
Kommentarer budsjett 2019 Samordnet hjelpetjeneste 

 

Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, PP-tjeneste og Andre 

hjelpetjenester. Alle tjenestene er lovpålagt. 

Samordnet hjelpetjeneste har en ramme for år 2019 på kr. 3 973 864,-. Konsekvensjustert 

budsjett for år 2019 viser at vi mangler kr. 323,700,- (inklusiv finansiering av 

helsesøsterstudiet) for å komme ned på rammen. 

Samordnet hjelpetjeneste har en sekretær som jobber i 50% stilling. Stillingen er lagt under 

assisterende rådmann. Sekretæren jobber 20% stilling for helsestasjon, og 30 % for  

PP-tjenesten (inklusiv oppgaver for virksomhetsleder). Dette er i utgangspunktet for lite da 

hun hele tiden er på etterskudd med sine oppgaver. Dette gjør at helsestasjon og PP-tjeneste 

må utføre en del kontorarbeid selv. 

Helsestasjonen har to 100 % stillinger som helsesøstre. I tillegg er det jordmor i 20 % stilling. 

Sykepleier ble konstituert som helsesøster våren 2017, og det er mulig at det blir lagt til rette 

for helsesøsterutdanning for Finnmark i januar 2019 på grunn av mangel på helsesøstre. Dette 

er et oppdragsfinansiert utdanningstilbud. Dette gjør at høgskolen ikke får statsstøtte til 

tilbudet. Det er dermed et tilbud kommunene må betale for. Beregninger som er gjort gjør at 

hver studieplass vil koste ca 150.000. Det betyr ca. kr 75.000 pr år i to år. I tillegg kommer 

reise- og oppholdsutgifter til samlinger, læremidler og permisjoner. Det er lagt inn ca. kr. 

100.000,- i budsjettet for år 2019, da kommunen har fattet vedtak om finansiering av 

helsesøsterstudie.  

Helsestasjonen er innvilget prosjektmidler på kr. 240.000. Det er ansatt prosjektleder i 50 % 

stilling, og prosjektets navn er forebygging av overvekt. Prosjektet vil vare ut februar 2019. 

Det er kommet nye retningslinjer for helsestasjonen. Dette medfører nye og flere oppgaver. 

Det vil være behov for innføring i de nye retningslinjene også i år 2019. 

Helsesøstrene vil fortsette med ordinære arbeidsoppgaver som hører til under helsestasjonen. 

Situasjonen ved helsestasjonen i år 2017/2018 har ført til at de er på etterskudd i forhold til en 

del oppgaver. Det vil fortsatt være behov for opplæring, veiledning og hospitering av 

konstituert helsesøster. Ledende helsesøster er tilbake etter permisjon. Alle 

helsestasjonsoppgaver vil nå bli ivaretatt slik som tidligere. 

Det er mange fremmedspråklige i kommunen, og det brukes mye penger til tolkeutgifter. I 

tillegg bruker en dobbelt så lang tid på hver konsultasjon.  

Flyktninger skal bli bedre ivaretatt framover, noe som kan by på utfordringer. Her er det 

behov for kompetanseheving med tanke på å ivareta de som sliter med bl.a. atferdsvansker, 

traumer og tilpasninger til det norske samfunnet. 

Stillingsnormen for PP-tjenesten er to 100 % stillinger. Seksjonen har pr i dag to ansatte. En 

ansatt jobber i 80 % stilling, og den andre jobber i 30 % som virksomhetsleder i tillegg til 

70% stilling i PP-tjenesten. Dette tilsier at PP-tjenesten i dag står igjen med 1,5 årsverk.  

PP-tjenesten har mange saker å jobbe med. En god del av disse er samarbeidssaker med 

helsestasjon. Vi har og en del samarbeidssaker med Andre hjelpetjenester og barnevern. 

Tjenesten er hele tiden på etterskudd i forhold til arbeidsoppgaver. Det er nye prosedyrer og 



krav til hva en sakkyndig tilråding skal inneholde, noe som gjør at vi må foreta prioriteringer 

av arbeidsoppgaver. PPT skal bl.a. inn i klassene for å vurdere læringsmiljø, klasseledelse og 

klassemiljø. Vi skal og være i mer direkte kontakt med elever og foreldre, både før og 

underveis i prosessen med sakkyndighetsarbeidet.Vi ser at det blir knapt med tid på 

systemrettet arbeid i barnehagene/skolene, og det blir og knapt med veiledningstid. 

Det henvises flere og flere fremmedspråklige barn med ulike vansker. En ser at mange av 

fremmedspråklige har sammensatt problematikk, noe som gjør at det kreves mye arbeid og 

oppfølging rundt disse. Det er også store utfordringer i forhold til hvordan kartlegge disse 

elevene på grunn av språkbarrierer. I tillegg benyttes tolk, noe som gjør at en bruker mer tid i 

den enkelte sak. 

Målet for tjenesten er at vi skal kunne jobbe enda mer systemrettet. Nytt internkontrollsystem 

for tilpasset opplæring og spesialundervisning er utarbeidet, men dette må endres noe i 

forhold til nye krav når det gjelder utarbeiding av sakkyndig vurdering. Dette må gjøres i 

samarbeid med skolene, noe som gjør at det må settes av tid til dette arbeidet. 

Virksomheten kan tilby PMTO-foreldrerådgiving. Det er ledende helsesøster og 

virksomhetsleder som innehar denne kompetansen. Dette er et godt tilbud med tanke på 

forebygging av atferdsvansker.  

Både PPT og helsestasjon har behov for kompetanseheving. Vi må være med på er 

nettverksmøter. Her blir en oppdatert på nye retningslinjer, og endringer i prosedyrer og 

lovverk. 

Andre hjelpetjenester hadde tidligere en ansatt i 20 % stilling. Denne ble tatt bort i år 2013. 

Arbeidsoppgavene til stillingen ble fordelt mellom rådgiver i Helse- og omsorg og 

virksomhetsleder i Samordnet hjelpetjeneste. Arbeidsoppgavene er fortsatt fordelt på denne 

måten. Arbeidsoppgavene består i å skaffe støttekontakt og besøkshjem/avlastning, samt gi 

orientering og veiledning til støttekontakter og besøkshjem. Funksjonshemmede 

barn/ungdommer har helt klare rettigheter når det gjelder bruk av støttekontakter og 

avlastning. Vedtak fattes per i dag av rådgiver i Helse- og omsorg. Samordnet hjelpetjeneste 

utarbeider anbefaling etter søknad. 

Samordnet hjelpetjeneste mangler kr 323,700,- for å komme ned på rammen. Dette skyldes 

økte lønnsutgifter, finansiering av helsesøsterstudiet (ca. kr. 100,000,-), økte utgifter til bruk 

av besøkshjem, økte utgifter til bruk av støttekontakter, avtale om kjøp av logopedtjenester og 

faste årlige kostnader vedrørende investering av nytt dataprogram til PPT. Utgifter til bruk av 

besøkshjem og bruk av støttekontakt kan mange ganger være forebyggende med tanke på at 

foreldre da klarer å ivareta omsorgen selv. Omsorgsovertakelse er svært dyrt for kommunen. 

Virksomheten vil ikke klare å komme ned på rammen. Vi har et lite budsjett, og budsjettet 

som lages skal være realistisk. I personalmøte 15.10.18 der sykepleierforbundet og 

utdanningsforbundet er innkalt, vil forslag til tiltak bli drøftet. Kommunen må gå inn med 

midler i forhold til finansiering av helsesøsterstudiet dersom dette kommer i gang i løpet av 

januar 2019. Resterende budsjett er laget i forhold til drift. Virksomheten har ingenting å 

redusere på, men en kan foreslå at bassengtilbudet til funksjonshemmede tas bort. Dette vil gå 

på bekostning av de med en eller annen funksjonshemming. Utenom dette er det kun kutt eller 

reduksjon i stillinger som er mulig. 



Virksomhetsleder vil på det sterkeste fraråde kutt i stillinger da arbeidsbelastningen fra før er 

stor. Helsestasjonen har nå begynt å få kontroll over alle arbeidsoppgavene igjen. Dersom 

helsesøsterstudiet kommer i gang, vil dette innebære en del fravær i forbindelse med 

undervisning og praksis. PP-tjenesten er pr i dag på etterskudd med mange oppgaver. Med de 

nye kravene i forhold til søknader om spesialundervisning og sakkyndig tilråding, så vil en 

ikke klare å ivareta alle oppgavene som skal utføres dersom det reduseres i stillinger. 

Ved eventuell reduksjon i stilling(er) for år 2019, vil dette føre til stor arbeidsbelastning på de 

som blir igjen. Stor arbeidsmengde og stort arbeidspress preger i dag arbeidstakerne. Dette 

kan lett føre til utbrenthet og langtidssykemeldinger. Dette kan og føre til at lovpålagte 

oppgaver ikke blir utført. 

Konsekvenser for reduksjon i stilling(er): 

- får ikke utført alle lovpålagte oppgaver 

- klager fra brukere av tjenestene 

- klager fra fylkesmann, fylkeslege, utdanningsdirektør 

- kjøp av tjenester utenfra (lønn, reise- og oppholdsutgifter) 

- vanskelig å yte faglig forsvarlig bistand 

- avvik/lovbrudd i forbindelse med tilsyn 

- vanskelig å jobbe tverrfaglig 

- vanskeliggjør forebyggende arbeid 

- lange ventelister 

- stor arbeidsmengde og stort arbeidspress kan føre til dårlig tjenestetilbud, utbrenthet 

og langtidssykemeldinger 

- oppgaver må overføres til andre virksomheter 

- månedlige drøftingsmøter i skoler/barnehager blir vanskelig/umulig (forebyggende 

arbeid) 

- lite systemrettet arbeid 

- vanskelig å følge opp krav fra 2. og 3.linjetjenesten (Samordnet får ansvar for å følge 

opp lokalt, samt foreta kartlegging/utredning, observasjoner osv.) 

 

 

 

Med hilsen 

 

Bente Iversen 

Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste 

 

 

 

 


