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Dato: 18.9.2013  
Tid: 18:00  
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel   
   
6/13 13/1767   
 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 5.6.2013  

 
7/13 13/1760   
 STILLINGER INNEN HELSE- OG SOSIALOMRÅDET I HENHOLD 

TIL BUDSJETTVEDTAK 2013  
 

8/13 13/1111   
 MELDING: ÅRSMELDING 2012 - ØSTFOLDHELSA  

 
 
 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
 
Rakkestad, 11. september 2013  
 
 
 
Stein Bruland (s) 
Leder  
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6-13 MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET 5.6.2013  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/1767    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Helse- og omsorgsutvalget 18.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den 5.6.2013 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll fra 5.6.13. 
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7-13 STILLINGER INNEN HELSE- OG SOSIALOMRÅDET I HENHOLD TIL 
BUDSJETTVEDTAK 2013  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: 411 G7  
Arkivsaksnr.: 13/1760    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Helse- og omsorgsutvalget 18.09.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. En stilling i henhold til budsjettvedtaket tilføres ny enhet i seksjon BOAK for 
bemanning i bolig og miljøtiltak for brukere med sammensatte behov. Stillingen 
iverksettes pr. 1. oktober 2013. 

2. Halv stilling tilføres Helse- og velferdssentra og knyttes til aktivisering og forbyggende 
tiltak i Familiesenteret. Stillingen iverksettes i løpet av 4. kvartal 2013. 

 
 
 
Bakgrunn 
I Budsjett 2013 er det under kapittel Familiesenter vedtatt følgende tiltak: 
 

«Familiesenterets budsjettramme heves med kr. 190.000 – tilsvarende 1,5 årsverk – 
med virkning fra 1.10.2013. Ressursene settes inn i Psykisk helsearbeid, 
Sysselsetting/aktivitet/miljø (SAM), Helse- og velferdssenter eller andre enheter» 
 

Bakgrunn for ressurstilføringen er gjennom budsjettdokumentet begrunnet med store 
utfordringer knyttet til særlig vanskeligstilte brukere med sammensatte behov innen 
psykiatri, miljø, aktivisering og tjenester som det primært er Familiesenterets rolle i å gripe 
fatt i. Også andre seksjoner, først og fremst BOAK , er sentrale tjenesteaktører i forhold til 
problemstillingene. 
 
Hjemmel 
I henhold til budsjettvedtaket innplasseres og iverksettes stillingene etter eget vedtak i 
kommunestyret. Helse- og sosialutvalget innstiller i saken til kommunestyret. 
 
Økonomi 
Stillingene er finansiert gjennom Budsjett 2013, og helårseffekt av stillingene 
konsekvensjusteres gjennom Budsjett 2014. 
 
Administrasjonens vurdering 
Grunnlaget for stillingene som angitt i budsjettet er bekreftet eller forsterket i løpet av 2013.  
Det er arbeidet med flere sentrale og store utfordringer for brukergrupper med omfattende 
og sammensatte behov. Samtidig formes tjenestebildet i Familiesenter inn mot samling i nytt 
bygg ultimo 2013, og sentralt i dette bildet står fokus på forbyggende arbeid i alle 
aldersgrupper. I tråd med budsjettvedtaket innstiller rådmannen derfor på at tilførte 
stillingsressurser fordeles i to ulike retninger. 
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Det er et absolutt behov for styrking av tjenester innen rus- og psykiatri, og en hel stilling 
prioriteres i denne retningen. 
 
I løpet av 2013 er det gjennomført tjenesteutvikling mellom seksjon Familiesenter og seksjon 
BOAK for å finne best mulig tilnærming til brukergrupper med omfattende og sammensatte 
behov i skjæringspunktet mellom psykiatri/rus og utviklingshemming. Seksjon BOAK har 
allerede en solid faglig base for miljøarbeid i bolig og meningsfylt fritid. Seksjon BOAK 
administrere allerede tjenester lagt i døgnkontinuerlig turnus. Dette har vært utslagsgivende 
for at ansvar for miljøarbeid for nye brukergrupper legges til seksjon BOAK fremfor å bygge 
opp tilsvarende kapasitet innen seksjon Familiesenter. Faggrupper i Familiesenter bidrar 
fortsatt med særtjenetser, særlig innen rus og psykiatri, men bemanningssituasjoner løses 
mest hensiktsmessig innen seksjon BOAK. 
Innen seksjon BOAK har dette resultert i en omstrukturering fra to til tre enheter hvorav den 
nye enheten fokuseres mot den aktuelle brukergruppen. I motsetning til eksisterende 
brukergrupper i seksjonen er denne brukergruppen preget av mer sammensatte behov som 
krever bred tverrfaglig samarbeid, og tett samarbeid mellom seksjon Familiesenter og 
seksjon BOAK er allerede etablert og under utvikling. Brukergruppen kjennetegnes dessuten 
av at behovene varierer mye over tid, og turnusmessig ressursfordeling planlegges og til 
rettelegges i forhold til dette. Dette gjør det mest hensiktsmessig å løse oppgavene gjennom 
egen enhet i seksjon BOAK.  
Tiltak overfor enkeltbrukere allerede i løpet av 2013 har vært svært vellykket gjennomført på 
denne måten. 
På bakgrunn av denne tjenesteutviklingen er det mest prekære ressursbehov innen 
brukergruppen rus/psykiatri knyttet til bemanning i ny enhet i BOAK, og rådmannen innstiller 
på at en hel stilling tilført til økonomisk rammeområde Familiesenter gjennom vedtak i saken 
her overføres og iverksettes innen økonomisk rammeområde BOAK. 
Stillingen vil bli brukt til miljø- og tiltaksarbeid lagt i turnus, og det vil fortrinnsvis være 
behov for høgskoleutdannet personell. Gjennom omfordelinger og innplassering av personell 
allerede engasjert gjennom prosjektstillinger knyttet til enkeltbrukere, vil stillinger iverksettes 
uten utlysning, og med effekt sammen med nye turnuser allerede 1. oktober 2013.  
 
På den annen side ønsker Familiesenter fortsatt å kunne prioritere et fokus på forebyggende 
tjenester og lavterskeltilbud for alle aldre og grupper. Dette vil være særlig viktig å kunne 
iverksette i forbindelse med åpning/innflytting i nyrenovert og utbygd helsehus på slutten av 
året. 
Helse- og velferdssenter har vært, er og vil fortsatt være et element i forebyggende 
tjenester for alle aldersgrupper, men med særlig vekt på trygdegrupper. 
Bemanningsmessig har helse- og velferdssenteret gjennomgått ulike faser de siste 10 årene. 
I periode med generell nedbemanning i kommunen ble all bemanning ved helse- og 
velferdssenteret omdisponert og aktivitet ble videreført i tett samarbeid med Frivilligsentral. 
Dette har fungert bra, men gir naturlig nok begrensede tiltaksmuligheter. Gjennom 
budsjettvedtak for 2011 ble 0,5 stilling tilbakeført til senteraktivitet. Rådmannen finner nå 
tiden inne for å tilbakeføre ytterligere ressurser til formålet, og innstiller på at 0,5 stilling fra 
budsjett 2013 tilføres ansvar Helse- og velferdssenter i forbindelse med gjenåpning i nye 
lokaler. 
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8-13 MELDING: ÅRSMELDING 2012 - ØSTFOLDHELSA  
 
Saksbehandler:  Anne Sofie Andersen Arkiv: G10  
Arkivsaksnr.: 13/1111    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Rådet for funksjonshemmede 10.09.2013 
6/13 Eldrerådet 12.09.2013 
8/13 Helse- og omsorgsutvalget 18.09.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Årsmelding fra Østfoldhelsa 2012 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Årsmelding for Østfoldhelsa 2012 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune er partner i Folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Det er signert 
fornyet partnerskapsavtale mellom kommunen og Østfold fylkeskommune pr. juni 2013.  
Partnerskapsarbeidet bygger på handlingsprogrammet til regional plan for folkehelse 2012-
2015. 
 
Administrasjonens vurdering 
Folkehelsearbeidet har fått fornyet oppmerksomhet i helse-Norge med ny folkehelselov fra 
2012. 
 
Rakkestad kommune er en betydelig bidragsyter med tiltak til bedret folkehelsestatus i 
Østfold. Dette fremkommer også gjennom våre bidrag i årsmelding for 2012. 
Rakkestad kommunes innsats og fokus på folkehelsearbeid styrkes ytterligere fra og med 
høsten 2013 etter iverksetting av stilling for folkehelserådgiver. 
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