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Sign. Eksp. til:

Flytting av rus- og psykiatritjenesten 

Foreliggende dokumenter:
- Formannskap sak 48/13: Redegjørelse mulig flytting

- Formannskap sak 61/13: Redegjørelse mulig flytting

- Brev fra Sykepleieforbundet datert  6/8-13

- Notat fra personalsjef, Lars Skjelstad datert 21/8-13

- Notat fra personalsjef ang tillitsvalgtes medvirkning i endringsprosesser

- Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 

- Uttalelse fra Norsk Sykepleieforbund

- Uttalelse fra Fagforbundet

- Uttalelse fra Legeforeningen

Sakens bakgrunn: 
Formannskapet har hatt saken om mulig flytting av rus- og psykiatritjenesten i kommunen oppe 
til politisk behandling 2 ganger. Siste gang var 25.06.13 og da ble følgende vedtak fattet:

 Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak:
Rus-/psykiatritjenesten  flytter  ut  av  ROMA-bygget  og  etableres  på  Vensmoen  innen  
utgangen av 2013. Samtidig startes en prosess der det vurderes endret organisatorisk  
tilknytning til Pleie- og omsorg. Kommunen tar også sikte på å få renovert paviljong på  
Vensmoen  for  etablering  av  botilbud  for  ressurskrevende  brukere  innen  denne  
målgruppen. Tas opp i forbindelse med økonomiplanarbeidet.
Kan også evt. sees i sammenheng med vurderingen av etablering av ø-hjelpstilbud for  
samme målgruppe



I ettertid av fattet vedtak har kommunen mottatt en henvendelse fra Norsk sykepleieforbund der 
kommunen blir gjort oppmerksom på tillitsvalgtes rett til medvirkning i endringsprosesser. 
Forbundene har ikke vært med i prosessen tidligere og Rådmannen beklager at så ikke er gjort, 
og saken legges så til ny behandling. 

I henhold til vedtaket er det ikke tatt høyde for utgiftsdekning med en evt flytting og her nevnes: 

Engangskostnader: 

Installasjon av Pc/Tlf (stipulert av Terje Furumo): Pris:
Oppkobling, installasjon, arb. m/Caverion, kobling 20.000,-
Arbeid IT-avd ( ca 10 t  x  500,-/t) 5.000,-

SUM = 25.000,-

IT-avdelingen vil presiseres at siden Rus- og psykiatritjenesten ennå ikke vet hvilke kontorer det 
er snakk om så kan kostnadene bli enda høyere. 

Flytting av kontorutstyr og inventar (stipulert av 
Vaktmester). 

Pris:

Flytting av 5 kontorer + medisinrom + møterom
2 vaktmestere x arb.tid (40 t) x timesbet. (255,-/t) 20.400,-
   + Km (kjøring) 1.000,-

SUM = 21.400,-

Sum engangskostnader =  46.400,-

Merkostnader hver mnd:
Siden Rus- og psykiatritjenesten ikke har blitt fortalt hvilke kontorer det er snakk om så har 
Fagleder vært i kontakt med Åge Kristoffersen, enhetsleder Plom, for å få ca m2 på det arealet 
som kan tenkes blir tildelt tjenesten. Har da beregnet mindre areal enn hva tjenesten pr i dag har. 

Husleie Vensmoen Pris pr mnd: 
Husleie ca. 30.000,-
Leasing (årsavg., drivstoff, forsikring, service)
2 ekstra biler (7327,-) + drivstoff (ca 4000,-) 11.327,-

SUM = 41.327,-

Sum økte kostnad hver måned = 41.327,-

Sum økte kostnader pr år (12 x 41.327,-) = 495.924,-

I saksprosessen har det ved flere anledninger blitt antydet fra politikerne at tjenesten har mange 
«tunge brukere» på Vensmoen-området og derfor er det hensiktsmessig at tjenesten flyttes dit. 
Fagleder vil poengtere at det konkret er snakk om 5 brukere. 5 brukere av totalt 81 registrerte 
brukere.
 
De 5 «tunge brukerne» er nå tenkt tilknyttet et døgnbemannet boligtilbud (mulig Vensmoen). På 
nåværende tidspunkt vil det være svært uheldig å flytte hele tjenesten til Vensmoen sett utfra 
både et faglig, økonomisk og ressursmessig forhold. 



Samhandlingsreformen knyttet til psykiatri vil tre i kraft allerede i 2014, men en har allerede fått 
erfaring med at kommunen har fått brukere som tilrådes og har behov for heldøgns pleie. Det 
jobbes nå aktivt med å tilrettelegge botilbud på Vensmoen for to brukere som trenger heldøgns 
pleie, et samarbeid mellom enhetene Helse og familie og Pleie og omsorg. Dette i tråd med 
vedtak i klientsaker.   
Rus-psykiatritjenesten slik den er i dag er et lavterskeltilbud, en utadrettet og frivillig tjeneste 
med totalt 81 brukere. Rådmannen er av den oppfatning at det er uheldig på nåværende 
tidspunkt å konkludere med å flytte hele rus-psykiatritjenesten til Vensmoen. Dette begrunnet i:

- Skisserte ekstrakostnader knyttet til vedtaket.

- Oppstart inneværende høst av organisasjons- og endringsprosess i kommunen for å 
tilpasse driftsnivået til kommunenes inntektsramme.

- Uttalelse fra berørte tillitsvalgte

Rådmannens innstilling
Flytting av hele rus-psykiatritjeneste til Vensmoen, samt organisasjonstilknytning vurderes i 
forbindelse med forestående organisasjons- og endringsprosess i kommunen.


	Saksliste
	Flytting av rus- og psykiatritjenesten 
	Rådmannens innstilling


