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Oversendelse av forslag til helse- og velferdsutvalget fra
kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 - 2020
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Oversendte forslag fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 - 2020 tas til
orientering.

Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Alle forslag som ikke ble vedtatt under kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 2020
oversendes til relevante utvalg/formannskapet. Her er en oversikt over forslag som oversendes
helse- og velferdsutvalget.

Saksutredning
Ved kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 2020 ble det vedtatt at alle forslag som
ikke ble vedtatt skulle oversendes relevante utvalg/formannskapet.
Etter en skjønnsmessig vurdering er de ulike forslagene sendt til utvalget som har ansvar for
vedkommende saksfelt. Noen forslag er oversendt flere utvalg. Vedlagt er en oversikt over alle
forslag som er oversendt de ulike utvalgene.
Disse forslagene oversendes helse- og velferdsutvalget:
Forslag fra Henriksen (H) (oversendes også formannskapet)
Kommunestyret ber om en konkret tilbakemelding på hvilke innsparingstiltak, som ble
vedtatt i budsjett 2020 innen helse og omsorg, men som det ikke har vært mulig å gjennomføre
på grunna av manglende gjennomføring/effekter (hvor korona tiltakene holdes
utenfor) Kommunestyret ber om å bli forelagt en slik sak i august 2020.
Forslag fra Henriksen (H)
Kommunestyret mener helsepersonell vil være en stor utfordring i årene fremover. Tromsø
kommune må derfor bli en mer attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere nok kompetent
helsepersonell. Kommunestyret ber om å bli forelagt seg en rekrutteringsplan for å
rekruttere nok kompetent helsepersonell innen utgangen av september 2020.
Forslag fra Skandfer (V)
Kommunen må satse ytterligere på innovasjon og bruk av data - og velferdsteknologi i
omsorgstjenestene for å blant annet redusere kostnadene.
Omlegging av tjenesteprofilen med økte tilbud for tidlig innsats, tilrettelegging for
hverdagsmestring og tjenester i hjemmet, vil være viktige tiltak for å redusere kostnadene i
helse- og omsorgstjenesten. Kommunestyret må bli forelagt en konkret fremdriftsplan for den
planlagte omlegginga av tjenesteprofilen for eldreomsorg med en skisse til innsparinger for
denne omlegginga.
Forebygging og helsefremmende tiltak, aktivitets- og velferdstilbud kan gi betydelige
helsegevinster for eldre. Slike bør prioriteres for å redusere behovet for sykehjemsplasser.
Forslag fra Jørgensen (FrP) (oversendes også formannskapet og kultur-, idrett og
friluftsutvalget)
I påvente av en beslutning om nybygg videreføres driften på Kvaløysletta sykehjem.
Ansvarsramme pleie og omsorg styrkes med 36 millioner kroner.
Inndekning:
- Rammekutt kultur: 25 millioner
- Stillingskutt ikke-lovpålagte oppgaver 11 millioner, som fordeles på alle rammer
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Forslag fra Enoksen (BYLA)
Kommunalt råd er svært bekymret for at mange forslag innen helse og omsorg vil gå sterkt ut
over innbyggere som fra før er i en svært utsatt situasjon. Dette gjelder personer med stort
behov for bistand på grunn av rus/psykiatriutfordringer, utviklingshemming eller andre
omfattende funksjonsnedsettelser.
Drift - til punkt 3.7:
Innsparingstiltak skal blant annet omfatte aktivitetsreduserende tiltak, reduksjon i vedtakstimer,
nedbemanninger og effektivisering av natt ved å erstatte stasjonære nattevakter med
ambulerende.
Kommunalt råd vil minne om kommunens plikt til oppfylle enkeltpersoners lovfastsatte rettskrav
på nødvendige helse- og omsorgstjenester som er forsvarlige mht kvalitet og kvantitet. Poenget
med rettigheter er at de nettopp skal påvirke kommunens prioriteringer. Budsjettet skal tilpasses
rettighetene, ikke omvendt.
Det må altså gjennomføres konkrete individuelle vurderinger av hvilke konsekvenser mulige
reduksjoner vil få. Økonomirapport 1 sier lite om prosessen, ut over at det er satt ned en
arbeidsgruppe som skal “evaluere og gå gjennom eksisterende vedtakstimer i tjenesten” og
“jobbe med styring av vedtaksprosessen.”
Kommunalt råd forutsetter at lovlig prosedyre følges ved at tjenestemottakere/pårørende varsles
om mulige endringer og tas med i vurderingen før det eventuelt treffes nytt vedtak. Det gjelder
også ved generell reduksjon i bemanning, endring i tilsyn på natt og økt bruk av gruppetilbud,
fordi det påvirker innholdet i tjenesten til enkeltpersoner.
Investeringskutt
Kommunalt råd slutter seg til helse- og velferdsutvalgets advarsel mot å kutte i investeringer til
boliger for personer med rusutfordringer og personer med utviklingshemming, samt til
Sommerlystveien avlastningsbolig. De foreslåtte reduksjonene vil ramme de berørte hardt, og
det er en kortsiktig og dyr løsning.
Økonomirapporten nevner selv et eksempel på side 45: Mangel på tilrettelagte boliger er en
viktig årsak til at innsparingstiltak tilsvarende 23,5 millioner i Oppfølgingstjenesten ikke lar seg
realisere I 2020.
Kommunalt råd viser til rapporten om Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19
pandemien som ble lagt fram 20.04.2020. Økonomirapport 1-2020 drøfter ikke behovet for
ekstra tiltak i Tromsø i denne sammenhengen. Tvert i mot foreslås det for eksempel et kutt
tilsvarende ca 20 årsverk i barnevernstjenesten, noe som kan få alvorlige konsekvenser for
svært utsatte barn.
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Vedlegg
Oversikt over forslag som oversendes ulike utvalg
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