for «tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» blant ansatte som arbeider med voksne
hvor barn er pårørende.
33
Det tverretatlige forebyggende konsultasjonsteamet «tid til» skal forebygge
psykososiale vansker blant barnehagebarn.
34
Utvide satsning på foreldreveiledningen i form av kompetanseheving og
tilgjengelighet. Arbeidet videreføres.
35
Ansatte ved skolene og lærerne har kompetanse til å se barns utvikling og
påvirkningsfaktorer. I tillegg har sosiallærerfunksjonen ved skolene ekstra kompetanse
innen dette feltet. Arbeidet videreføres.
36
Helsestasjonen tilbyr individuell familieveiledningen og det planlegges gruppetilbud
et samarbeid med kommunepsykolog.
37
Det forebyggende fokuset er i tråd med nasjonale retningslinjer og bør videreføres.
38
39

40

Barnevernstjenesten har egne kontaktpersoner for skolene og barnehagene for å styrke
samhandlingen og senke terskelen for å ta kontakt.
Fortsette å benytte brukerplan for å kartlegge brukerens familiesituasjon og evt. sette
inn nødvendige tiltak i samarbeid med relevante etater.
Sikre kjennskap til aktører utenfor kommunen som gir tilbud til barn som pårørende
og invitere til samarbeid.

Ansvar
Kommunalsjef helse og omsorg og oppvekst
og kultur sammen med NAV.
Virksomhetsleder skole, barnehage,
skolehelse- og helsesykepleiertjeneste,
barnevernstjeneste og NAV.
Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder skole og skolene.

Virksomhetsleder skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten.
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
helse og omsorg.
Virksomhetsleder skole, barnehage og
barnevernstjenesten.
Virksomhetsledere barnevernstjenesten,
psykisk helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT, NAV.
Virksomhetsledere barnevernstjenesten,
psykisk helse og rus, skolehelse- og
helsesykepleiertjenesten, PPT, NAV, SLTkoordinator.

42

Fokusområde 2- Tidlig intervensjon
Kapittel 7.3 - Ungdom eller unge voksne som er i ferd med å utvikle rusproblematikk eller rusrelaterte vansker
Nr. Tiltak
Ansvar
41
Kommunikasjon og samhandling og det å kjenne til hverandre er viktige brikker for å
Rådmannen, Kommunalsjef helse og omsorg
bryte ned barrierer for samarbeid. Dette har vært mye drøftet i SLT-arbeidsgruppen.
og oppvekst og kultur, politirådet og SLTSlike diskusjoner er viktige for kontinuerlig å gjøre forbedringer.
arbeidsgruppe.
42
LOS stillingen er et lavterskeltilbud for å følge opp ungdom og legge til rette for mer
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
samordnede, helhetlige tilbud og tettere oppfølging av ungdom i en vanskelig
helse og omsorg.
livssituasjon. Stillingen bør vurderes implementert i ordinær drift etter at det 4-årige
prosjektet er avsluttet.
43
Stillingen med særlig kompetanse for å møte ungdommer med rusutfordringer (i
Virksomhetsleder barnevernstjenesten og
forhold til barnevernsloven) og tidlig intervensjonsarbeid på gruppenivå bør
helse og omsorg.
videreføres.
44
Helsestasjonstilbudet (HFU) for ungdom videreføres. Det er mest fokus på seksualitet
Virksomhetsleder skolehelse- og
og psykisk helse.
helsesykepleiertjenesten.
45
Kommunen bør se på ulike måter innenfor dagens tjenestetilbud til å benytte digitale
SLT- arbeidsgruppe
medier som kommunikasjonsform for å nå flere
46
Karmøy kommune har et godt samarbeid med videregående opplæring og OT.
Virksomhetsleder skole, barnevernstjenesten,
Samarbeidet bør videreutvikles.
skolehelse og helsesykepleiertjenesten, NAV
og SLT-koordinator.
47
NAV Karmøy prioriterer unge under 25 år slik at de skal komme i aktivitet gjennom
NAV
kvalifisering og arbeide og/ eller få tilpasset hjelp i forhold til egne behov.
48
Kommunen bør vurdere, utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
SLT-arbeidsgruppe, politirådet og politiet.
samarbeidsorganer, om det skal opprettes en operativ SLT-gruppe med fokus på
registrerte straffesaker.
49
Delta i interkommunalt «Radex» samarbeid for å forebygge hatkriminalitet, negativ
SLT-koordinator, politikontakt og
sosial kontroll, hatfylle ytringer og radikalisering.
interkommunal SLT-nettverk.
50
Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom konfliktrådet, barnevernstjenesten,
Virksomhetsleder barnevernstjenesten, skole
SLT-koordinator og andre aktuelle aktører. Arbeidet videreføres.
og SLT-koordinator.
51
Driftstilskuddet til lavterskeltiltaket «Møteplassen» anbefales videreført og tar i
Rådmannen
forbindelse med årlige budsjettbehandlinger.
43

For tiltak innen fokusområde 3 – tjenester til rusavhengige se egen plan https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2018/12/Planfor-psykisk-helse-og-rusarbeid-2018-2024.pdf

11. KILDER
Lovverk
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester mm
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Lov om barnevernstjenester
Lov om spesialisthelsetjenesten
Forskrifter, retningslinjer og veiledere
Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelbasert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familier frem til barnet når skolealder
Prop. 15 - Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)
Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, nasjonal faglig retningslinje, Helsedirektoratet, 2019
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, Helsedirektoratet, 2006
Rusreformen – fra straff til handling (NOU 2019: 26)
Planverk
Alkoholpolitiske retningslinjer Karmøy kommune, 2016-2020
Boligsosial handlingsplan, 2018- 2023
Kommuneplanen, 2014 – 2023, Karmøy kommune.
Plan for rus og psykisk helse, 2018-2024
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Karmøy kommune, 2016 - 2020
Rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sandnes
Litteratur
Fekjær, H.O. (2009) Rus, Gyldendal akademiske.
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Aktuelle linker
Felleskatalogen.no
Folkehelseprofilen Karmøy kommune 2018 og 2019, Folkehelseinstituttet
Forebygging.no
Kunnskapsbasert praksis, helsebiblioteket.no
Kommunehelsa statistikk bank, fhi.no, benyttet ulike temasider med statistikk, fakta, artikler og nyheter om alkohol.
Statistisk sentralbank, ssb.no
Ungdata.no
Presentasjon om hovedfunn i Karmøy kommune (Ungdata 2019), KoRus vest 2019

Overgangsleiren «ett steg opp» for å trygge
overgangen mellom barne- og
ungdomsskole. Bilde: Karmøy kommune.
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1

Følgende personer deltok på brukermedvirkningen Open Space:
Kjell Inge Bråtveit, Kristin Apeland, Charlotte Nielsen, Grete Larsen, Bjørn Erik Nordås,
Einar Vårvik, Veronika Brekke Jacobsen, Anne-Therese Buer, Thomas Aanerud,
Ine Nygaard Østhus, Janne Lyngstad, Siri Nærum Lundberg, Helene Johansen,
Odd Kjell Ingvaldsen, Karl Johan Kristoffersen,
Jan Olav Halvorsen, Jan Arnstein Liknes, Johan G. Fjell, Glenn Roger Mardal, Eva Iris
Eyjolfsdottir, Inger H. Jahren, Eivind Jahren, John Arve Hveding og Siri Merete Alfheim.

De representerte:
Skudenes ungdomsskole, Natteravner i Skudeneshavn, Natteravner på Åkra, Rogaland
videregående skole, Helsebanken, Mottak- og oppfølgingssenteret, HEART Karmøy,
brukerrepresentanter, politikere, Stiftelsen Åkra Blå Kors, Blå Kors Ung Åkra, Kulturhuset i
Åkrehamn og Kopervik, Møteplassen, IOGT og engasjerte Karmøybuer.

Fokusområder:
Under følger fokusområder deltakerne mener var viktige for det videre arbeidet med å
redusere rusproblemene i Karmøy kommune. Disse fokusområdene vil det arbeides
ytterligere med, og de vil igjen benyttes som innspill i rusmiddelpolitikk handlingsplan.

Tidlig intervensjon i utsatte familier
Handling fra 0-3 år
o Barnevern, jordmor, helsesøstre ect.
o Familieoppfølging
Lavt utdannede familier, barnefattigdom
o Fritidsaktiviteter som er tilgjengelige for alle
o Verdikort
o Mer opplysning i skolene om tabuet fattigdom/dårlig råd
o Mer opplysning om rus og psykisk helse
Holdningsarbeid hos familiene
o Frivillige organisasjoner i familiearbeid (komme hjem på besøk, en kopp kaffe
el.)

2

Faresignaler i barneskolen
Det ble fremhevet to områder en burde ha fokus på:
Familierelatert:
o Ved fravær, samtale med foresatte
o Somatisk (legemlig; soma og psyke, legeme og sjel)
o Velge vekk fag, eks. gym.
o «Lært hjelpeløshet» i enkelte familier
Elevrelatert:
o Eleven trekker seg ut
o Endring i personlighet/atferd
o Motløse, nedstemte
o Prestasjonspress
o «Action-søkende»

Er det mulig å redusere tilgjengelighet på rusmidler i Karmøy?
Kan man redusere tilgjengelighet?
o Nei
Hva må til? Nytenkning?
Mindre etterspørsel.
Forebygge debutalder blant ungdommene
Holdningskampanjer

Er det geografiske/kulturelle forskjeller i Karmøy?
Natteravntiltak iverksettes i grupper og på steder når det er behov (ungdommene er
mindre ute, de samles hos hverandre, eller treffes på nettet).
Sentrum – ungdom søker ungdom – dette kan føre til «opphopning av problem»
enkelte steder
Flere tilbud i samarbeid med frivillige – dialog/samsnakking mellom kommune og
frivillighet er viktig for å få ungdommene ut
Ukedager aktiviteter, helg lite variert tilbud enkelte steder?
Stengningstider, tidlig stengning kan medføre «forflytning» til andre bydeler
Kanskje ikke store geografiske og kulturelle forskjeller, ungdomsmiljøene «flytter på
seg».

3

Ettervern pårørende/avhengig
Frivillige som tilbyr sosialt samvær
Ha en plass etter fullført behandling og jobb/fritid
Info om ulike instanser/tilbud
Skape forståelse for situasjonen for eksempel. hull i cv
Rusfritt miljø å komme til etterpå

Hvordan hjelpe ungdom (i risiko) til å få en meningsfull hverdag?
Ungdommene er over 18 år og flyttet ut av barneverninstitusjon
og/eller fosterhjem til kommunal bolig m tilsyn av rusteam 1 eller 2
ganger pr. uken, og de sitter alene store deler av døgnet.
Fadderfamilie/støttekontakt
Finne informasjonskanaler om at dette tilbudet finnes.
Lønnet stilling i HEART Karmøy, slik at det ved behov får hjelp av folk med
kompetanse
Et hus med for eksempel 3 lønnede stillinger som kan møte ungdommene som sliter
med ensomhet, uten nettverk/familie, møtes til felles måltider, aktiviteter, turer,
samtaler m.m.
Ungdom som er isolert og alene fristes lett til rusaktivitet
Mange opplever tap av mestring, dårlig selvbilde/selvtillit, ensomhet og kan utvikle
psykisk sykdom.

4

Hvordan forhindre at ungdom begynner og ruse seg?
Gode rusfrie alternativer
Foreldre som bryr seg
Forebygge tidligere – holdningsskapende arbeid
Utsette alkoholdebuten
forhindrer narkotika bruk.
Sann informasjon, ikke skremselspropaganda.
Bry seg om de som sliter psykisk.
Konsekvens førerkort/mopedførerbevis, på rulleblad
Bekymringssamtale (politiet) – varsle barnevernet.
Ansvarliggjøre foreldre med informasjon og /eller seminar.
Mestringsarenaer
selvfølelse, selvtillit.
«Generasjon prestasjon» – skaper skolen tapere?
Flere «sosiallærere»?

Er de elders økende vinforbruk noe som er problematisk i Karmøy?
Øker det totale alkoholforbruket også blant de eldre har de mindre kapasitet til å
være barnevakt. Foresatte blir engstelige for å overlate ansvaret for ungene til
besteforeldrene.
Kombinasjon medikamenter og alkohol
Utvikling av alkoholproblemer
«Kvinner og vin» erstatter kaffe med vin.
Kontinentale vaner medfører «hverdagsliggjøring» av alkohol
Alkoholavhengighet hos eldre er en utfordring for helsevesenet.
Pensjonsalder gir, god økonomi, god tid og anledning til å drikke.

Info til foreldre/unge, med riktig info, FAKTA!
Få pårørende/brukere/ i tilfriskning/behandling/friske ut på banen. La de få bruke sin
kompetanse på feltet, i eksempelvis skolene, foreldremøter m.m.
Egne møter i kommune i samarbeid med politi, barnevern o.l.

5

Hvordan engasjere foreldre gjennom hele ungdomsskolen?
Utfordring:
Naive foreldre
Tillater litt alkohol
Kunnskap – hvordan gi den?
Hva kan vi gjøre ?
1. Informasjonsmøter på alle trinn
o Med forebyggende
o Info om nettmobbing
o Utsette debutalder
2. Skolens ansvar for program, for eksempel nettmobbing.
3. Alle elevene skal ha samtaler med sosial rådgiver om hvor «skoen trykker» og gi
informasjon til foresatte.
4. Skolering av skolens personal i forhold til lovverk og konsekvenser av tidlig rusdebut
relatert til forskning.
5. Sosiallærer rollen bør styrkes i forhold til elevkontakt og skolering av personell.
6. Foreldreholdning
o Samarbeid med politi, helse, skole.
o Politisk; det bør ikke være en kultur for å la ungdom under 18 år få for stort
ansvar.
LØSNING: engasjer alle skolene i et program som heter «den gode foreldrerollen – trygge
voksne, alle skoler skal delta i arbeidet med utformingen. Det skal utarbeides en felles plan
for Karmøy kommune.
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Hvordan skape en sunn ruskultur?
Politiet arbeider forebyggende, (eksempelvis med ruskontrakt, og alternative
straffereaksjoner/oppfølging i konfliktrådet).
Opplysning om tema, hvordan skape gode holdninger?
Nytenkende, ikke straff men hjelp
Fokus må først og fremst være på alkohol
Hvordan slås det ring «om de utsatte?»
Skolen bør spille en større rolle
o Foreldremøter hvor dette tas opp som tema
o Plan for dette arbeidet på skolen
Positivt med natteravntjeneste, samarbeid med 7. klasse og oppover, skaper positiv
omtale.
Flukt?
Hva med ritualer? Ellers opplevelser. Rus i trygge rammer på en positiv måte.
Hvordan oppstår behovet for rus?

Få ut informasjon / hvor henvende seg?
Bedre markedsføring av tilbud i kommunen
Bruk internett, legekontorer, helsestasjoner o.l.
Gjør det mer synlig og lett tilgjengelig.

Hvordan engasjere ungdommene fra å avstå fra rusdebuten?
Redusere fare for misbruk av andre rusgifter.
Hvordan få ungdommene til å engasjere seg? Fakta i info. – ikke skremsel, benytt
ungdommens eget språk og sette vilkår.
Natteravnene har ført til at ungdommene er borte fra gatene og i kjellerstuer
Alkohol er inngangsbilletten til rus.

Kan økt kroppsfiksering føre til bruk av anabole steroider?
Stort press fra media
Redsel for å skille seg ut
Lett tilgang på doping på nettet
Tradisjon fra småbarnsalder at alt er så «storarta og flott».

7

Hva kan vi gjøre for å øke kunnskap om rus og psykisk helse i skolen?
Psykologisk førstehjelp inn i skolen.
Enkelte barnehager har fokus på dette.
Sosiallærer større stillingsprosent, alle skolene må ha 100 % stilling.
o Skape nettverk
o Oppdatere forståelsen ved bruk av forskningsresultater
Andre yrkesgrupper inn i skolen, viktig å forstå eleven i læringsprosessen.
Styrke helsesøster
Hvordan styrker en elevene SOSIALT?
Når tid snakker en om tema med elevene?
Forebyggende
o Foreldre – foreldremøter
o Elev – enkelte samtaler
o Info om konsekvenser / fakta.
Fakta formidling
o Ikke skremsel
Prosjektarbeid i klassene om tema
Gjennomgående plan i Karmøy skolene, likt/ like prosjekt for eksempel alle skolene
benytter psykologisk førstehjelp.
Karmøy skolen har felles plan for psykisk helse
o Systematisk for hele kommunen.
o Skaper også gode holdninger hos foreldrene
Mer aktive foreldremøter i Karmøy kommune
o Har vi foresatte som vil?
o Status og stolthet må bygges hos foreldre.
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Følgende personer deltok på Cafe- dialogen:
Pål Andre Døsen, Siri Nærum Lundberg, Stein Bernhard Tangen, Karin Husebø,
Veronika Brekke Jakobsen, Ellen Medhaug, Audhild Huesbø, Glenn Tony Pedersen,
Maragareth Køhler, Kristin Apeland, Bjørn Orhammer, Halvor Hansen, Aslaug Irene Skjold,
Roberth Berg, Renate Saga, Håvar Breistein, Bjørn Nøttum, Eva Iris Eyjolfsdottir, John
Gunnar Liknes, May Doris Fagerland, Synnøve Vea Fredly, Hege Larsen, Paul Andreas
Johansen og Siri Merete Alfheim

De representerte:
Politikere, BIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse- LPP, HEART Karmøy,
Brukerens interesseorganisasjon – BIO, Stiftelsen Karmsund ABR, Karmøy DPS, Mottaks og
oppfølgingssenteret, representanter fra administrasjonen i oppvekst og kultur, helse og
omsorg og sentraladministrasjonen i Karmøy kommune og engasjerte Karmøybuer.

Forarbeid:
Open space med tematikken «hvordan kan vi redusere rusproblemer i Karmøy» ble
arrangert 3. oktober 2017. Takk til de som stilte opp og kom med gode innspill.
Disse innspillene berører mange områder og kommunale planer. Vi arrangerer derfor en
felles kafedialog for planarbeid i grunnskole, plan for psykisk helse og rusarbeid og
rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Fokusområder:
Kafedialogen omhandlet følgende tema:
1. Oppfølging i forhold til arbeid / aktivitet for personer med rusproblem.
2. Oppfølging i forhold til bolig.
3. Oppfølging i forhold til rusproblem, psykiske lidelser og kombinasjonen rus/psykiske
lidelser.
4. Pårørende sine behov.
5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom hele grunnskolen.
6. Tilgjengelighet av rusmidler.
7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.

1. Oppfølging med tanke på arbeid/aktivitet for personer med
rusproblem







Rusfritt tilbud/aktivitet/arbeid
Bedre samarbeid mellom lokale aktører og kommune
Behov for å få flere ut i arbeidspraksis på individuelle premisser
Opprettholde og videreutvikle aktivitet/arbeid for dem som er i aktiv rus
Ikke undervurder aktivitet som behandling og sammen med behandling
Lov å ha drømmer/håp

2. Oppfølging med tanke på bolig









Ønskelig med flere bemannede boliger
Bra med boliger som holder enkel standard, lettere å vedlikeholde
Rimelige boliger (lavere husleie)
Ikke blande rus/psykiatri med f. eks. eldre eller P.U.
Bra med startliv til å kjøpe bolig
Viktig med bistand til å lære boenne
Negativt med oppsamling av folk med rop-lidelser i samme nabolag
Flere enkeltstående boliger er nødvendig

3. Oppfølging av mennesker med rusproblem og psykiske lidelser og
kombinasjonen rus og psykiske lidelser

















Kunnskap
Opplysninger (hvor henvender befolkningen seg?)
Kontinuitet
Fleksibel (Fleksibilitet, bedring – ‘Oslo undersøkelse’)
Differensierte aktivitetstilbud
o alder o.l.
Tiltak mot selvmord
Tiltak inn før 18 år, f. eks. Depresjonsmestring for ungdom
Stafettlogg
Hva er nyttig?
Refleksjon i teamet (verdi, holdning)  «klare å si nei»
Økt brukermedvirkning på den daglige tjenesteytingen
Mer autonomi til den som utøver tjenesten (jfr. detaljerte vedtak. Hva er
behovet nå?)
Fleksible tjenester som møter bruker på det han/hun har behov for her og nå.
STK – Sårbart m 1:1
Mer info om de ulike nivåene 1. og 2. linje.
o Hvem har ansvar for hva?
Hva med de som mener ulike trenger hjelp? Ny lov krever samtykke,
utfordring, konsekvens? (Hva m/ pårørende / samfunnsaksept)

4. Pårørendes behov
 Viktig med samtykke for å gi informasjon til pårørende. Kan være informasjon
som å bare få vite at de lever:
o Fagpersoner bør ha mer fokus på å få samtykke til å snakke med
pårørende.
o Fellesmøter med bruker og deres pårørende Kan gi et bedre bilde av
hvem brukeren er.
 Mer avlastning for pårørende barn (f.eks. turer, kjekke opplevelser)
o Egen kontakt person
 Mer kontakt mellom dem som hjelper pårørende og de som hjelper
bruker/pasient.
 En person som hjelper med å holde kontakten med pårørende og
bruker/pasient
 En ROP-pilot i livet:
o å ha en privat rus- og psykiatrikonsulent som kan informeres/hjelpe
med ting/praktisk/NAV-spørsmål.
o En med tilgang inn i livet.
 Utenlandske pårørende & øvrig befolkning
o Opplysning om det norske hjelpeapparatet; hvilken hjelpetiltak som
finnes.
o Skoleungdom (kan lærere informeres via politi, barnevern,
helsestasjon?)
 Når er jeg blitt en pårørende?

5. Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom
hele grunnskolen
















Se på arbeid som har lykkes andre steder – både i Norge og andre land.
Foreldre må få mer kunnskap
Drive det samme programmet i hele kommunen
Besøk av personer med erfaring med rus
Fast tema på foreldre-møter. Forankret i ledelsen.
MOT-kommune
o Mer undervisning til elevene
o Kunnskap om at det er mulig å arbeide seg ut av rus
Forventninger til forelde – på skole og kommunenivå
Begynne de to siste årene i b.skolen.
Tydeligere og bedre samspill elevråd – FAU – SU.
Del av plan for psykososialt arbeid
Hva er årsaken til at unge ruser seg? Skolen må få mer kunnskap
o Se signalene tidlig og ta raskt tak i dem
Jevnlig informasjonsarbeid (jf. Bø/Åkra vinteren 2018)
Mestring
Foreldre bevisste forbilder – når tar man frem alkohol

6. Tilgjengelighet av rusmidler
















Bedre behandling og rehabilitering for å minimalisere etterspørsel
Illegale rusmidler + foreldreinfo
Ikke selg på idrettsarenaer / der barn og unge befinner seg
«Av-og-til» kampanjer
Økt fokus på alkohol  forebyggende
Begrense bruk av alkohol i fritidsaktiviteter til barn og unge
Pengene foller pasienter
Pengene på rett plass
o Øremerke midler til rus til kommunene
Oppvekst
Rusavhengig straffes med behandling i stedet for fengsel
Nettverk
o Foreldreansvar
o Tidlig
o Fritidsaktivitet
o Samarbeid skole/hjem
Syntetiske stoff
Ungdommer:
o Snakket skikkelig belastet
o Følgene av rus
o «Vært oppegående»
o Info står midt oppi det
 Skremsel fra de som står midt» oppi det

7. Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko

 Stafettlog: medføre kontinuitet oppfølging
 Bør være et eget opplegg/mer samarbeid rundt den enkelte familie:
o Helsestasjon
o Barnehage
 «eget opplegg» DUÅ
 Foreldreregler
o Skole
 «Sosionom» inn i skolene i tillegg til pedagoger (ikke kalles
barnevern, frykt)
 Mye bra tverretatlig samarbeid som for eksempel,
o Politi
o Mottaks og oppfølgingssenteret
 Psykososiale team skolene ( Ppt, barnevern, skoleledelse, politi, helsesøster,
SLT)
 SLT
 Alternativ straffegjennomføring;
o Konfliktrådene
o Trik, SLT, møteplassen
o Psy. Team skolene
 DPS
o Saksbeh. Tid/utredn – for tregt
o Fra bekymring  Tiltak  Raskt – endrer seg
o Alltid «noen vist noe»
o DPS fra 16 +
o «mye unge inn»
o Psy. helse er det mye endringer rundt
o BUP – «vridning kriterier», vanskeligere få plass
 Bedre kjennskap til hverandres arbeidsfelt, rutiner samarbeid.
 Barnefattigdom - Fritidsaktivitet viktig - lav inntekt – diverse tiltak i
kommunen.
 Hva om kommunen hadde en egen barneansvarlig som tilbyr oppfølging ved
problemer.

ADRSSELISTER,
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN,
-

Ekspedert 7.5, innspillfrist 20.5.
Der kun navn står betyr det at mail er benyttet som forsendelsesmetode.

Blondefabrikken Gjestgiveri
Postboks 157

Blonden Gjestgiveri

BP'en

Brukernes
interesseorganisasjon - BIO

Bø ungdomsskole
Postboks 54

4297 SKUDENESHAVN

Bp'en AS
Strandgata 2
4250 KOPERVIK

Cafe MM Kopervik

4299 AVALDSNES

Cafe Nelly

Cafe Nelly Ingebjørg
Ullensvang Haavik
Torgersneset 15
5538 HAUGESUND

Coop Sørvest SA

Danielsen Ungdomsskole Karmøy
AS
Bleikmyrvegen 12

Eurosupply AS
Postboks 74
Nyborg
5879 BERGEN

4276 VEAVÅGEN

Feøy Dagligvare Jorunn M
Thorsen

Fiskeridagene

Fiskeridagene v/Bjarne Lund

Gutenberg AS

Haugalandet Ølutsalg AS
Austbøvegen 16

5548 FEØY

Gutenberg AS
Austigard 10
4270 ÅKREHAMN

Hauge videregående skole

5542 KARMSUND

Haugesund Airport AS
Skåregata 135

Haugesund Airport AS

5527 HAUGESUND

Haugesund City AS
Skåregata 135
5527 HAUGESUND

Hearth Karmøy

Helgø Meny Rogaland AS
Postboks 330 Skøyen
0213 OSLO

Helsebanken

Hinderaker og Visnes Vel

Holmen Brygge Co
Holmen 9
4280 SKUDENESHAVN

Holmen Brygge CO

Høyrevarde Fyrhotel

Ine Nygaard

Inventum Servering AS

Inventum Servering AS
Smedasundet 92

IOGT

5527 HAUGESUND

IOGT

Kaffibaren AS

Karmsundet Båt, Mat & Vin AS
Håtongvegen 33

Jan Lilleland AS
Postboks 1903 Norheim

Kaffebaren AS
Avaldsnesvegen 10

5508 KARMSUND

4250 KOPERVIK

Kari Midteide AS
Kong Augvalds veg 1

Karmsund Abr Eiendom AS
Postboks 213

4262 AVALDSNES

4299 AVALDSNES

Karmøy DPS

Karmøy kulturhus

Karmøy Selskasutleie AS

Karmøy Ungdomsråd v/Lene
Yvonne Kvilhaug

Kopervik kulturhus

Kopervik videregående skole

4250 KOPERVIK

Karmøy Kystkultur AS
Mannesvegen 210
4275 SÆVELANDSVIK

Kjøpmannshuset AS
Postboks 134
5575 AKSDAL

Kormt Brygghus AS
Torget 7

Kormt Brygghus AS

Lanternen Restaurant

Sør-Vest Karmøy
Lensmannsdistrikt
Postboks 10
Kopparen
4291 KOPERVIK

Litle Kvartnesholmen

Lothes Bar AS
Postboks 196

LPP Rogaland

MA-Haugaland

Mai Britt Mannes
Rådmann - Stab
Sveinsvolljordet 11
4250 KOPERVIK

Matvareexpressen Stavanger AS
24/7 bygget
Spannavegen 152
5535 HAUGESUND

Møteplassen IOGT

Natteravn Åkrehamn

Natteravnene Skudeneshavn

Ng Kiwi Rogaland AS
Postboks 551
3412 LIERSTRANDA

Ng Spar Rogaland AS
c/o NorgesGruppen Regnskap
Vige havnevei 4
4633 KRISTIANSAND S

NoRoSun Skjenke- og
salskontroll

Norsk Butikkdrift AS
Postboks 21 Haugenstua

4280 SKUDENESHAVN

Norheim kulturhus

5501 HAUGESUND

0915 OSLO

Odd Helge Fjellheim AS
Tungarden 1

Olav Hauge Kolonial AS
Åkravegen 216

4270 ÅKREHAMN

4270 ÅKREHAMN

Opplev Avaldsnes AS
Postboks 234

Pål Andre Døsen

4299 AVALDSNES

Opplev Avaldsnes AS

Rune Myge

Råseglarlaget

Select Service Partner AS
Postboks 71

SILK

2061 GARDERMOEN

Siri Lundberg

Skip O'hoooiii AS
Postboks 113

Skudefestivalen v/Martin
Langåker

4297 SKUDENESHAVN

Skudenes Bryggeri AS
Postboks 104

Skudenes Bryggeri AS

Skudenes Sjømannsforening

Skudenes Ungdomsskole
Postboks 284

Smiå Bistro

4280 SKUDENESHAVN

Skudenes Sjømannsforening

4297 SKUDENESHAVN

Stangeland Matsenter AS
Austre Karmøyveg 189

Stangeland Ungdomsskole
Postboks 173

4250 KOPERVIK

4291 KOPERVIK

Sør-Vest Politidistrikt
Postboks 240

T Snørteland AS
Kirkevegen 16

4001 STAVANGER

4280 SKUDENESHAVN

Tidens Mindre Bar
Postboks 157

Tina Eek

4297 SKUDENESHAVN

Tor Ole Vikse AS
Bygnes Senter
Fotvegen 1A
4250 KOPERVIK

Syre Velforening

Tidens Minde Bar

Tmp Restaurantdrift AS
Årvollvegen 38
4270 ÅKREHAMN

Torkellsen AS
Husøyvegen 245
4262 AVALDSNES

Torvastad kulturhus

Veronika Brekke

Vågen læringssenter

Åkra blå kors

Vestre Mat AS
Syrevegen 2

Vormedal Ungdomsskole
Steinhaugvegen 51

4280 SKUDENESHAVN

5545 VORMEDAL

Gunnar Wilhelm Wold
Frisnesvegen 20

Wong House DA
Postboks 17

4250 KOPERVIK

4296 ÅKREHAMN

Åkra Idrettslag

Åkra ungdomsskole
Postboks 54
4296 ÅKREHAMN

Åkrehamn vidaregåande skole
Postboks 43

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medie

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medie

4296 ÅKREHAMN

Infogruppen (for utlegg på
nettsidene og sosiale medier)

SAKSPROTOKOLL - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 20202024
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 17/20
Behandling:
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 ble behandlet før sak 13/20.
SLT-koordinator i Karmøy kommune, Siri Merete Alfheim, gav hovedutvalget en orientering om
rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024, i forkant av behandling av saken.
Ekornsæter (H) foreslo følgende som nytt tilleggspunkt:
Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status, utvikling og vurdering av
måloppnåelse for feltet.
Eriksen (KrF) foreslo følgende nytt punkt 48 i rusmiddelpolitisk handlingsplan:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte samarbeidsorganer om å opprette
en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 1523 med rusutfordringer.
Hop (Ap) viste til at det ikke er lett å vurdere direkte måloppnåelse på dette feltet og ba
Ekornsæter (H) vurdere om man heller omformulerer forslaget til en årlig statusrapport.
Ekornsæter (H) presiserte at det som er ønskelig er at en tilbakemelding hvor man viser til status,
utvikling, hvilke vurderinger man gjør og om det er behov for endringer. Vurdering av
måloppnåelse kan derfor utgå som et konkret punkt i forslaget såfremt man får en årlig
statusrapport.

Tilleggsforslaget fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.
Innstillingen med endringsforslaget fremsatt av Eriksen (KrF) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 med følgende
endring i punkt 48:
Kommunen bør vurdere utfra lovverk og grensesnitt mot allerede etablerte
samarbeidsorganer om å opprette en operativ tverrfaglig gruppe forankret i SLT–
samarbeidet som jobber målrettet mot ungdom i alderen 15-23 med rusutfordringer.
2. Finansieringen av de ulike tiltakene i planen innarbeides i økonomiplanen og vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt år.

3. Rusmiddelpolitisk handlingsplan rulleres i 2024 og det gjennomføres medvirkning i
forkant av rulleringen.
4. Hovedutvalg helse og omsorg forelegges årlig en rapport med status og utvikling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
20/3187

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

10.06.2020

REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020

1. Rogaland fylkeskommune - Tilgjengelighetsprisen 2020

Utvalgssekretariat

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Dato: 04.05.2020
Saksnr.: 2020/43187
Dok.nr.: 1
Saksbehandler:
Astrid Apalset Vassbø

Tilgjengelighetsprisen 2020 - ber om innspill på kandidater
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort
en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i
lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Vi ber derfor om at alle kommuner sender dette brevet
videre til sine ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, felles brukerutvalg og andre
som kan ha interesse av og innspill i saken.
Prisen består av et diplom og et pengebeløp på kr 50 000. Kriterier er vedlagt dette brevet.
Alle kan foreslå kandidater til prisen.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Forslag til kandidat, med en kortfattet begrunnelse, sendes:
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger
Merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
eller på e-post til: firmapost@rogfk.no merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
Spørsmål kan rettes til:
Paal Kloster, e-post: paal.kloster@rogfk.no, tlf: 51 51 66 47
Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2020.

Med hilsen
på vegne av
fylkesrådet for funksjonshemmede
Astrid Apalset Vassbø
utvalgssekretær
1

Tilgjengelighetsprisen - kriterier

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Hopp til innhold
Hopp til meny
Hopp til sÃ¸k
Ledige stillinger
Kontakt oss
Presse
For ansatte
Rogaland fylkeskommune
VÃ¥re tjenester
Politikk
Om oss
SÃ¸k

Meny
VÃ¥re tjenester
Politikk
Om oss
Ledige stillinger
Kontakt oss
Presse
For ansatte

Hva kan vi hjelpe deg med? SÃ¸k
Du er her:
Forsiden
VÃ¥re tjenester
StÃ¸tte, stipend og priser
Priser
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen
Tilgjengelighetsprisen
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et
universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp
på 50 000 kroner.
Publisert19.10.2019 07.56
Sist endret06.04.2020 10.34

Søknadsfrist: 15. september 2019

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:
firmapost@rogfk.no (merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019)
eller:

Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130 Sentrum,
4001 Stavanger
(merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019)

Hvem kan nominere kandidater?
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Du må begrunne forslaget.

Kriterier for tildeling
Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:
Kunnskap og kompetanse
Bygg og anlegg
Uteområder, friluftsliv og kulturminner
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Samferdsel
Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Krav til forslag
Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Avgjørelse
Prisen deles ut etter følgende kriterier:
Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger.
Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet.
Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

Bedømmelse:
Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for
fylkesrådet.
Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget.
Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.
Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i
helhetsperspektivet.
Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

Prisutdeling
Prisen deles ut i Rogaland fylkestingsmøtet i desember en gang hvert år, og består av et diplom og et prisbeløp på 50 000
kroner.
Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Kontakt
Paal Kloster
RÃ¥dgiver
E-post Paal.Kloster@rogfk.no
Fant du det du lette etter?
Ja
Nei

Kommentar :
Send

Sentralbordet
Telefon
51 51 66 00
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30
Finn ansatt

Kontakt oss
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger
firmapost@rogfk.no
eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte
Organisasjonsnummer: 971 045 698

Her finner du oss
Fylkeshuset
Arkitekt Eckhoffsgate 1
4010 Stavanger
Vis i kart

FÃ¸lg oss
Instagram
Facebook
Twitter
Personvern
Informasjonskapsler (cookies)

Design og utvikling:
MelvÃ¦r&Co
ACOS
Til toppen
Innlogging

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 10.06.2020
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 18/20
Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune - Tilgjengelighetsprisen 2020
Til etterretning.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bess Sætre
20/3266

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
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BUDSJETTOPPFØLGING 2020 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Kommunalsjef helse og omsogs forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr. 1. tertial 2020 til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Viser til vedlagt 1.tertialrapport 2020 for helse og omsorg.
Per 1. tertial er prognosen for 2020 -22,7 millioner.
Det er vesentlig usikkerhet om anslagene for den ordinære driften. Driften av de kommunale
tjenestene har vært i en uvanlig situasjon denne våren, og det kan være vanskelig å skille mellom
midlertidige effekter og varige trender. Den negative prognosen på helse- og omsorgssektoren er
basert på en antakelse om volumveksten blir lik forutsatt i vedtatt budsjett. Samtidig har den
faktiske utviklingen i volum vært lav i vår. Iverksetting av nye turnuser er utsatt. Effekten av nye
turnuser er ikke tatt med i nårværende prognoser. Dersom volumveksten holder seg på dagens
nivå, samt antatt effekt av nye turnuser, kan samlet prognose for helse- og omsorgsetaten nærme
seg balanse.

Kommunalsjef helse og omsorg, 03.06.2020
Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Tertialrapport 2020 helse og omsorg

Rapport 1. tertialrapport - drift
Sentrale poster
Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Rev. bud Regnskap Avvik i kr Rev. bud. Prognose Avvik i
hiå. 2020 hiå. 2020
hiå.
2020
kr
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-334 398
-436 862
-66 450
-14 399

-340 536
-468 060
-68 508
0

6 138 -1 145 200 -1 144 900
31 199 -1 206 800 -1 201 900
2 058
-132 900
-136 900
-14 399
-43 371
-44 371

-300
-4 900
4 000
1 000

Sum Frie disponible inntekter

-852 109

-877 104

24 995 -2 528 271 -2 528 071

-200

Vekst i frie inntekter
Omtalen her gjelder for de frie inntektene samlet. Disse består av skatteinngang til
kommunen samt rammetilskudd. Delvis utjevning av skatteinntekter mellom kommunene
kommer i form av rammetilskudd.
Det er mye usikkert om anslaget for frie inntekter 2020. Særlig er det usikkerhet knyttet til
skatteutviklingen nasjonalt, hvor det er til dels store sprik mellom ulike nasjonale prognoser.
Anslaget i denne saken er basert på regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett. Det er i
tillegg lagt til grunn at de økonomiske konsekvensene for Korona-saken samlet sett vil gå i
null. Det vises til egen sak om dette.
Når det tas hensyn til forslagene i sak om koronakonsekvenser, anslås det er at de frie
inntektene kan bli 5,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at
Karmøys andel av innbyggertallet i Norge per 1.1. er noe lavere enn i
budsjettforutsetningene, noe som påvirker beregningene for anslått fordeling av
skatteinntekter mellom kommunene. Det er benyttes KS sin prognosemodell i anslagene.
Lokal skatteinngang:
Tabellen under viser lokal skatteinngang så langt i år i prosent av landsgjennomsnittet per
innbygger. Etter flere års nedgang har utviklingen lokalt vært mer positivt, og de to siste
årene har skatteinngangen vokst mer enn landsgjennomsnittet per innbygger. Det kan være
vanskelig å se noen trend i de tidlige månedene, men per april var skatteinntektene per
innbygger i Karmøy 85,8 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er en økning på 1,5

prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Dette vil i så fall være tredje år på rad at
skatteinngangen lokalt har en slik positivt utvikling, men fortsatt et stykke igjen for å komme
tilbake til nivået før nedgangstiden som rammet særlig olje- og gassnæringene, og dermed
Sør-Vestlandet i 2014/2015.

Skatteinngang
per januar
per februar
per mars
per april
per mai
per juni
per juli
per august
per september
per oktober
per november
per desember

2020: 2019: 2018: 2017: 2016: 2015: 2014:
90,8 % 90,4 % 92,1 % 89,7 % 92,6 % 92,1 % 93,4 %
87,1 % 86,2 % 87,9 % 86,3 % 88,1 % 88,7 % 89,7 %
87,5 % 86,2 % 87,0 % 85,3 % 87,4 % 88,7 % 90,0 %
85,8 % 84,3 % 86,0 % 83,8 % 85,7 % 86,9 % 88,5 %
84,0 % 84,5 % 83,4 % 84,9 % 87,0 % 88,8 %
83,8 % 84,2 % 83,1 % 84,4 % 86,5 % 88,5 %
85,4 % 85,6 % 84,6 % 86,0 % 88,3 % 89,9 %
85,2 % 85,1 % 84,1 % 85,6 % 87,9 % 89,7 %
85,4 % 84,9 % 84,2 % 85,9 % 87,9 % 89,6 %
85,3 % 84,6 % 84,1 % 85,8 % 87,9 % 90,1 %
85,7 % 84,4 % 83,6 % 85,4 % 88,6 % 90,6 %
85,4 % 84,0 % 83,3 % 85,1 % 88,5 % 90,4 %

For nærmere informasjon om hvordan de frie inntektene fungerer, se "grønt hefte" (om
inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2020). Se for eksempel omtale av
skatteutjevningen mellom kommunene på side 20 og 21.
Eiendomsskatt
Inntektene fra eiendomsskatt er etter 2. terminer i år om lag 2 mill. kroner bedre enn
budsjettert, og det anslås at dette på årsbasis vil gi et positivt avvik på 4 mill. kroner.
Merinntektene er knyttet til taksering av næringsbygg og næringstomter.
Anslåtte inntekter fra eiendomsskatt i 2020
o

30,5 mill. kroner i eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendom

o

106,4 mill. kroner i eiendomsskatt fra næringseiendom, og fra den tidligere verk- og
brukordningen som nå trappes ned.

Andre generelle statstilskudd
Andre generelle statstilskudd gjelder:
- Rente- og avdragskompensasjon
- Integreringstilskudd
- Havbruksfond

Rente- og avdragskompensasjon
Prognosen er at det vil være noe høyere inntekter, dette som følge av at den såkalte
basisrenten nå ligger noe høyere enn anslaget i budsjettet. Dersom dette holder seg, vil det
utgjøre et positivt avvik på rundt 0,8 mill. kroner. Dette er ordninger som (med unntak av
ordningen for kirkebygg) er avsluttede ordninger, men hvor kommunen for kompensasjon et
stykke frem i tid for de prosjektene som i sin tid ble godkjent under ordningen. Rentene her
følger av basisrenten i Husbanken. Den følger en litt annen utvikling enn NIBOR-renten. Det
vil hentes inn ny prognose fra Husbanken til neste rapportering

Ordning
Kompensasjonstilskudd (rente- og
avdragstilskudd) til omsorgsboliger og
sykehjem
Rentekompensasjon for skole- og
svømmeanlegg
Rentekompensasjon til kirkebygg.

Budsjett
4,5 mill kroner

Prognose
4,6 mill. kroner

1,7 mill. kroner

1,8 mill. kroner

0,3 mill. kroner
6,5 mill. kroner

0,3 mill. kroner
6,7 mill. kroner

Integreringstilskudd
Det er så langt bare meldt inn 3 flyktninger som skal bosettes i Karmøy i 2020, noe som
skyldes koronarelaterte forsinkelser. Det er budsjettert med 25 (men gjort vedtak om 30)
bosettinger i 2020. Det ventes at det kan bli vanskelig å få bosatt så mange i løpet året. I
prognosen her er det tatt utgangspunkt i at det vil bli bosatt 20 flyktninger, men dette er
usikkert.
Men med dette som utgangspunkt forventes det et negativt avvik på 1,5 mill. kroner. Færre
bosettinger utgjør et negativt avvik på rundt 2 mill. kroner, mens noe høyere satser enn
anslått utgjør ca. 0,5 mill. kroner i positivt avvik.
Havbruksfond
Det er ventet ca. 2,3 mill. kroner i utbetaling fra Havbruksfondet i 2020. Disse inntektene er
uforutsigbare og varierer mye fra år til år, og det er ikke budsjettert med inntekter fra fondet
i 2020. Hvor stor utbetalingen vil bli vil også avhenge av behandling av regjeringens forslag
til omlegging av havbruksfondet. Anslaget her legger regjeringens forslag til grunn. Dersom
dette ikke vedtas, anslås inntekter til 8,2 mill. kroner for Karmøy. Rådmannen vil komme
tilbake til forslag om disponering av midlene. I tidligere år, når handlingsrommet har vært
positivt, har Karmøy kommune satt av disse pengene til næringsformål.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Rev. bud Regnskap Avvik i kr Rev. bud. Prognose Avvik i kr
hiå. 2020 hiå. 2020
hiå.
2020
Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Sum Finansinntekter/-utgifter

-4 532
-6 185
17 507
0
0

-2 916
29 220
17 221
0
575

-1 615
-35 405
286
0
-575

-89 700
-21 700
52 520
0
89 690

-97 300
-200
47 420
0
89 690

7 600
-21 500
5 100
0
0

6 791

44 100

-37 310

30 810

39 610

-8 800

Prognosen for 2020 er et negativt avvik på -8,8 mill. kroner slik det ligger an per april. Det
har vært et år med store bevegelser i finansmarkedene så langt, knyttet til koronautbruddet.
For Karmøy har dette påvirket særlig rentenivået og avkastningen på kommunens portefølje
som er plassert i finansmarkedet. Samtidig hadde Haugaland Kraft nok et sterkt resultat i
2019, noe som gir positive utslag på utbytteinntektene til kommunen i 2020.
Renteinntekter (prognosen: -3,3 mill. kroner)
Inntektene styres u hovedsak av en rente som er fastsatt ut fra nibor, og størrelsen på
kommunens likviditet og utlånsportefølje (startlån). Det er i 2020 budsjettert med en 3-mnd
nibor rente på 1,6 prosent. Rentene falt kraftig i mars, og ligger nå på rundt 0,3 prosent. Det
er lagt til grunn en gjennomsnittlig 3-mnd nibor rente på 0,67 prosent i prognosene.
Basert på dette anslås det at kommunen vil få 3,3 mill. kroner mindre i renteinntekter enn
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak dette lavere rentenivået, men også noe lavere likviditet
enn lagt til grunn i den opprinnelige budsjettprognosen. Denne volumeffekten utgjør ca. -0,7
mill. kroner, mens renteeffekten er om lag -2,7 mill. kroner.
Avkastning i markedsporteføljen (Prognose: -21,5 mill. kroner)
Per april hadde kommunen en negativ verdiutvikling på markedsporteføljen på -12,9 mill.
kroner, mot en budsjettert positiv avkastning på 7,2 mill. kroner. Dette medfører et reelt
budsjettavvik per april på 20,1 mill. kroner (avvik fra periodisert budsjett er -18,9 mill.
kroner. Forskjellen her skyldes litt avvikende periodiseringsnøkkel i budsjettet. Dette vil bli
korrigert).
Størrelsen på markedsporteføljen styres ut fra hensyn til kommunens likviditetsstyring. Det
ble tatt ut rundt 50 mill. kroner fra porteføljen senhøstes 2019. Selv med god avkastning ut
året, så innebærer dette at størrelsen på fondet ved inngangen til året er om lag 38 mill.
kroner lavere enn lagt til grunn i budsjettprognosen. Dette trekker prognosen ned med
knappe 1,5 mill. kroner

Prognosen for markedsporteføljen tar utgangspunkt i avkastning så langt i år + forventet
normalavkastning resten av året. Prognosen for året er -21,5 mill. kroner. Kommunen har
avsatt et eget bufferfond på 20 mill. kroner for å unngå at svingninger i markedsporteføljen
får betydning for løpende drift. Slik det ser ut per i dag vil det være behov for å bruke midler
fra dette fondet.
Prognosen er basert på faktisk avkastning så langt i år, og forventet avkastning ut året.
Avkastningen vil normalt variere en del fra måned til måned, og prognosen vil derfor også
normalt endre seg en del fra måned til måned. Kommunen må derfor være beredt på at dette
svinger.
Føringene på markedsporteføljen gjør at dette beløpet i skjema 1A ligger fordelt på linjene
renteinntekter, gevinst finansielle instrumenter, renteutgifter og tap finansielle instrumenter.
Dette varierer en del, og i budsjettoppfølgingen er samlet netto forventet avvik lagt på linjen
for gevinst finansielle instrumenter.
Det vises til finansreglement og egne rapporter for finansoppfølging for ytterligere detaljer.
Inntekter fra Haugaland Kraft (prognose: +10,9 mill. kroner)
Høyere utbytteinntekter enn forventet bidrar til en positiv prognose på 10,9 mill. kroner i
2020.
Rentekostnader (prognose: +5,1 mill. kroner)
Kommunens rentekostnader vil avhenge av flere faktorer. Herunder den generelle
renteutviklingen, vilkår ved refinansiering av eksisterende lån samt tidspunkt og endringer i
årets låneopptak.
Det vurderes per i dag at rentekostnadene vil bli 5,1 mill. kroner lavere. Dette skyldes i
hovedsak lavere rente. Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 2,22 prosent i 2022,
mens prognosen nå er på 2,02 prosent. Per april var gjennomsnittlig rente i låneportefølje på
2,27 prosent, men denne ventes å falle noe utover året. Karmøy hadde ved inngangen til året
en gjeld på 2,16 mrd. kroner, som i budsjettet var ventet å øke til 2,59 mrd. kroner.
Rentene falt kraftig våren 2020. På grunn av høy andel fastrente i porteføljen (83 prosent per
april) får det lavere rentenivået i markedet bare i mindre grad utslag på kommunens
gjennomsnittlige lånerente.
Av det positive avviket skyldes ca. 4,5 mill. kroner den lavere gjennomsnittsrenten i
porteføljen, mens 0,5 mill. kroner skyldes at det per i dag anslås et noe lavere lånebehov enn
antatt i budsjettet.

Per november har porteføljen en snittrente på 2,27 prosent (ekskl. omkostninger)
17 prosent av porteføljen har flytende rente.
5 prosent av porteføljen forfaller de neste 12 månedene.
Avdragskostnader (prognosen er lik budsjett)
Det forventes ikke vesentlige avvik fra budsjetterte avdrag.

Budsjettavvik tjenesteproduksjon per etat
Beløp i 1000

Avdelinger

Budsjett Regnskap Avvik hiå. Rev. bud. Prognose
hiå
hiå.
2020 inkl tiltak

Avvik etter Avvik etter tiltak i
tiltak
% av utgift

Rådmannens stab
Oppvekst og kultur
Teknisk etat (VAR)
Teknisk Etat
Helse og omsorg
Sentrale poster

55 418
364 186
-55 611
108 819
365 583
85 718

62 799
347 287
-55 025
82 370
389 650
97 319

-7 381
16 899
-586
26 448
-24 068
-11 601

153 561
922 501
-60 299
209 995
1 020 418
208 654

152 661
927 401
-45 598
210 095
1 043 118
190 554

900
-4 900
-14 700
-100
-22 700
18 100

0,5 %
-0,5 %
-11,3 %
-0,0 %
-1,8 %
8,7 %

Sum

924 113

924 401

-288

2 454 830

2 478 211

-23 400

-0,7 %

Kommunens tjenesteområder
Administrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

30 441

27 628

2 812

92 425

92 225

200

2-Oppvekst og kultur

3 486

3 203

284

11 107

10 707

400

4-Teknisk Etat

8 665

4 527

4 139

41 488

41 488

0

5-Helse og omsorg

5 391

6 476

-1 085

14 886

14 886

0

9-Sentrale poster

7 108

6 210

898

17 959

17 959

0

55 091

48 044

7 048 177 865

177 265

600

Sum

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab
Positivt avvik per april skyldes mindre innkjøp av varer og tjenester i begynnelsen av året.
Motsatt er det betalt årslisenser og tilskudd for hele året. Disse postene vil ikke skape
merforbruk på årsbasis.
Prognosen for året antas å gi et mindreforbruk på ca. 0,2 mill. kroner.
Oppvekst og kultur
Positivt avvik i hovedsak knyttet dels til vakans/ tidligere vakanser gjeldende lønnsmidler.
Ingen særlige forhold som krever ytterligere kommentar.
Teknisk Etat
Per april har tjenesteområdet administrasjon et positivt avvik på 4,1 mill. kroner. Dette
skyldes i hovedsak forsinket faktura fra forsikringsselskapet. Prognose for tjenesteområdet
administrasjon som budsjettert.

Strømutvikling 2020:
Strømkostnadene er per april på budsjett. På bakgrunn av kommunens avtale med
strømleverandør forventer man foreløpig å balansere med budsjett.
Helse og omsorg
Kjøp av utstyr i forbindelse med Covid-19 pr dags dato 3,9 mill. kroner. Dette dekkes opp av
midler til koronatiltak, og det forventes derfor ikke vesentlige avvik.

Barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1 981

1 981

0

-1 090 347 679

355 079

-7 400

1 102

930

172

161 857

162 947

1 407

1 175

233

6 461

6 461

0

0

0

0

0

0

0

7 203

6 346

857

17 563

17 563

0

171 569

171 398

171 373 684

381 084

-7 400

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur
Forventningen i barnehagesektoren er på dette tidspunktet at høyere aktivitet vil gjøre at
tilskudd til private barnehager og kostnader til styrket tilbud til førskolebarn vil bidra til at
forutsetningene for årets budsjett ikke vil holde. Prognosen gir et totalt merforbruk på 7,4
mill. kroner ved årsslutt.
Kommunale barnehageaktiviteter:
Lønn: Overforbruk på ca. 1,1 mill. kr hittil i år. Variabel lønn utgjør 0,7 mill. kr av
overforbruket. Totalt for året kunne en forvente et merforbruk på 3,3 mill. kr dersom driften
forløp likt fremover. Barnehageopptaket for neste barnehageår (fra og med 15. august) viser
imidlertid nedgang i barnetallet i de kommunale barnehagene. Bemanningen i barnehagene
reduseres i takt med reduksjon i barnetallet og tilsvarer omtrent 6 færre årsverk og 1,1 mill.
kr. mindre i lønn for høsten. Dermed forventes på nåværende tidspunkt et merforbruk av
lønn på 2,2 mill. kroner ved utgangen av året.
Avvikstiltak: Redusere bruk av vikar for korttidsfravær og i arbeidsgiverperioden knyttet til
langtidsfravær. Ønsket effekt er innsparing a 1 mill. kr av forventet merforbruk, slik at
merforbruket ender på 1,2 mill.kr totalt sett.

Brukerbetalinger: Ved årsslutt er det forventet en merinntekt i forhold til budsjett på ca.
0,5 mill. kr.
Forventningen på nåværende tidspunkt er at kommunale barnehageaktiviteter totalt sett vil
ha et merforbruk a 0,7 mill. kr ved utgangen av året.
Ikke kommunal barnehagedrift
Mindreforbruk hittil i år er på ca. 0,9 mill. kr. Barnehageopptaket viser at det ligger an til at
barnetallet i de private barnehagene vil være høyere enn forventet fra og med nytt
barnehageår i august, selv om barnetallet er synkende. Vi antar derfor på dette tidspunktet at
tilskudd til private barnehager kommer til å ligge ca. 2,3 mill. kr over budsjett ved årsslutt.
Styrket tilbud førskolebarn
Merforbruk hittil i år er ca. 3,2 mill. kr. Reelt merforbruk hittil i år er 2,6 mill.kr på grunn av
feilpostering som skulle vært belastet området "Ikke kommunale
barnehageaktivitet". Området for spesialpedagogisk hjelp skal omorganiseres,
forhåpentligvis med full virkning fra høsten- 20. På nåværende tidspunkt setter vi kursen på
å klare å rette opp det underskuddet som kommer til å øke ut over våren. Men her har vi en
høy risiko når det kommer til budsjettbalanse. I april har vi vedtak som krever ca. 10 årsverk
ut over budsjett, noe som er vanskelig å snu på kort tid. Forventet merforbruk ved årsslutt er
på nåværende tidspunkt 4,8 mill.kr.
Andre barnehageaktiviteter:
Det forventes et positivt avvik på 0,4 mill. kroner knyttet til andre områder innenfor
tjenesteområde barnehage.
Teknisk Etat
Ved utgangen av april er det et positivt avvik på grunn av at utgiftene fordeles mot tjeneste
nærmiljø. Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke avvik ved årets
slutt.

Skole

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

4 419

4 019

400

12 647 498 794

496 194

2 600

2 848

3 016

179 990

167 343

4-Teknisk Etat

18 547

15 836

2 711

79 171

78 471

700

9-Sentrale poster

28 541

22 765

5 776

69 574

69 574

0

229 927

208 960

20 967 651 958

648 258

3 700

2-Oppvekst og kultur

Sum

-167

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab
Prognosen for året antas å være 0,4 mill. kroner lavere enn budsjett. Skyldes i hovedsak
forsikringsområdet.
Oppvekst og kultur
Positivt avvik per april på 12,6 mill. kroner. Mye av dette skyldes periodisering, herunder:



2 mill. kroner i positivt avvik i Karmøy Voksenopplæring.
2 mill. kroner i positivt avvik knyttet til fakturering av SFO.

Prognosen for året samlet sett er et positivt avvik på 2,6 mill. kroner.
Skoleskyss
Når det gjelder skoleskyss er forbruket lavere enn i fjor, noe som kan ha sammenheng med
korona-situasjonen. Usikkert hvordan korona-situasjon fremover påvirker skysskostnader,
men i utgangspunktet kan redusert ekstern aktivitet/ mobilitet i sektoren påvirke behov for
skyss også fremover. Dersom kapasitet på skyss må økes som følge av smittevernhensyn kan
det imidlertid trekke i retning av økte kostnader. I utgangspunktet antas det at kostnader til
skyss i 2020 gir mindreforbruk i størrelsesorden 2,0 millioner kroner
Skolelokaler
Skolelokaler har pr. april et positivt avvik på ca. 0,6 millioner kroner. Under normale (ikke-

korona) omstendigheter, og noe mindre leiebehov fra og med høsten 2020, kunne det
forventes et mindreforbruk i størrelsesorden ca. 0,9 mill. kroner.
Andre forhold
Det er en negativ prognose knyttet til barneskole på -0,3 mill. kroner.
Ellers generelt: Netto positivt avvik som skyldes dels periodiseringsmessige forhold av
refusjoner i tillegg til generelt forsiktig bruk på kostnadssiden innen drift. Erfaringsmessig
jevner dette seg ut på årsbasis.
Teknisk Etat
Mindreforbruk per april, men dette skyldes tidspunkt for interne kostnadsfordeling av
idrettshaller mellom tjenesteområde skole og idrett. Dette vil bli utført på et senere
tidspunkt.
Det er gjort tiltak med redusert bruk av vikarer og redusert bemanning. Dette medfører et
positivt avvik i prognosen, som må ses i sammenheng med teknisk etats øvrige områder. Det
er usikkerhet knyttet til pågående Covid-19 pandemi, og totaleffekten av denne.

Kultur

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. Regnskap

Avvik

bud. hiå. hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

2020
1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

376

491

-116

958

958

0

14 837

13 123

1 714

39 124

39 124

0

1 748

1 358

390

6 690

6 590

100

52

-32

83

183

183

0

2 531

2 034

497

6 168

6 168

0

19 542

16 974

2 568

53 123

53 023

100

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur
Tjenesteområdet består av mange funksjoner og ansvarsområder. Viser samlet et positivt
avvik ca. 1,7 mill. som hovedsakelig skyldes at man venter på nødvendige avklaringer for
utbetalinger av museumstilskuddet, i tillegg til periodisering av brukerbetalinger ved
Karmøy kulturskole.
En del mindre avvik som følge av at tilbud har vært stengt pga. koronapandemien. Redusert
aktivitet kan gi både lavere billettinntekter og andre brukerbetalinger og lavere utgifter
andre steder. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.
Vikingfestivalen
Tilskuddet er i sin helhet utbetalt. Opplev Avaldsnes beholder tilskuddet selv om festivalen
ble avlyst pga. koronapandemien
Teknisk Etat
Per april har teknisk et positivt avvik på ca. 0,4 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak
redusert bemanning på tjenesteområdet i starten av året.. Dette forventes å gi et positivt
avvik på 0,1 mill. kroner i 2020.

Idrett

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

77

66

11

151

151

0

2-Oppvekst og kultur

5 212

4 035

1 178

11 413

11 413

0

4-Teknisk Etat

2 113

3 387

-1 274

7 539

7 539

0

776

632

143

1 891

1 891

0

8 178

8 121

58

20 994

20 994

0

9-Sentrale poster
Sum

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur
Et positivt avvik på 1,17 mill. kroner per april, men dette skyldes blant annet at man venter
på nødvendige avklaringer og dokumentasjon for utbetaling av tilskudd. Utover Koronaeffekter ventes det ikke vesentlige avvik.
Karmøyhallen
Det negative avviket skyldes at det har vært stengt pga. koronapandemien. Dato for oppstart
av offentlig bading er ikke satt da den er stengt fra nasjonalt hold. Avviket er foreløpig
anslått til 0,3 mill. kroner. Det vises til sak om koronaeffekter.
Teknisk Etat
Det er per april måned et negativt avvik på tjenesteområde på 1.3 Mill. kroner, som skyldes
at det ikke har blitt foretatt overføringer av kostnader mellom tjenesteområde skole og idrett,
se også omtale under skole. Prognose for tjenesteområdet er i henhold til budsjett.

Livssyn

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

8 576

2-Oppvekst og kultur

18 829 -10 253

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

25 884

25 884

0

1

0

1

2 286

2 786

-500

4-Teknisk Etat

61

69

-8

185

185

0

9-Sentrale poster

26

12

14

64

64

0

18 910 -10 246

28 419

28 919

-500

Sum

8 664

Kommentar til status økonomi

Tilskudd til Den norske kirke er i samsvar med budsjett, men regnskapet er belastet for 3 av
4 terminer. Det gir derfor et betydelig negativt avvik per april, men er i samsvar med
årsbudsjettet, og det forventes ikke vesentlig avvik knyttet til dette.
Tilskudd til andre livssynssamfunn betales i sin helhet i desember. Her forventes det et
negativt avvik på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes at det ved utbetalingen sent i fjor høst ble
lagt om til en annen beregningsmetode.

Helse

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1 905

2 725

-820

5 182

5 182

0

32

18

14

106

106

0

-37

187

-225

405

405

0

30 766

32 418

-1 652

94 228

93 328

900

5 096

4 126

970

12 420

12 420

0

37 760

39 474

-1 714 112 341

111 441

900

Kommentar til status økonomi

Prognosen for tjenesteområde helse er på +0,9 mill. kroner ved årets slutt. Det er da forutsatt
at ekstrakostnader knyttet til korona blir kompensert, ref. egen sak om dette. Slike
koronaeffekter har gitt ekstra kostnader innen legevakt og helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, noe som også forklarer de negative avvikene innen stab (avdeling for
folkehelse) og innen helse- og omsorg per april.
Kolonisituasjonen har også medført redusert tjenestetilbud.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Merutgiftene knyttet til koronarelatert arbeid. I tillegg er det fortsatt stillinger tilsatt på
tilskuddsmidler for styrking av helsestasjonen som er vil fases inn i faste stillinger i løpet av
året ved naturlig avgang. Det er iverksatt sparetiltak i form av begrensninger på
kurs. Prognosen er usikker og avhengig av hvordan smittesituasjonen og dermed
Koronarelaterte tiltak vil bestå.
Koronasituasjonen har medført et redusert tjenestetilbud. Det er prioritert tjenester til
familier med nyfødte barn, vaksinering og oppfølging av utsatte barn og unge med deres
familier. Det har vært tilgjengelighet på telefon til tjenesten.
Det er etablert team for informasjon (Koronatelefon) og et testteam (testing for Covid 19) i
samarbeid med legevakten. I tillegg et det opprettet gruppe for smitteoppsporing og
smitteoppfølging for Covid 19. Teamene er hovedsakelig bemannet med helsesykepleiere

supplert med personell fra andre tjenester og personer som har meldt seg til tjeneste på
Karmøy kommunes nettside. Teamene har hatt stor aktivitet dag, kveld og helg ut fra
behov.
Koronateamene vil gi betydelig merutgifter både når det gjelder utstyr (leie av telt, testutstyr,
telefon og IT utgifter og personalressurser). Se egen sak.
Annet forebyggende helsearbeid - Friskliv og mestring og Rask psykisk helsehjelp (RPH)
Positiv prognose på 0,7 mill. kroner innen annet forebyggende helsearbeid. Dette er friskliv
og mestring (Fysio- og ergoterapitjenesten) og RPH (rus og psykisk helse) pga. vakante
stillinger. Stillinger er i koronaperioden benyttet i Koronateam, Fysio- og ergo, ROP nord og
sør.
Kurs og individuell oppfølging både innen Friskliv, mestring og RPH har vært stanset på
grunn av koronapandemi.
RPH er det området i ROP som har hatt størst økning de siste åra. Etterspørselen vil trolig
gradvis gjenoppstå etter hvert som samfunnet normaliseres. Fram til i dag har ROP tilbud
om individuell oppfølging på telefon og har så vidt åpnet for individuell oppfølging.
Dersom smittesituasjonen ikke forverrer seg, vil kursvirksomhet starte opp så snart som
mulig i tråd med smittevernanbefalinger.
Det er utfordringer knyttet til lokaler for RPH da disse kontor og møterom er lokalisert i
sykehjem der de ikke kan tas inn pasienter av smittevernhensyn.
Legetjeneste - Norsk pasientskadeerstatning
Prognose er mindreutgifter på 0,2 mill. kroner til Norsk pasientskadeerstatning, kommunens
andel.
Allmennlegetjenesten
Merutgifter på grunn av korona. Årsaken er mindre refusjon og egenandel for fastlønnede
fastleger og LIS 1 pga. Covid 19 og merutgifter pga. kompensasjon til fastleger for karantene
Covid 19 (egen avtale inngått mars 2020).
Ved Bygnes legesenter er det en ubesatt legehjemmel pga. rekrutteringssvikt. Det er tilsatt
vikar og LIS 1 vil bidra til at pasientene får legetjenester.
Det er mindreinntekter for refusjon og egenandel for fastlegene og LIS 1 – pga. Covid 19. I
tillegg er det en ubesatt legehjemmel som medfører reduserte inntekter i form av
basistilskudd og refusjoner. Fokus på taksting og økt kompetanse knyttet til dette bidrar til å
redusere inntektssvikten.

Det har vært litt utgifter i drift, dette knyttes til oppgradering av IT systemer og nytt
legekontor. Legesenteret har prøvd ut videokonsultasjoner som en god mulighet til å følge
opp pasientene,
Fastlegetjenesten (leger i privat praksis) har rapportert om utfordringer knyttet til økonomisk
drift av legekontorene i Koronakrisen. Årsaken er redusert antall pasienthenvendelser til
legekontorene som følge av smitteverntiltak, nedstenging av samfunnet og trolig redsel for
smitte hos pasientene. Konsekvensen kan være manglende oppdagelse av alvorlig sykdom
og redusert oppfølging av kronisk lidelse.
Legevakttjenesten
Betydelige merutgifter knyttet til korona. Prognosen er usikker og avhengig av hvordan
smittesituasjonen og dermed Koronarelaterte tiltak vil bestå.
Karmøy legevakt har høye merutgifter knyttet til opprettelse av en egen luftveisenhet ved
legevakten. Sykepleierbemanningen er økt med egne tilsatte, ansatte fra andre tjenester og
personer som har meldt seg til tjeneste via kommunens nettside. Det er ekstra lege tilknyttet
luftveisenheten. Midlertidig avtale med legeforeningen om lønnskompensasjon i
Koronakrisen vil gi merutgifter.
Det er etablert team for informasjon (Koronatelefon) og et testteam (testing for Covid 19) i
samarbeid med helsestasjonene. I tillegg til økte personalutgifter vil koronateamene
gi merutgifter til utstyr (leie av telt, testutstyr, telefon og IT utgifter).
Avdelingen hatt også hatt merforbruk i forbindelse med sykefravær og overtid i forbindelse
med ubesatte stillinger i avdelingen, mens sykelønnsrefusjon vil gi økte inntekter.
Forventet inntekt for 2020 for brukerbetaling og refusjoner er lavere enn budsjettert, dette vil
sjekkes opp. Det har i 2020 vært en nedgang i pasienter knyttet til korona og ekonsultasjoner. Det vil likevel forventes en økning framover da avtalen med legeforeningen
medfører at alle refusjoner og egenandeler tilfaller kommunen. Dette vil imidlertid ikke
dekke økning av utgifter knyttet til legeavtalen.
For 2020 vil det i tillegg forventes økte utgifter knyttet til koronarelaterte tiltak ved
Haugesund legevakt også.
Fysio- og ergoterapi
Tjenesten vil gå i balanse i 2020.
Det har vært et redusert tjenestetilbud i Koronapandemien. Pasienter ved korttidsavdelinger
på sykehjem telefonkontakt med pasienter er prioritert. Det er i tillegg utviklet tjenestetilbud
via videokonsultasjon.

Det vil bli noen merinntekter på refusjon pga. foreldrepermisjoner og sykemelding og
redusert bruk/ mulighet for å skaffe vikarer.
Det vil bli mindreinntekt pga. redusert egenandelsinntekt på midlertidige lån av tekniske
hjelpemidler og fysioterapibehandling i hjemmet enn budsjettert. Inntekten blir ca.
halvparten av budsjettert. Det er foreløpig ikke tilsatt i 0,6 stilling som hjelpemiddeltekniker
før tjenesten har fått erfaring med nivå på egenandelsinntekt på korttidshjelpemidler og vil
dekke utgiften til stillingen.
Fastlønnstilskuddet vil bli noe større enn budsjettert.

Omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
2-Oppvekst og kultur
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
Sum

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

5 045

4 254

791

9 754

9 354

400

367

312

55

1 352

1 352

0

9 548

7 868

1 680

35 624

35 224

400

265 381

9-Sentrale poster

Rev. Prognose

288 465 -23 083 710 721

739 621 -28 900

58 357

43 950

14 407 142 205

142 205

0

338 699

344 849

-6 150 899 656

927 756 -28 100

Kommentar til status økonomi

Omsorgstjenestene er sterkt berørt av koronaepidemien. Koronatiltak og endret drift gjør
utgiftene mer uoversiktlig, da det på kort sikt er utfordringer med å skille mellom
koronaeffekter og den underliggende trenden i analysene. Volumveksten i omsorgstjenesten
har vært relativt lav så langt i 2020, og kan bidra til at resultatet blir bedre enn denne
prognosen. Samtidig skjer denne veksten i «rykk og napp», og når mye har stått litt på vent
under koronaepidemien kan det også være at man får en opphopning av økte udekkede
behov når situasjonen stabiliserer seg. Dette medfører at situasjonen per i dag er mer
uoversiktlig enn ønskelig.
Totalt er det i dag en negativ prognose på 28,1 mill. kroner for omsorgstjenestene. Dette
forutsetter da at etterspørsel for året totalt sett blir som budsjettert. Foreløpig har volumet
ikke økt i den grad som det er tatt høyde for i budsjettet, så her ligger det en mulig oppside
som kan gjøre resultatet bedre enn prognosen.
Hovedbildet ellers er at enhetskostnadene er høyere enn det som var forutsetningene i
budsjettet, noe som da gjør at man har negative tall i områdene institusjoner, boliger med
heldøgnsbemanning og ordinære hjemmetjenester. En faktor her er at arbeidet med nye
turnuser ikke er ferdigstilt, da koronapandemien slå ut i vår. Dette oppveies i noen grad av
at inntektene fra refusjon ressurskrevende brukere også anslås høyere, noe som også var en
forklaring på hvorfor avviket i 2019-regnskapet ble bedre enn prognosene i fjor høst tilsa.

Inntekter ressurskrevende brukere
Positiv prognose på +15 mill. kroner.
I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2019 ble det klart at refusjon for
ressurskrevende tjenester ble høyere enn tidligere anslått. Dette har en positiv effekt også i
forhold til forutsetningene for 2020-budsjettet.
Institusjon, boliger mer heldøgns omsorg og ordinære hjemmetjenester
Negativ prognose på -34 mill. kroner.
Prognosen forutsetter at aktivitetsnivået blir som budsjettert totalt sett for 2020. Foreløpig
har volumveksten vært begrenset, og gitt at det holder seg kan prognosen ble inntil 22 mill.
kroner bedre enn denne prognosen viser.
Den negative prognosen viser at kostnadene per bruker/tjeneste er høyere enn lagt til grunn
for budsjettet. Kostnadsnivået i omsorgstjenestene har økt de siste årene, og budsjettene for
omsorg har lagt til grunn at kostnadsnivået skulle tas noe ned igjen i tjenestene, jf. vedtak i
kommunestyresak i mai 2019 og i budsjettet for 2020. Noen av disse tiltakene har blitt utsatt
på grunn av koronapandemien. Tall fra uke 1-16 viser imidlertid noen positive tendenser,
særlig innenfor bolig- og miljøarbeidertjenester. Timeforbruket der var 4,5 prosent lavere enn
i 2019, og er nå nede på 2018-nivå. Innenfor institusjon er tilsvarende tall 1,3 prosent lavere,
mens ordinære hjemmetjenester viser en liten økning.
Sykehjem
Sykehjemmene har et merforbruk. Det har i perioden med Covid-19 vært høyt
sykefravær/karantene. Sykehjemmene har hatt adgangskontroll/besøksstans, det vil si at
pårørende og frivillige ikke har hatt mulighet til å bidra inn i sykehjemmene. Besøk skal
gradvis åpnes igjen, med strengt smittevern. Dette vil kreve ressurser for å håndtere.
Det har blitt etablert flere og andre typer sykehjemsplasser fra mars måned. Kommunen ble
bedt om å ta ut alle som lå på overbelegg på sykehuset, og i tillegg skulle kommunen
etablere plasser for innbyggere med påvist Covid-19 smitte med behov for oppfølging i
sykehjem.
Det ble etablert en korona avdeling med 9 plasser for pasienter med påvist Covid-19(KAD
plasser). Det ble etablert egen avdeling for KAD plasser uten Covid-19 smitte.
Det ble etablert 4 plasser på Bokn (kjøp av plasser) og det ble etablert 7 plasser i Torfæusgt 21
(korttidsplasser) I tillegg ble det opprettet flere plasser i dobbeltrom på Norheim BBH.
Avlastning/barnebolig har i perioden medio mars til medio mai hatt redusert drift grunnet
Covid-19. Det vil fra og med medio mai bli en gradvis opptrapping av tilbudet.

pr 01.01.2020
Åkra BBH
Fredheim
Vea
Kopervik BBH
Storesund BBH
Norheim BBH*
Bokn
Torfæusgt
Avlastning/barnebolig

pr.30.04.2020

31
16
107
42
41
36

31
16
107
42
41
28
4
7

20

20

293

296

* Ekskl. Kommunale akutt døgnplasser. Per 1.1. var det 5 slike plasser, men dette har vært utvidet som følge av
koronapandemien slik at det per 30.4. var 17 slike plasser.

Boliger med heldøgnsbemanning
Ut fra dagens situasjon ser det ut som prognosen for 2020 er et merforbruk. Det er imidlertid
en stor usikkerhet om økningen frem til nå skyldes ekstra tiltak i forhold til Covid-19. Det
forventes et bedre grunnlag for analyse til neste rapportering.
Hjemmetjenester
Prognose merforbruk. Administrasjonen er usikker på årsaken til økte kostnader. Det har
vært en liten økning i antall vedtakstimer, men dette forklarer ikke økning i kostnader.
Økning i kostnader kan skyldes merarbeid og ekstra innleie i forhold til pandemisituasjonen.
Det forventes et bedre grunnlag for analyse til neste rapportering.

Figuren viser utvikling i vedtakstimer i hjemmetjenestene. Det ble gjort en justering i grensen mellom
sone midt og nord i februar 2020. Samlet sett er antall vedtakstimer innenfor budsjett.

Øvrige områder innen helse- og omsorgsetaten
Negativ prognose på øvrige områder er på -9,9 mill. kroner.
Transporttjenester
Ny avtale om transporttjenester er inngått. Egenandelen for transport er i budsjettet vedtatt
økt fra 41 til 85 kr for 2020 Det er bestilt politisk sak i forhold til økning av egenandel.
Budsjett er økt både i forhold til inntekter og utgifter.
På grunn av korona pandemien er flere dagtilbud helt eller delvis stengt, uvisst hvor lenge.
Med et mindreforbruk av transport på grunn av nedstengning og en pågående sak om å
endre økningen i egenbetaling forventes det pr i dag balanse i forhold til årsbudsjettet
Betaling for utskrivningsklare pasienter
Negativ prognose på -2,8 mill. kroner. Kommunen hadde ca. 580 overliggerdøgn for
utskrivningsklare pasienter i årets 3 første måneder. Det er bokført kostnader på 2,8 mill.
kroner så langt.
Etter at kommunen har kjøpt 4 institusjonsplasser i Bokn og tatt i bruk 7 plasser ved
omsorgshotellet samt flere doble rom ved Norheim bu og behandlingsheim, har dette både
bidratt til å åpne en Covid 19 avdeling og til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra
sykehus. Kommunen hadde ingen overliggere på sykehuset i april og håper å unngå det
resten av året.
Dagsenter - psykisk helse
Forventer balanse.
Som et resultat av koronatiltaka ble TIO og dagsentrene stengt for all gruppeaktivitet. Noe
av personalet ble overført til legevakt og koronatelefon. Andre ble brukt til å dekke opp i
andre avdelinger i ROP. En startet tidlig å tilby individuell oppfølging over telefon, turgåing
og andre "en til en" aktiviteter. Det er nå startet opp med gruppeaktiviteter med en ansatt og
4 brukere (ut fra smitteverntiltak).
Støttekontakt
Lavere forbruk enn budsjettert. Positiv prognose på +0,4 mill. kroner.
Hjemmetjenester - psykisk helse
Prognosen er balanse. Pr dags dato er det et overforbruk på 0,2 mill. kroner noe som i
hovedsak skyldes utgifter til leie og drift av biler.
Driften ble redusert under første del av koronatiltakene. All samtalebasert oppfølging ble
gjennomført pr telefon. Recoverykurs ble stanset. Behovet for oppfølging i hjemmet ble

vurdert og noe redusert, brukere ha fått oppfølging. All medisinutdeling og nødvendig PBO
er utført. Tjenesten er gradvis på vei mot normaldrift.
Boliger heldøgnsomsorg - Rus og psykisk helse
Prognosen er et negativt avvik på netto -3,8 mill. kroner. Skyldes lavere forventet inntekt fra
refusjons ressurskrevende tjenester. Kostnaden er også lavere, men ikke i samme omfang.
Koronapandemien har påvirket driften. Koronasituasjonen har og ført til reduserte
aktiviteter utenfor boligene. Boligene har hatt nesten normal drift hele tiden. Ved en bolig
har ROP stengt fellesrommet, og bare hatt en og en beboer inne om gangen. I den andre
boligen har en prøvd å benytte fellesarealet minst mulig. Situasjonen vurderes fortløpende.
Nattjeneste i ROP og Pilehagen
Negativ prognose på -0,7 mill. kroner. Avviket skyldes høyere variable lønnsutgifter enn
budsjettert.
Nattjeneste
Prognosen er et negativt avvik på -3,5 mill. kroner. Økt aktivitet på natt med flere fastvakter.
Grunnet Covid-19 og smittefare, er veksel/avlastning i sykehjem redusert, og dette har
medført et økt behov for avlastning/tilsyn på natt i eget hjem.
Transport dagtilbud eldre
Dagsenter for hjemmeboende har vært stengt fra medio mars til medio mai grunnet Covid19. Det har i samme periode ikke vært behov for transport. Regnskapet viser et
mindreforbruk hittil i år.
Aktiviteten på dagsenter for hjemmeboende vil gradvis trappes opp fra medio mai, og det vil
medføre opptrapping på transportkostnader.
Dagtilbud for utviklingshemmede
Negativ prognose på -0,7 mill. kroner. Dagtilbudet har hatt en økning i tjenester, og vil få en
ytterligere økning med 6 nye brukere fra august.
Dagsenter for utviklingshemmede har hatt redusert drift fra medio mars til medio mai
grunnet Covid-19. Deler av bemanningen har i samme periode vært omplassert til å yte
tjenester i bolig. Aktiviteten på dagsenter vil fra mai ha en gradvis opptrapping til normal
drift.

Figuren viser utvikling i vedtakstimer i hjemmetjenestene. Det ble gjort en justering i grensen mellom
sone midt og nord i februar 2020. Samlet sett er antall vedtakstimer innenfor budsjett.
Dagopphold eldre
Prognosen viser ingen vesentlige avvik. Dagsenter for hjemmeboende har vært stengt fra
medio mars til medio mai grunnet Covid-19. Regnskapet viser et mindreforbruk hittil i år.
Bemanning har vært omplassert til tilsvarende tjenestetilbud. Aktiviteten på dagsenter for
hjemmeboende vil gradvis trappes opp fra medio mai
Personlig assistanse
Prognose er et positivt avvik på +1,2 mill. kroner. Det er iverksatt tiltak i forbindelse med
Covid-19 som ikke er med i regnskapet pr april. Videre er noen brukere gått ut av ordningen
mens andre er på vei inn hvorvidt vi får refusjon fra staten tilsvarende brukte timer når det
er nye brukere er usikkert. Det forventes et bedre grunnlag i forhold til refusjon i neste
rapportering.
Rådmannens stab
Positiv prognose på +0,4 mill. kroner. Hovedsakelig grunnet personalforsikringer.
Teknisk Etat
Positiv prognose på +0,4 mill. kroner.
Avviket skyldes i hovedsak redusert bemanning og ledige stillingshjemler.

Nøkkeltall/indikator

Resultat

Resultat

2018

2019

Budsjett Status per
2020

Planlagt

april*

2021

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
86 000
109 438
118 000
117 884
118 000
Heldøgns omsorgsboliger
125
128
134
128
140
Hjemmetjeneste, samlet antall
305 000
302 432
338 000
304 134
371 000
vedtakstimer
Institusjonsplasser
285
292
299
296
299
BPA og hjemmetjeneste viser gj.snitt antall timer per måned så langt i år, multiplisert opp med 12 mnd.
Prognosene for hjemmetjeneste er fortsatt basert på en volumvekst ut året.

Sosial

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

177

261

-85

115

115

0

2-Oppvekst og kultur

100

0

100

300

300

0

4-Teknisk Etat

155

59

96

484

484

0

39 443

39 816

-373 110 695

108 995

1 700

2 533

2 560

6 172

6 172

0

42 407

42 696

-289 117 766

116 066

1 700

5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

-27
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Helse og omsorg
Økonomisk sosialhjelp - generelt
Utbetalt sosialhjelp ligger per april om lag på budsjett, og det forventes balanse ved årets
slutt. Det er imidlertid stor usikkerhet i forhold til konsekvensene av Koronasituasjonen.
Sosial rådgivning og veiledning
Det forventes et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner ved årets slutt på grunn av noen måneder
med ubesatte stillinger. I tillegg er tilskuddsmidler fra Fylkesmannen økt.
Bosetting av flyktninger
På grunn av korona-situasjonen er det usikkerhet rundt hvor mange flyktninger som vil bli
bosatt i 2020. Per i dag er det kun fordelt 3 bosettinger til Karmøy, mens det er vedtatt og
budsjettert med bosetting av 30 flyktninger. Dersom bosettingen blir lavere, vil dette gi

kommunen lavere inntekter. Dette vil bare delvis motsvares av lavere utgifter, siden deler av
kostnadene er faste på kort sikt. Det jobbes ut fra ulike scenarioer for bosettingen resten av
året. Kjøp av tiltaksplasser er et tiltak som reduseres.
Det er allerede i utgangspunktet en nedgang i flyktninggruppen. En stilling som
integreringsveileder reduseres fra august. Det vurderes ytterligere omdisponering av
stillinger. I tillegg kommer det prosjekttilskudd fra IMDI på 0,6 mill. kroner. Økonomisk
sosialhjelp flyktninger har et mindreforbruk per april, men forventes å øke i løpet av
sommer/høst. Dette skyldes at mange flyktninger nå avsluttes i introduksjonsprogrammet,
og da vil det normalt være et økt suppleringsbehov med sosialhjelp. I tillegg har det vært lite
bosetting i 1. tertial, noe som har gitt mindre etableringskostnad. Dersom disse kommer i
høst, vil det gi økte utgifter. Per i dag forventes balanse.
Det er et stort merforbruk på utbetalinger av introduksjonsstønad. Dette skyldes deltakere
som har hatt stort behov for lengre kvalifiseringsløp enn først antatt. I tillegg er det kjøpt
ekstra undervisning fra KVOS pga. en gradvis tilnærming til ny organisering av tilbudet.
Samlet sett er det en negativ prognose på -0,4 mill. kroner på flyktningetjenesten.
Tilbud til personer med rusproblemer.
Prognosen tilsier et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner.
Hovedårsaken til mindreforbruk lønn er stillinger det er vanskelig å få rekruttert i, bl.a. lege
og psykolog. Videre vakanser i forbindelse med nyansettelser. Koronasituasjonen har også
ført til at vi har brukt mindre vikar. Noe av overskuddet er også tilskuddsmidler som ikke
er brukt og som må overføres / tilbakebetales. Det er tildelt tilskuddsmidler på
opptrappingsplanen for rus som ikke er kommet inn.
Lavterskeltilbudet på MO ble stengt som følge av Korona. Det er ønskelig å åpne tilbudet
dersom det er smittevernmessig forsvarlig, da tilbudet er viktig for helsetilstand og
fungering for brukerne. Det er gjennomført brukerundersøkelse blant brukerne og de savner
tilbudet i "den form det var".
Arbeidsrettede tiltak
Totalt en negativ prognose på -0,7 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til VTA og
KTA-plasser.
Ut fra endrede behov har en sagt opp VTA plass på UNI-K. I henhold til avtaler er det
oppsigelsestid 1 år. Prognosen forutsetter at annen kommune overtar plassen innen juli 2020.
Aktivitetstiltak som dagsenter og TIO har vært redusert. Det har vært utadrettet individuell
oppfølging både i forhold til aktiviteter, boligoppfølging og helsehjelp for de som har ønsket

det for å ivareta en sårbar gruppe i denne tiden. Det er startet opp aktivitet i smågrupper på
en ansatt pr. 4 brukere. Dersom smittesituasjonen tillater det, er det ønskelig med mer
ordinær drift etter sommeren.

Barnevern

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

951

809

142

2 644

2 644

0

86

39

47

338

338

0

23 797

21 666

2 131

87 372

83 772

3 600

3 064

2 294

770

7 466

7 466

0

27 898

24 807

3 091

97 820

94 220

3 600
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Helse og omsorg
Positiv prognose på +3,6 mill. kroner for 2020 totalt sett.
Avviket er knyttet til lavere tiltakskostnader enn budsjettert, i hovedsak knyttet til tiltak for
barn som er plassert av barnevernet. Hovedgrunnen er mindre kjøp av statlige tiltak i form
av institusjon og beredskapshjem. Det er også økte refusjonsinntekter fra Bufetat.
Det har vært en redusert utadrettet drift knyttet til nasjonale Koronatiltak og karantene for
ansatte også i barneverntjenesten.
Konkret innebærer det blant annet at de ansatte har vekslet mellom å ha hjemmekontor og å
være fysisk på kontoret. Det er gjort risikovurdering på særlig utsatte barn med oppfølging
fra barneverntjenesten, med behov for tiltak som barnehage og SFO og tjenester og
oppfølging av barneverntjenesten i tråd med føringene fra regjeringen. Tjenester som akutte
henvendelser på dag/døgn og mottaks-/undersøkelsesarbeid har vært høyest prioriterte
oppgaver, mens hjelpetiltak har vært lavere prioritert i perioden. Det er i stor grad utført
oppfølging av brukere pr. Tjenesten har er nå i gang med å normalisere driften.
Samlet sett har barneverntjenesten klart å ivareta oppgavene ivertatt på en forsvarlig måte i
perioden.

Forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. hiå. Regnskap Avvik
2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose Avvik
bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

2 947

2 812

135

6 369

6 369

0

4-Teknisk Etat

2 708

1 458

1 250

2 206

2 206

0

9-Sentrale poster

1 695

1 325

370

4 130

4 130

0

Sum

7 350

5 595

1 755 12 705

12 705

0
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Teknisk Etat
Per april har teknisk et positivt avvik på ca. 1,3 mill. kroner som i hovedsak skyldes
reduserte lønnskostnader på vakante stillinger.
Prognose for året for brukerbetaling er redusert med 1,3 mill. kroner grunnet mindre saker
enn forutsett på kart- og oppmåling samt etterslep i gebyrregulativet på plansaker. Dette
løses med tilsvarende reduksjon i lønnskostnader på vakante stillinger.
Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke avvik ved årets slutt..

Nærmiljø

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

25

82

-57

25

25

0

2-Oppvekst og kultur

-3 598

-5 498

1 901

5 790

5 790

0

3-Teknisk etat (VAR)

0

0

0

0

0

0

5 402

5 302

100

18 214

18 214

0

233

243

-10

661

661

0

9-Sentrale poster

1 082

793

288

2 638

2 638

0

Sum

3 143

921

2 222

27 328

27 328

0

4-Teknisk Etat
5-Helse og omsorg
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Oppvekst og kultur
Kommuneantikvar
Et positivt avvik som hovedsakelig skyldes utsettelse/forsinkelse av prosjekt med Sefrak
registrering og andre tiltak pga. koronapandemien
Avaldsnesprosjektet
Et positivt avvik på 1,6 mill. Dette er knyttet til kostnader i forbindelse med restaurering av
middelalderruinen. Kostnadene kan være vanskelig å periodisere. Konserveringen vil foregå
over flere år.
Teknisk Etat
Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke avvik ved årets slutt.

Bolig

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

17

13

4

17

17

0

-4 316

-3 302

-1 014

670

1 970

-1 300

5-Helse og omsorg

525

534

-9

1 725

1 725

0

9-Sentrale poster

408

342

66

989

989

0

-3 366

-2 412

-953

3 401

4 701

-1 300

4-Teknisk Etat

Sum
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Teknisk Etat
Per april har teknisk et negativt avvik på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak et
negativt avvik på husleieinntektene. Prognosene tyder på at vi styrer mot mindreinntekt på
bolig på 1,5 mill. kroner dersom det ikke settes inn tiltak. Tiltak er iverksatt og vil ha
betydning for prognosen på andre tjenesteområder.
Budsjett er basert på utleiegrad 94 %:

Næring

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

694

656

38

2 151

2 251

-100

2-Oppvekst og kultur

1 811

1 783

28

3 992

3 992

0

3-Teknisk etat (VAR)

-316

0

-316

-86

-86

0

1 502

1 680

-178

4 325

4 325

0

522

465

57

1 272

1 272

0

4 213

4 584

-371

11 654

11 754

-100

4-Teknisk Etat
9-Sentrale poster
Sum
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Rådmannens stab
Det forventes noe lavere inntekter enn budsjettert. Bruk av konsulenttjenester og andre tiltak
reduseres for å kompensere for dette, men det forventes et negativt avvik på 0,1 mill. kroner
ved årets slutt.
Oppvekst og kultur
Reiseliv
Samlet et lite positivt avvik, men lønnskostnadene er høyere enn budsjettert. Dette blir
kompensert tilskudd fra andre offentlige institusjoner.
Teknisk etat (VAR)
Næringsvirksomheten i Borgaredalen er i 2020 lagt til egen funksjon og ansvar for å kunne
synliggjøre inntekter og kostnadene med næringsvirksomheten. I den forbindelse så har
kontostrengen hvor inntektene føres blitt feil, men regnskap pr. april 2020 viser inntekt på
585.520 kroner. Dette er ført på ansvar 44000 og funksjon 32000. Skal korrigeres av regnskap.
Utgifter vil bli ført med bilag 2 ganger i året, slik at dette vil bli gjort første gang i løpet av
juni.

Samferdsel

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat
9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

29

20

9

29

29

0

9 519

8 748

770

26 923

26 923

0

986

691

295

2 403

2 403

0

10 534

9 459

1 075

29 355

29 355

0
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Teknisk Etat
Ved utgangen av april er det et positivt avvik på 0,8 mill. kroner på grunn av en
mild vinter som førte til mindre forbruk for vinterdrift. I tillegg bidrar en lav strømpris til
mindreforbruket så langt. Prognosen for året er i samsvar med budsjett og det forventes ikke
avvik ved årets slutt.

Brann og ulykkesvern

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
4-Teknisk Etat

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

0

0

0

434

434

0

51 582

34 030

17 552

47 656

47 656

0

11

0

11

26

26

0

51 592

34 030

17 563

48 116

48 116

0

9-Sentrale poster
Sum

Rev. Prognose
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Teknisk Etat
Det er per april et positivt avvik på 17,6 mill. kroner som skyldes periodisering.
Prognosen for året er usikker knyttet til avklaring av Haugesund kommunes bidrag i
Haugaland Brann og Redning IKS.

VAR

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

1-Rådmannens stab
3-Teknisk etat (VAR)
4-Teknisk Etat
9-Sentrale poster
Sum

-46

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

291

291

0

146

192

-55 294

-55 025

103

105

-3

29 144

29 144

0

2 088

2 154

-66

5 088

5 088

0

-52 958

-52 574

-270 -60 213

-384 -25 690

-45 513 -14 700

-10 990 -14 700
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Teknisk etat (VAR)
Tjenesteområdet vann, avløp og renovasjon er et selvkostområde. Det betyr at i
utgangspunktet vil avvik mellom budsjett og regnskap føre til endringer i bruk eller
avsetning til selvkostfond - og ikke gi netto budsjettavvik for kommuneregnskapet (men
endring i netto bruk av fond vil påvirke netto driftsresultat). Tjenesteområdet skal gå i
"overskudd" fordi inntektene skal dekke indirekte kostnader (som VAR benytter på andre
tjenesteområder) og kapitalkostnader. Det som kan gi endring i kommuneregnskapet er først
og fremst endringer i anslaget for kapitalkostnader.
Grunnet lavere rente og lavere investeringer i finansmarkedet, vil de samlede
kapitalkostnader etter prognose bli 14,7 millioner lavere i 2020 enn budsjettert. Dette må ses i
sammenheng med kommunens finansposter, og betyr at VAR vil gi et betydelig lavere
bidrag til å dekke kommunens kostnader. Kapitalkostnader i selvkostområdene er en
kalkulatorisk kostnad, og det er ikke en 1-til-1 sammenheng mellom hvordan lavere rente og
lavere investeringer påvirker de kalkulatoriske kapitalkostnadene og kommunens faktiske
rente- og avdragskostnader.
Inntektene kommunen tar i gebyr på selvkostområdet kan ikke brukes på andre områder.
Når VARs beregnede kapitalkostnader blir lavere enn forutsatt i budsjettet, skal inntektene
som er tatt inn for å dekke dette bli satt av til selvkostfond. Dette betyr isolert sett at
avsetning til fond øker med 14,7 mill. kroner. Samtidig er det en inntektssvikt på gebyrene
på 5 millioner kroner, grunnet feil anslag på husholdningsgebyr, lavere antall nye

abonnenter, lavere inntekter Borgaredalen og også lavere vannsalg, gjør dette at avsetning til
fond for tjenestene vann, avløp og renovasjon anslås å øke med netto 9,7 millioner kroner.
Distribusjon av drikkevann
Prognose for året basert på ordinær drift vil medføre et positivt avvik i forhold til budsjett.
Dette skylles blant annet lavere strømpris.
Positivt avvik på lønn skyldes to ubesatte stillinger.
Positivt avvik på drift pga. forsinkelse i fakturering.
Inntektssvikt på gebyrene skyldes tre forhold:
1. For høyt anslag av avgiftsinntekter i budsjett.
2. Lavere tilknytning av nye abonnenter enn antatt.
3. Mindre salg av drikkevann til næring og andre kommuner.
Per april 2020 er det ikke mottatt inntekter fra Norsk Hydro for drift av vannverk. Dette fører
til negativt avvik kr 2.0 mill.
Kloakker, avløpsvann
Regnskap pr april viser negativt avvik på 1,1 millioner kroner, grunnet inntektssvikt.
Inntektssvikten skyldes to forhold:
1. For høyt anslag av avgiftsinntekter i budsjett.
2. Lavere tilknytning av nye abonnenter enn antatt.
Avløpsrensing
Positivt avvik på 0,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak kjøp av tjenester. Slam blir
levert fra Borgaredalen til IVAR for sluttbehandling og avløpsrensing. Faktura fra IVAR
kommer på etterskudd, slik at faktura for april er ikke mottatt enda. Videre så belastes også
tømming av kommunale stortanker, slamtanker og avløpsrensing. Mange av de store
tankene blir tømt senere på året, slik at kostnaden her vil komme.
Slam/deponi
Positivt avvik på 0,3 millioner kroner. Faktura fra Ragn-Sells for tømming av septiktanker
kommer på etterskudd. Videre så er det ulikt antall tanker som tømmes pr. måned, hvor
Ragn-Sells for betalt pr. tømte tank. Mange av tankene som skal tømmes i 2020 kommer i
perioden mai-november, slik at her vil nok det positive avviket jevnes ut i løpet av året.

Det er et positivt avvik. Det skyldes hovedsakelig mindre forbruk på
kommunikasjon/annonsering og vedlikehold bygg.
Utestående krav til Reno Norden kr 500 000.- er inntektsført i regnskap. Kravet etter konkurs
er ikke fullført.
Renovasjon
Det er et positivt avvik. Dette skyldes etterslep i fakturering til transport og behandling av
avfall, samt lavere omsetning av avfall. Avvik forventes og tas igjen senere på året.
Utgifter til konsulent er høyere enn budsjettert, grunnet mye arbeid i forbindelse med
utslippstillatelse og vedlikehold av deponiene.
Inntektssvikt pga. økte kostnader for papir og at Miljøparken har vært stengt i april.
Nøkkeltall/indikator
Kubikk salg vann til Tysvær kommune*
Kapitalkostnader, rentesats Swap-rente
uten påslag
* Basert på gjennomsnitt per måned hittil i år

Resultat

Resultat

Budsjett

Prognose

Planlagt

2018

2019

2020

2020

2021

393 758

383 138

391 304

376 515

389 000

1,89

2,11

1,63

1,12

1,56

Økonomi

Status økonomi

Beløp i 1000
Tjenesteområder

Rev. bud. Regnskap

Avvik

hiå. 2020 hiå. 2020

hiå.

Rev. Prognose

Avvik

bud.

inkl.

etter

2020

tiltak

tiltak

1-Rådmannens stab

63

15

48

732

732

0

2-Oppvekst og kultur

92

22

69

558

558

0

3-Teknisk etat (VAR)

0

0

0

0

0

0

4-Teknisk Etat

27

77

-50 -97 527

-97 527

0

5-Helse og omsorg

-5

65

-70

-53

0

-53

9-Sentrale poster

-36 308

620 -36 928 -89 375 -107 475

18 100

Sum

-36 132

799 -36 930 -185 665 -203 765

18 100

Kommentar til status økonomi

Sentrale poster
Lavere pensjonskostnader
Kommunene forventes nå å få betydelig lavere pensjonskostnader i 2020 enn det som ble
anslått fra leverandørene i fjor høst. Totalt anslås dette å gi en besparelse i 2020 på 18,1 mill.
kroner i forhold til budsjett.
Bakgrunnen for dette oppgis blant annet å være svært god avkastning i finansmarkedene i
2019 for KLP og avvikende lønnsutvikling enn forutsatt. Lønnsveksten for 2020 er fortsatt
svært usikker, og det er stort sprik mellom ulike leverandører. Prognosen her er basert på
leverandørenes siste anslag, men usikkerheten er stor.

Oppfølging av verbalpunkter
Punkt Tiltak
20 Dagens ordning med inntil én uke ekstra fri for ansatte fra 62 år og oppover
– knyttet mot stillingsstørrelse – avvikles fra 17.12.2019.

Kommentar
Endringer er gjennomført.

21 Det settes i gang en utredning av skolestrukturen og skolegrenser i løpet av
2020, for å kartlegge muligheter for å effektivisere driften ytterligere.

I arbeid.

23 For å ta ut økonomiske gevinster av velferdsteknologi vil vedtak om
hjemmetjenester, der det er mulig, bli gjennomført ved hjelp av
velferdsteknologi. Blant annet ved hjelp av digitalt nattilsyn, GPS-sporing og
medisindispensere. Innbyggerne i Karmøy vil bli gjort oppmerksom på hva
som kan forventes av tjenestenivå med tydelig informasjon.

Det arbeides kontinuerlig med implementering av ny velferdsteknologi i
tjenestene.

24 Det igangsettes en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor
kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og
anbefalinger legges fram for kommunestyret innen første halvår 2020.

Utredningen er forsinket pga. Covid-19. Sak kan tidligst fremlegges for
politisk behandling senhøstes 2020.

25 Ettervern for unge 18-23 år reduseres. Tiltakene er ikke lovpålagte og
reduseres ved at det ikke tilbys ettervern til unge voksne etter fylte 20 år
dersom dette er forsvarlig. Reduseres tilsvarende halvparten av
rådmannens opprinnelige forslag.

Ettervern videreføres også for de over 20 år ut fra hva som er lovpålagte
oppgaver. Det er vanskelig å redusere ettervern ytterligere ut fra
forsvarlighetshensyn.

26 Arbeidsnærvær
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at
arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om
en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå.
Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i
sykefraværet på 10%.

Første sak om dette ble behandlet av hovedutvalg administrasjon (HUA) 27.
mai. Saken legges på kommunestyrets referatliste.

Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal I arbeidet med heltid, drøftes det nå med tillitsvalgte for å få til en
vikarpool som virkemiddel for å nå målet.
arbeidstidsordning som i vil i effekt ha virke som en vikarpool.
Arbeidstakere har en fast og en flytende stillingsbrøk. Den flytende delen vil
kunne nyttes for å dekke vikarbehov. Dette vil det også gis en status på i
hua.
27 Heltidskultur
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og
økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må
dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte
budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.
28 Bildeling
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i
oppdrag å se på muligheter for å optimalisere bruken av den kommunale
bilparken, gjerne på tvers av sektorene der det er mulig.
29 FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også
innen kommunal virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i
sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn for sine vurderinger når
problemstillinger vurderes.
30 Kommunale bygg/eiendommer
Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes,
eller er tenkt nyttet, får høy prioritet. Formannskapet ønskes en halvårig
tilbakemelding på status. Investeringskostnadene til kommunale nybygg
anses som høy. Rådmannen får i oppdrag, innen sommeren 2020, å
utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg) for
nybygg, samt levekostnader, vurderes.
31 Digitalisering

Prosesser er på gang for å øke heltidsstillinger og stillingsbrøker. 27.05
statusgjennomgang i hua. Neste steg plan for implementeres forankres i
politisk. Sak vil framlegges.

Gjeldende interkommunale rammeavtale for kjøp og leie av biler går ut
30.06.2021. Det vil i den kommende anskaffelsesprosessen bli vurdert ulike
alternativer hvor vi ser på hvordan vi i større grad kan bygge opp under FN
bærekraftsmål. Eks bildeling og bruk av biler på tvers av etater.
FNs bærekraftsmål vil bli lagt til grunn for fremtidig planarbeid, og vil stå
sentralt i prosessen knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Planprogram
for denne prosessen er nå ute på høring. Planlagt sluttføring av
samfunnsdelen er sommeren 2021.
Det vil bli lagt frem en sak for formannskapet den 28.6.20 hvor status på
etterbruk av bygg vil bli gitt.

Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov.
Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg
selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med
kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i
det regionale og nasjonale digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til
gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester på tvers av
kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle
digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk tilskudd skal ha med et eget
punkt om gevinstrealisering.

I tider med pandemi har tidligere fokus på implementering og opplæring av
digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling vært svært vesentlig og
nyttig. Det er innført verktøy som bidrar til at gode tjenester kan
opprettholdes. Barn kan undervises hjemme og mange ansatte kan gjøre
jobben sin fra hjemmekontor. Disse gode effektene må videreføres. Gevinst
av dette kan være redusert reisetid, mer effektive møter, delingskultur og
styrket kommunikasjon og samhandling internt og eksternt.
Nytt sak- og arkivsystem implementeres og vil gi gode effekter for både
ansatte og innbyggere. I mai implementeres det system for prosjekt- og
porteføljestyring som blant annet skal brukes til alle
digitaliseringsprosjekter. Verktøyet gir en god hjelp og metodikk for målbar
gevinstrealisering i prosjektene. Videre skal ny sentralbordløsning sikre god
innbyggerdialog. Med nye digitale verktøy skal også bli enklere for
frivillighet og innbyggere å låne/leie kommunens utleieobjekter, samt å
komme i kontakt noen av kommunens ansatte med en brukervennlig
booking løsning

32 Helse- og omsorgsetaten - kostnader
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og
Politisk sak er forsinket pga. Covid-19
omsorgsetaten må prioriteres. Kommunestyret ønsker sak innen sommeren
2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas benchmarking
(sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at
administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.
33 Kulturhus
Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til
prinsippvedtak om etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr.
150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus. Ubrukte midler fra
2019 søkes overført til 2020.

I henhold til plan.

34 Frivillighetspris
Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til
fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette
for økt frivillighet i kommunen og en bærekraftig frivillig sektor. For å øke
status og interesse for frivillig arbeid bør det vurderes om kommunen skal
etablere en frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg oppvekst og
kultur for vurdering og utredning.
35 Skolestruktur
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende.
Gjennomsnittlig fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden.

Frivillighetskoordinator inn i videre saksarbeid.

I arbeid.

Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av
skolestruktur, og det kreves et utredningsarbeid før et vedtak om endring i
skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å prioritere arbeidet
med skolestruktur i sone 2 (unntatt Vea), og komme med oppdaterte
elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020.

36 Skoledrift
Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og
forutsetter at varslet kutt i skole ikke går på bekostning av kvalitet i
undervisning. Det forutsettes videre at statlig norm for lærertetthet
ivaretas på hver enkelt skole.
37 Utsira:
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med
tanke på ny rutebåt eller elektrifisering av den nåværende båten til Utsira.
Karmøy Kommune skal spille en aktiv og positiv rolle med tanke på å legge
til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy.

Det blir ikke signifikant færre elever i grunnskolen i Karmøy i 2020.
Usikkerhet i forhold til om norm for lærertetthet blir ivaretatt. "Fasit"
kommer ved publisering av grunnskoletall i desember 2020.

Dagens driftsavtale for Utsira-fergen gjelder ut 2024, jf. Miljøstrategi for
kollektivtransport 2020-2023 fra Rogaland Fylkeskommune.
Fylkeskommunen har tidligere vedtatt at fremtidig anløpssted for
Utsirasambandet på Karmøy skal utredes i samarbeid med Karmøy og
Utsira kommune. Målet er kortere seilingstid som kan gi økt frekvens.
Det er etablert en prosjektgruppe og utarbeidet et forslag til mandat for å

følge opp dette. Første møte i prosjektgruppen er 17. juni.
38 Jordvernplan
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning
begrense nedbygging av jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig
vedtatt ny jordvernstrategi og årlig omdisponering av jordbruksareal i
Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy skal bli en
foregangskommune for vern av matjord.
39 KVOS

Den nye jordvernstrategien vil stå sentralt i revisjonsarbeidet av ny
kommuneplan. Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel
ventes å starte i 2021. Jordvernsstrategiens prinsipper og strategier vil
innarbeides i denne.

Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med
samhandling mellom KVOS og NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt
som i dag. Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og
gjennomføres på en forsvarlig måte både for elever og ansatte, ordningen
evalueres.

Fra og med januar 2020 overtok NAV ansvar for to dager med undervisning
for deltakere i introduksjonsprogrammet. I tillegg skulle det opprettes en
«pott» med kommunale språkpraksis plasser for introdeltakerne. Disse to
tiltakene skulle kompensere for mindre undervisning fra
Voksenopplæringen.
Undervisning i regi av NAV kom i gang som planlagt allerede fra januar.
Praksisplassene lot allikevel vente på seg. Fra begynnelsen av mars var
imidlertid dette også plass. Dessverre fikk ikke deltakerne starte opp
grunnet situasjonen med Covid-19.
Når vi kommer til høsten 2020 må NAV sannsynligvis gå inn og gi enda mer
undervisning enn det som ble gjort våren 2020. Skal NAV ha ressurser til
dette så må det gjøres noen endringer i gjeldende grensesnitt på NAV.
Integreringsveilederne som har ansvar for opplæring og oppfølging av
språkpraksis må fritas fra oppfølging av flyktninger som er ferdige med
introduksjonsprogrammet. Dette jobbes det med å finne en løsning på.
Denne nye modellen gir noe mindre lærerundervisning enn hva som var
tilfellet tidligere. Denne undervisningen blir erstattet med mer opplæring
ute på reelle arbeidsplasser samt samfunnsopplæring i regi av NAV.
Formålet med introduksjonsloven er «å styrke nyankomne innvandreres
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske
selvstendighet.» Slik vi vurderer det blir dette fortsatt godt ivaretatt.

40 Naturmangfold
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for
naturmangfold.

41 Lærlinger

Karmøy kommune sin planstrategi for 2020- 2023 legges frem til politisk
behandling i kommunestyre den 11.5. Her foreslås det en plan for klima,
energi, miljø og natur. Oppstart for planarbeidet er 2021. Forberedende
kartleggingsarbeid er igangsatt.

Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig
virksomhet. Kommunens næringsavdeling skal være behjelpelig overfor
bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.

42 Pårørende
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i
kommunen er i. Helsedirektoratets pårørendeveileder skal være
retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide på dette området.

Kommunen har lagt ut ny informasjon og veiledning på kommunens
nettsider beregnet for private lærebedrifter. For lærlinger i kommunen har
kommunen gode rutiner for ansettelsesprosess og oppfølging av den
enkelte lærling. Det er utarbeidet en lærlinghåndbok og rutiner som
beskriver disse prosessene.
Etaten arbeider for at myndighetskravene i veilederen følges opp. Tiltak for
å endre praksis iverksettes om nødvendig ut fra klagesaker og tilsyn. Dette
kan være utvikling av interne prosedyrer, rutiner og verktøy.
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Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 10.06.2020, saksnr. 20/20
Behandling:
1. Ørpetvedt (Frp) ba om følgende:
Man forstår at det har generert ekstra kostnader under den pågående pandemi.
Administrasjonen bes legge frem spesifisert alle ekstra kostnader relatert til Covid 19 oppdatert til og med
31/5.
Kommunalsjef Olsen-Sund besvarte spørsmålet med å vise til at det i formannskapet og
kommunestyret 15.06.2020 kommer det en egen sak som går på budsjettregulering og
konsekvenser av kornautbruddet. Kommunalsjef orienterte om de tallene og kostnadene som
fremgår i denne saken, og viste til at det er en klar usikkerhet rundt hvordan pandemien vil
utvikle seg ila. sommeren og høsten.

2. Ørpetvedt (FrP) fremmet følgende forslag:
Administrasjonen ønsker og bygge et MOA senter.
I dag er denne funksjonen dekket opp av 4 hus spredd i kommunen.
I orienterings møte i november så nevnte man MOA senteret og Nora Olsen sa at dette skal bli et senter for
en bruker gruppe som er i økning.
Et bygging av et MOA senter vil medføre en del kostnader både på investering samt drift siden i form av
personell samt renter.
Det fremstår som en falitt erklæring og ruste for et økende antall rus belastede når vi har en minimal
endring i folkeantall. Da har vi et misforhold i tjeneste yting mellom omsorg og forebygging.
Da vi ifølge Nora har et økende antall brukere så ønsker vi i FrP at man skal få på bordet en kartlegging av
brukere og kostnads endringer i første omgang.
En økning i brukere er til bekymring. Det er et naturlig spørsmål om vi heller må gå hardere inn på
forebyggende arbeid da en reduksjon i brukere må være målet.
Det fremstår som en dårlig løsning å lage et nytt senter å gjøre klar for et større antall brukere med låste
utgifter i 20-30 år fremover.
Samfunnet er stadig i endring. Dette har en effekt på unge sine oppvekst vilkår. Ved kartlegging av brukere
så bør vi kunne identifisere hvor man bør gå inn for å redusere rekrutering til rusmiljø.
For kartleggingen sin del så ønsker man følgende:
Administrasjonen bes legge frem et kostnads overslag på drift a et MOA senter samt byggets funksjoner
stilt opp imot dagens situasjon.
Administrasjonen bes legge frem en kategorisering av brukere samt antall, delt opp slik at forebyggende
virksomhet identifiseres. Kategorisering settes opp med dagens situasjon og for 3 samt 5 år siden.

Hop (Ap) ba om at det kom opp sak vedrørende dette til neste møte i hovedutvalg helse og
omsorg.
3. Ørpetvedt (FrP) foreslo på vegne av posisjonspartiene (Ap, KrF, FrP og Sp) følgende:
Vi ønsker å fremme et forslag som tilsier at KK’s helsearbeidere under særskilte omstendigheter, slik som
under pandemi utbrudd som Covid-19 bør/skal ha uniformsplikt. Dette mht smittefare ref. avsnitt under
hentet fra Arbeidstilsynet:
«Biologiske faktorer
Arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer – for eksempel bakterier, virus og sopp – må få
utlevert arbeidsklær og få pålegg om å bruke det. Dette kommer i tillegg til nødvendig personlig
verneutstyr. Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere hvilke arbeidstakere dette gjelder. Dette vil kunne
omfatte arbeidstakere i mange bransjer, som for eksempel i helsevesenet, næringsmiddelindustrien, ved
avfallsanlegg, kloakkanlegg, renholdere og renovatører.»
Ved normale omstendigheter foreslås det at de ansatte selv kan velge mellom å fortsatt benytte en
tilskuddsordning for arbeidsklær inkludert sko og jakke, eller benytte seg av uniformer som blir utdelt samt
vaskes av KK. En løsning kan være at den ansatte binder seg til sitt valg for ett år, eller 2 om gangen.»
Behandling:
Hop (Ap) viste til at hovedutvalg helse og omsorg ikke kan fatte vedtak som får budsjettmessige
konsekvenser. Slike saker må behandles i formannskapet og kommunestyret.
Endresen (FrP) viste til at hovedutvalget kan fremme et initiativ til formannskapet og
kommunestyret.
Avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen gav hovedutvalg helse og omsorg samme presentasjon som ble
gitt i hovedutvalg administrasjon om arbeidstøy i hjemmetjenester.
Et enstemmig hovedutvalg hele og omsorg gikk inn for at saken ble tatt opp til behandling.
Borg (KL) viste til at Karmøylista hadde sendt inn et tilsvarende forslag, men at partiet støtter seg
bak forslaget fremsatt av Ørpetvedt (FrP) på vegne av posisjonspartiene.
Møteleder Hop (Ap) fikk dataproblemer under møtet og fikk derfor låne både PC’n og Teamsbrukeren til avd. sjef omsorg Bodhild Eriksen.
Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg ønsker å fremme et initiativ til formannskapet om at
de behandler saken i sitt møte den 22. juni, og at det forberedes sak til møtet.
Vedtak:
Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg ønsker å fremme et initiativ til formannskapet om at
de behandler saken i sitt møte den 22. juni, og at det forberedes sak til møtet.

4. Borg (KL) viste til at hun i januarmøtet ba om en statusoppdatering både på Skudenes bu- og
behandlingshjem og seniorlandsbyen på Spanne. Borg har forståelse for at dette ble utsatt
grunnet Covid-19. Borg viste imidlertid til at hun sendte en mail til leder i forkant av dette møtet
og ba om å få en statusoppdatering for Spanneprosjektet i dagens møte, men fikk da beskjed om
at saken skulle opp i kommunestyret 15. juni. Saken ligger imidlertid ikke på sakslisten til møtet
15. juni. Borg ba derfor igjen om å få en statusoppdatering i dette møtet.
Hop (Ap) viste til at saken kommer opp i formannskapet 22. juni.
Kommunalsjef Olsen-Sund viste til at hun ikke kunne gå inn i saken da det kommer en egen sak
til formannskapet den 22. juni, og som blir behandlet i kommunestyret i september. Saken om
Spanne er nå underlagt planavdelingen.
5. Borg (KL) hadde videre et spørsmål ifm. legehjemmel i Skudeneshavn. Da saken var oppe til
behandling stilte Borg spørsmål om å få en ny hjemmel til Skudeneshavn, men fikk da til svar at
det ikke var penger i budsjettet til en ny hjemmel. Borg registrerte imidlertid at posisjonspartiene
har gått ut i avisen og sagt at det allerede er en hjemmel klar i kommunen. Borg lurer da på hva
som stemmer her. Videre stilte Borg spørsmål ved om en av de andre legene i Skudeneshavn nå
skal ut i spesialisering slik at det vil mangle enda en lege.

Avd. sjef helse Skjold viste til at hun ikke kjenner til at det er noen ny legehjemmel og kjenner
heller ikke til at en av legene i Skudeneshavn skal ut i spesialisering. Skjold viste også til at når
en lege går ut i permisjon skal det settes inn en vikar.

6. Borg (KL) viste til at posisjonspartiene gikk ut i avisen i dag og sa at nytt bu- og
behandlingshjem i Skudeneshavn skulle romme både dagsenter og base for hjemmetjenesten.
Kan kommunalsjefen bekrefte dette?
Kommunalsjef Olsen-Sund viste til at hun kan bekrefte at man forholder seg til vedtaket som er
fattet om at dagsenter og base for hjemmetjenesten skal fortsatt være lokalisert i Skudenes.
Hop (Ap) ba om en statusorientering vedrørende Skudenes bu- og behandlingshjem til høsten.
7. Hop (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av posisjonspartiene (Ap, KrF, FrP og SP) og ba
om at denne ble videresendt til formannskapet:
Kommunen må sikre at barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud. Tilbudet i helsestasjonen,
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU) er lovpålagte. Hovedutvalg helse og omsorg ønsker at
tilbudet gjenopprettes til normal aktivitet i tråd med Nasjonal faglige retningslinjer for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak forekommer og at dette skjer innen utgangen av juni.
Et enstemmig hovedutvalg helse og omsorg ønsker å fremme et initiativ til formannskapet om at
de tar opp sak i sitt møte 22.juni.

8. Løndalen (KL) ønsket å ta opp situasjonen rundt rusmiljøet i Karmøy. Under korona har det
vist seg å være lite tilgang på narkotika. Det har vært mange politiaksjoner, overdoser og
nestenoverdoser og det har vært vanskeligere å få hjelp under koronapandemien. Løndalen stilte
spørsmål ved hva kommunen tenkte rundt denne situasjonen.

Kommunalsjef Olsen-Sund viste til at man under koronapandemien har måttet redusere
tjenestetilbudet i kommunen. Dette er man i ferd med å ta opp igjen nå. Kommunalsjefen kjenner
imidlertid ikke til at det i Karmøy kommune har vært overdosedødsfall blant brukerne som er i
det kommunale systemet.
Avd.sjef helse Skjold viste til at det er tatt ned en del tiltak under pandemien av
smittevernhensyn. Det har imidlertid vært mulig å få tak i saksbehandler hele tiden per telefon
og det har også vært elektronisk kommunikasjon med pasienter. Det er imidlertid klart at det har
vært mindre kontakt med brukergruppen enn det som er ønskelig. Man har gradvis tatt opp igjen
dagtilbud med begrensede grupper, og nå har man også tatt opp igjen lavterskeltilbud.
Konsulenttjenesten, boligoppfølging og psykisk helsetjeneste har blitt gjennomført tilnærmet
som normalt også under korona. Skjold viste til at det er spesielt viktig for kommunen at
lavterskeltilbudet nå igjen er på plass slik at man når brukergruppen og har en bedre oversikt
over russituasjonen, samt mulighet til å informere brukergruppen ift. smitte. Rask psykisk
helsehjelp som gir veiledning ift. til rus har også vært tilgjengelig per telefon og elektronisk
under korona, men dette har man også nå startet opp med i form av en-til-en-kontakt og små
grupper.

9. Avd.sjef helse Skjold orienterte kort om avviklingen av en legepraksis ved Avaldsnes
legesenter hvor fastlege Martin Thormodsen har sagt opp sin fastlegehjemmel av personlige
årsaker. Fastlegehjemmelen har blitt lyst ut to ganger, men uten at det har vært søkere.
Thormodsen har ingen mulighet til å fortsette i praksisen selv og var derfor bekymret for
pasientene sine. Han har derfor inngått en avtale med Haugaland medisinske senter på Raglamyr
som overtar pasientene. Pasientene vil følges opp av John Simon Ertvaag, samtidig vil det bli lyst
ut en ny legehjemmel i tilknytning til Haugaland medisinske senter. Dette i tråd med legeplanen
som viser at det er stor fastlegemangel på fastlands-Karmøy.

Vedtak:

