
Til Saltdal kommune 
Anita Paulsen 
 
 
Klage på reduksjon av stilling på Saltdal sykehjem 
 
Vi har sett på forslag til kommunestyrets vedtak. Forslaget er reduksjon av en stilling på 
kjøkkenet. Vi aksepterer ikke forslaget, og har heller ikke fått noen signaler eller 
risikoanalyse i forkant på forslaget av vedtaket.   
 
Det er blant annet gitt feil informasjon om stillingsprosent. På turnusen står det 6, 6 årsverk, 
en av de stillingene har lønn fra NAV i forbindelse med arbeidsuførhet, personen er 10 % til 
fysioterapeut i løpet av mnd. Personen kan slutte på dagen av helsemessige årsaker. 
Lærlingen er også i stillingsbeskrivelsen som vi ikke har hatt siden juli. Vi får ny lærling i 
januar, men det er ikke noen kokkelinjer i nærheten slik at det kanskje ikke rekrutteres nye 
lærlinger i fremtiden.  Samtidig vil arbeidsinnsatsen blant lærlinger variere, noen trenger 
ekstra oppfølging. Dermed har vi bare 4, 6 årsverk.  
 
Tilbudet til beboerne blir veldig redusert. 41 beboere på sykehjemmet og utlevering av mat til 
74 stk. diverse utenfor sykehjemmet. Vi leverer til Nexans til 3 skift i helgene. Selger for 
 kr .800000,00     Fortjenste for salg kr.500000,00 som ikke kan opprettholdes da 
 
 
Vi har mattilsynet innom ca. en gang i året. Det er mye som skal være i orden i i forkant alt 
av alle permer skal være oppdatert. I kokkeyrket er det mye muskel- og skjelettlidelser. På 
kjøkkenet er det to stk. med hofteslitasje to stk. med betennelse i nakke, skulder og armer. 
Dermed vil belastningene også øke ved en reduksjon i bemanningen, og det vil følgelig bli 
mere sykemeldinger.    
 
Synd at dere vurderer nedskjæringer fordi flertallet ønsker storkjøkken i kommunene, og det 
er en stolthet for alle. Vi lager blant annet dietter som laktosefri-, glutenfri-, soya-, energi- og 
dia-mat som krever god fagkompetanse. Det vil bli et stort tap for alle hvis vi får redusert 
tilbudet på storkjøkkenet.  Slik vi ser det går det ikke an å drive storkjøkkenet med kun 4,6 
årsverk. I feriene får vi heller ikke leid inn personalet for lærlingene eller personalet som får 
støtte fra NAV. 
 
 
 
Med vennlig hilsen     Egil Roar Karlsen    Leder 
                                   Rigmor Hansen        Plasstillitsvalgt 
 
Oss på kjøkkenet  


