
Innspill fra personalet i ROP boligen til Rådmannens forslag angående reduksjon i ROP boligen.  

Personalet i Fløyveien 18/ROP boligen har ikke blitt tatt med i drøftinger rundt konsekvensutredning i 
forbindelse med redusering/omorganisering av tjenesten. De ønsker derfor å fremlegge sine 
synspunkter til saken. 

I Fløyveien 18/ROP bolig bor det i dag fire personer, tre personer med sammensatte rus og psykiatri 
lidelser og en med kronisk psykisk lidelse. 

Boligen har over år redusert tjenesten med ca. 5 årsverk, dag og kveld er redusert med 1 personal og 
nattevakt er tatt bort. Nattevakt på Fløyveien 12 har fått ansvaret for denne boligen også. 

Tjenesten har oppnådd gode resultater med en stabil personalgruppe, de har klart å skape trygge 
rammer, faste rutiner og et godt miljø for de som bor i boligen. Personalet er veldig dyktige, klarer å 
finne gode løsninger og er unike på å skape trygghet. Deres innsats har bidratt til en positiv utvikling 
hos brukerne som har gjort det mulig å redusere så mye som 5 årsverk i tjenesten. 

Med den foreslåtte reduksjonen som nå er fremlagt vil de ikke kunne opprettholde den tryggheten 
de gir brukerne med å være tilstede. Dette er en veldig sårbar gruppe hvor det er stor sannsynlighet 
for tilbakefall, redusert livskvalitet, økt misbruk, kriminalitet osv. Helsetilstand vil forverres og deres 
bo evne vil kunne reduseres så mye at de på sikt vil trenge opphold i en heldøgn bemannet bolig, 
med et større hjelpebehov enn de har i dag. Det er stor sannsynlighet for at hjelpebehovet endres 
over tid til det samme som det var ved oppstart av ROP boligen, det vil si 5 årsverk mer enn i dag.  

Dette er en tjeneste som bistår utadrettet tjeneste på Vensmoen, det sies at de er en tjeneste, men 
det er ikke det som er praksis. I praksis er de to tjenester hvor ansatte i ROP boligen bistår utadretta 
tjeneste ved behov. Utadretta tjeneste har ansvaret for 30 brukere som har til sammen ca. 65 
vedtakstimer pr. uke, i snitt ca. 2 timer pr bruker. Personalet i boligen har ansvar for brukerne i 
boligen og i tillegg fast ansvar for fire av brukere i den utadretta tjenesten og bistår ellers med 
medisin utlevering. 

De er klar over at kommunens budsjett er oversteget og at vi må ned på drift, noe de har bidratt med 
i mange år.   

Ved oppstart av boligen var det en egen leder i tjenesten, dette ble endret i 2016/17. Boligen ble 
tilknyttet bomiljø 5 og det ble ansatt en fagkoordinator i boligen som skulle inngå i turnus og ha det 
faglige ansvaret her. 
Fagkoordinator ble fristilt fra turnus i boligen for å bistå den utadretta tjenesten som da besto av 
bare en ansatt, dette skulle være en midlertidig løsning. 

Høsten 2017 ble det ansatt en til vernepleier i den utadretta tjenesten, det var da meningen at 
fagkoordinator skulle tilbake til sin stilling i boligen. Det skjedde ikke fagkoordinator var og er fortsatt 
tilknyttet den utadretta tjenesten. 

Personalets forslag til reduksjon er at fagkoordinator inngår i turnus i ROP boligen, samarbeidet 
mellom boligen og den utadretta tjenesten styrkes, de blir en tjeneste i praksis også, ikke bare på 
papiret. Tjenesten vil da kunne reduseres med ca. et årsverk uten at tilbudet til brukerne blir 
uforsvarlig.  

Rådmannens forslag vil gi en reduksjon i tilskudd for ressurskrevende bruker, forslaget fra personalet 
i ROP boligen vil ikke gi en reduksjon i tilskudd for ressurskrevende brukere. Besparelsen, sett opp 
mot Rådmannens forslag, vil derfor totalt sett bli større enn lønnskostnadene for et årsverk. 

Med hilsen 
Ellen Fridtjofsen 
HTV Fagforbundet Saltdal, på vegne av personalet i Fløyveien 18/ROP bolig. 


