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Kommentarer fra Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tana  

til Rådmannens forslag til Budsjett 2020 

 

«Det er lagt til en tiltak om tildelingskontor for budsjett 2020. Det er «selvfinansiert» tiltak 

og gjennomføres med omorganisering av dagens ressurser innen Helse- og Pleie og Omsorg 

sektoren. Per dags dato består kommunalt tildelingsteam av alle virksomhetsledere innen 

Helse- og PLO, kommuneoverlegen som rådgivende organ, kommunal sjef for helse og 

omsorg og en konsulent som sekretær for team. I tildelingsteamet behandles alle 

tildelingssaker (institusjonsplasser og omsorgsboliger), virksomhetsovergripende tjenester 

og andre tjenester som krever mye/økte ressurser. Hver virksomhetsleder fatter vedtak på 

sitt ansvarsområde etter det som er vedtatt i tildelingsteamet. Arbeidsmåten er 

ressurskrevende, ikke alltid optimalt som kvalitetsmessig, begrunnet med manglende av og 

til tilfeldig kapasitet for kartlegging osv. Vi ser også utfordringer med formalitetene omkring 

vedtak. 

Tildelingskontoret vil bestå av to ansatte, i hver sin 50% stilling og det rekrutteres 

sykepleiere/vernepleiere med faglig erfaring fra sektoren. Kontoret vil få ansvar for 

kartlegging og tildeling for tjenester for hele Helse –og PLO sektoren, her under også 

omfatte vedtak. Dette tiltaket vil hjelpe å redusere arbeidsmengden og tidsbruken for den 

enkelte virksomhetslederen, samt bidra til mer likebehandling av brukere. For tiden er det 

samme person som kartlegger, vedtar og iverksetter tjenester og det er ikke en optimal 

løsning. Funksjon som koordinerende enhet skal også tillegges til tildellingskontoret.» 

 

Som Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tana reagerer jeg på flere punkter av beskrivelsen 

tildelingsteamet (pr. i dag) og tildelingskontor (i fremtiden). 

1. Tildelingskontor er «selvfinansiert» tiltak. Ressursene hentes følgende: 

-40% helsetjeneste 

-20% sykeavdeling 

-20% botjeneste 

-20% hjemmetjenesten  

Pr. i dag finnes det ikke frie midler i virksomheter og det betyr at virksomhetsledere i 

Helse og PLO må kutte ned nåværende stillinger i tillegg til foreslåtte kutt i 



virksomheter. Administrasjon vil ikke redusere administrative stillinger og det betyr 

at det går over helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere. Som politikere, dere vet 

at høyeste sykefravær (10%,13%) i Tana kommune ligger i PLO og rådmannen selv 

beskriver situasjon og utfordringer i pleie og omsorg fremover: «Antall eldre øker og 

antall yrkesaktive går ned. Gjennomsnittsalder i mange faggrupper er høyt, og tilgang 

til unge fagfolk går ned. Turnusløsninger er utfordrende.» 

 

2. I «Rådmannens delegering av myndighet –endret mars 2018» står det veldig detaljert 

og enkelt beskrivelse av tildelingsteamet. «Tildelingsteamet er en administrativ 

gruppe som består av kommunalsjefen for PLO, virksomhetsleder for sykeavdelingen 

og virksomhetsleder for hjemmetjenesten. Når det gjelder saker som berører brukere 

i botjenesten, tiltrer virksomhetslederen for botjenesten (Botjenesten har få saker til 

utvalget, og tiltrer kun i disse sakene). Tilsynslegen ved sykeavdelingen deltar som 

rådgivende lege ved behov. Ved stemmelikhet avgjør kommunalsjefen saken. Leder 

for sykeavdelinga skriver vedtak om institusjons-, korttids-, akutt, -og rehabiliterings 

opphold i institusjon. Leder av hjemmetjenesten skriver vedtak om tildeling/avslag 

om omsorgsboliger og korttids/rehabiliteringsopphold i omsorgsboliger.»  

Som HTV (og politikere bør også) spør jeg administrasjon: «Hva som skjedde med 

tildelingsteam i siste år? Hvorfor består den ikke og fungerer den ikke i samsvar med 

Rådmannens delegering? Hvorfor beskrives det i forslag til Budsjettet 2020: 

«Arbeidsmåten er ressurskrevende, ikke alltid optimalt som kvalitetsmessig, 

begrunnet med manglende av og til tilfeldig kapasitet for kartlegging» når bare på 

Hjemmetjenesten brukes det 120% assisterende, 100% rådgiver, 100% konsulent i 

saksbehandling (kartlegging, forslag til vedtak på tjenester) ifølge fordeling av 

arbeidsoppgaver redigert 14.10.2019. 

 

3. Å lage to 50% stillinger i kommunen motstrider med Hovedtariffavtalen KS: «Det skal 

som hovedregel tilsettes i full stilling», og med løfter til de fleste politiske partiene 

som ville arbeide for heltid i Tana kommune (jf. Ordfører løfte).  

Å avløse noen av virksomhetsledere (ta bort arbeidsoppgaver) og bruke sykepleiere 

og vernepleiere i kontor og administrativ stillinger det er sløsing av ressurser. Det 

vokser administrativ apparat i Helse –og PLO, særlig i virksomheten Hjemme-

tjenesten (høst 2019 kom ny stilling konsulent, besatt av sykepleier), til tross at i 

2020 skjer omorganisering og hjemmetjenesten blir mindre (skjermet avd.flyttes til 

sykestua). Administrasjon mener at Rådgiver og Konsulent betjener hele Helse- og 

PLO. Etter undersøkelsen (kontakt med berørte virksomhetsledere og beskrivelse av 

arbeidsoppgaver til nevnte stillinger), stemmer det ikke. Alle ressursene fokusert kun 

rund en virksomhet- Hjemmetjenesten.  

Hvis administrasjonen mener at dagens tildelingsteam og koordinerende enhet (stor 

apparat med utbredt kompetanse og erfaring, kjennskap til lovverket på forskjellige 

områder innen somatikken, russ og psykiatri, funksjonshemmede) ikke klarer sine 

oppgaver, hvilke forventninger kan man ha til to ansatte i 50%stilling hver? 



Fagforbundet Tana mener at politikere bør se på organisasjonsstruktur i Tana 

kommune. Å stille seg følgende spørsmål: 

a. Er det flat struktur i Tana?  

b. Har alle topp stillinger stillingsbeskrivelser eller arbeidsoppgaver og ansvaret 

flytter mellom flere ansatte?  

c. Kan ledere være selvstendig i sine avgjørelser og ha autonomi? 

d. Hvorfor er tildelingsteamet blitt ineffektiv if. Rådmannen? 

 

Medlemmene i Fagforbundet Tana er opptatt av og jobber for at skal være god 

kvalitet på tjenester for innbyggere i kommunen og for fornuftig forvaltning av 

økonomiske midler og menneskelige ressurser. Slik at innbyggerne skal få mest mulig 

igjen for hver krone. 

 

 

 

 

Elena Touryguina 

HTV Fagforbundet Tana 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


