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Referatsaker/Orienteringer - HOU 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det vil bli gitt orientering om fremdriften av de nye omsorgsboligene.  

 

 

Bygningsmessige forhold: 

 

Som HOU tidligere er gjort kjent med har kommunen måttet lyse ut anbudskonkurransen for de 

nye omsorgsboligene ved Tanabru på nytt på grunn av en feil ved de opprinnelige 

konkurransekriteriene. De nye anbudene ble åpnet fredag 12. oktober og firmaet Harald Nilsen 

as, Alta ser ut til å bli kommunens kontraktpart med det laveste anbudet på kr 43 606 600. Dette 

er ca 3,2 millioner under prisen ved forrige utlysning. 

Byggestart er antatt å skje i månedsskiftet oktober/november 2012 og bygget skal være 

ferdigstilt fra entreprenørens side i begynnelsen av februar 2014.  Etter dette vil kommunen 

trenge 1 til 2 måneder på å flytte inn i bygget. Dette representerer en forsinkelse på om lag 2 

måneder i forhold til de opprinnelige planene. 

 

 

 

 

 

 

 

Bemanningsmessige forhold: 



 

Det er igangsatt arbeid med bemanningsplaner for de forskjellige enhetene. Fortsatt må det 

gjennomføres drøftinger om hvordan tjenesten skal organiseres, både med hensyn på ledelse og 

turnusopplegg.  Når det gjelder ledelsesfunksjonene må det avklares om både omsorgsboligene 

og de hjemmebaserte tjenestene skal ledes under ett, eller om omsorgsboligene skal ha samme 

ledelse som sykeavdelingen.  Det er en målsetting at det skal etableres en mest mulig effektiv og 

profesjonell ledelsesstruktur for sektoren. 

Når det gjelder turnusordningene for den nye tjenesten, er det en målsetting at denne skal sikre 

faglig gode og effektive tjenester og at det skal lages et opplegg som gir minst mulig ufrivillig 

deltid. En stor del av løsningen på deltidsproblematikken ligger i partenes prinsipielle holdning 

til antallet helgevakter. Det registreres med interesse at organisasjonene nå ser ut til å ønske mer 

fleksible løsninger. Dette vil bli gjenstand for drøftinger i løpet av vinteren 2013. 

Selv om de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene ikke blir direkte berørt av 

strukturendringen vil denne tjenesten måtte få en betydelig oppgradering på grunn av økt 

tjenesteomfang. I hvilken grad dette får betydning for bemanningsplan og turnusordninger vil 

også måtte avklares gjennom den prosessen som skal skje i perioden fram til 2014. 

 

Vurdering 

 

 

 


