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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR HELSE OG 

SOSIAL 31.5.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/434    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 13/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

 

Innstilling: 

Utvalget for helse og sosial godkjenner innkalling til utvalgsmøte 31.5.21 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møtet i utvalg for helse og sosial er satt opp til mandag 31.5.21. Innkalling og sakspapirer skal 

være tilgjengelig for medlemmer 21.5.21. 

 

Vurdering: 

Administrasjonen ber utvalget godkjenne innkallingen. 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I  UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 

31.5.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/435    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 14/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for helse og sosial godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 31.5.21 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Møte i utvalg for helse og sosial er satt opp til mandag 31.5.21. Utvalgsleder har fått 

oversendt foreløpig saksliste. Innkalling og sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmer 

21.5.21 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HELSE OG SOSIAL 25.2.21 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 21/436    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 15/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

 

Innstilling: 

Utvalg for helse og sosial godkjenner møteprotokoll fra utvalgsmøte 25.2.21 

 

 

Vedlegg: 

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR HELSE- OG SOSIAL DEN 

25.02.2021 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoll var publisert etter møtet og godkjennes i neste utvalgsmøte. 

 

Vurdering: 
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FACT TEAM FINNMARKSSYKEHUSET 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 034  

Arkivsaksnr.: 20/100    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

RS 2/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

 

Innstilling: 

Helse- og sosialutvalget tar orienteringen til etterretning 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har inngått samarbeidsavtale med Sàmi klinihkka, SANKS, 

Finnmarkssykehuset vedrørende opprettelse av D-FACT-team.  

Statsforvalteren bevilger tilskudd til D-FACT-team med 4 år, og vil gradvis trappes ned og 

skal etter endt prosjektperiode være implementert i tjenesten.  

 

Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende 

behandling. FACT er en modell som tilbyr behandling til alle personer med alvorlige psykiske 

lidelser som er i behov av langvarige og koordinert tjenester. FACT-modellen legger stor vekt 

på graden av funksjonsnedsettelse som inklusjonskriterium, enten som følge av lidelsen eller 

forårsaket av lidelsen. Dette er mennesker som synliggjør et behov for vedvarende behandling 

og oppfølging. 

 

En av de største utfordringene innen helsevesenet er å sikre pasientene mulighet for 

kontinuitet, helhet og medvirkning i tilbudet. Særlig gjelder dette de pasientene med alvorlig 

psykiske lidelser og/eller samtidig rus- og avhengighetsproblematikk. Utfordringen har skapt 

behov for etablering av nye måter å samarbeide på, og som denne samarbeidsavtalen søker å 

bidra til.  

 

I 2019 ble det søkt om tilskuddsmidler til forprosjekt for å utrede muligheten for å etablere 

digitale FACT team i Finnmark og for samisk befolkning i Norge. Konklusjonen er entydig; 

gjennom etableringen av et digitalt FACT-team kan vi kombinere fagressurser i 

spesialisthelsetjenesten og kommunene for å tilby en mer helhetlig og effektiv løsning for 

denne pasientgruppen.  

 

På bakgrunn av anbefaling fra forprosjektet, etableres det nå et tverrfaglig digitalt FACT-team 

mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene i Midt-Finnmark og NAV. Teamet skal tilby 

integrert behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til målgruppen gjennom oppsøkende 

virksomhet og utstrakt bruk av digitale verktøy. 
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STATUS ELDREREFORMEN - LEVE HELE LIVET 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 441  

Arkivsaksnr.: 21/125    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 16/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til 

etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Leve hele livet – status for Lebesby kommune 

 

 

Faktaopplysning: 

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet lenger 

og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og 

omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn. I Prop. 1 S (2020-2021), jf. 

Innst. 11 S (2020-2021) er det vedtatt at de kommunene som omstiller seg i tråd med 

reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 2021. 

Hovedkriteriet er at kommunene har tatt stilling til løsningsforslagene og politisk vedtatt 

hvordan reformen skal gjennomføres lokalt, eller at de kan dokumentere at de er i prosess 

fram mot et vedtak. 

 
Kommunene har stor frihet til å utforme og konkretisere hvordan reformen skal iverksettes lokalt, basert på egne 

utfordringer og behov, men følgende krav må innfris for å få prioritering i tilskuddsforvaltningen:  
 

 Kommunene skal ha vedtatt en plan som beskriver hvordan Leve hele livet skal 

gjennomføres lokalt, herunder eksempelvis hvilke innsatsområder og løsninger som 

skal berøres/implementeres. Eksempler på plan kan være en egen plan, et 

saksfremlegg, et beslutningsnotat eller lignende som inneholder utredning og 

innstilling som grunnlag for behandling i politiske organer. At planen er vedtatt 

innebærer at kommunestyret har politisk behandlet hvordan reformen skal 

gjennomføres lokalt, på bakgrunn av en kartlegging av egne utfordringer og behov.  

 

 Dersom kommunen til nå ikke har vedtatt en slik plan, skal kommunen ha beskrevet 

en prosess for hvordan og når det skal vedtas en plan for gjennomføring av Leve hele 

livet. En slik prosessbeskrivelse må som et minimum være sendt til kommunestyret 

som en orienteringssak. Det forventes at kommunene innen utgangen av 2021 kan vise 

til politisk vedtatte planer for gjennomføring av reformen.  
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 Kommunen må vise hvordan den lovpålagte medvirkningen (jf. forskrift om 

medvirkningsordninger, ref. kommuneloven § 5-12, 5. ledd) er ivaretatt i utarbeidelse 

av planen. Reformen legger opp til endringsprosesser med sterk medvirkning. Det 

ligger derfor en forventning at kommunene involverer innbyggerne i arbeidet med 

Leve hele livet. Innbyggerne kan være representert ved lokale eldreråd, bygdeutvalg 

eller bydelsutvalg, pasientorganisasjoner eller andre lag og foreninger.  

 

 Reformen legger opp til at Leve hele livet integreres i kommuneplanens overordnede 

samfunnsdel (etter § 11-2 i plan og bygningsloven). Det vil videre kunne være naturlig 

å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomiplan som revideres årlig. 

Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er integrert/planlagt integrert i de 

overordnede, kommunale plandokumentene. Vi gjør oppmerksom på at status på dette 

og de øvrige punktene vil bli fulgt opp både i forbindelse med kommunenes 

rapportering på Leve hele livet pr. 1. november som statsforvalteren har ansvar for, og 

i forbindelse med ordinær rapportering på mottatte tilskudd våren 2022.  

 

 Reformen legger opp til at kommuner kan lære av hverandre og inspirere hverandre. 

Det legges derfor til grunn at kommunene deltar i eller planlegger å delta i nettverk for 

samarbeid og erfaringsdeling på reformens områder. Kommunene må vise til 

deltakelse eller planlagt deltakelse i regionale nettverk/dialogmøter og samlinger for 

Leve hele livet for erfaringsdeling og gjensidig støtte og bistand med andre kommuner.  
 

Status for Leve hele livet ble sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark og 

tilbakemeldingen er: 

«Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til dokumentet «Leve hele livet – Status i 

Lebesby kommune» som vi fikk oversendt 07.05.2021.  

Dokumentet er innholdsrikt og grundig, og er skrevet i et lett forståelig språk. Når dette 

dokumentet er behandlet av kommunestyret oppfyller kommunen med god margin 

Helsedirektoratets krav om at «kommunestyret skal ta stilling til innsatsområdene og 

løsningene i reformen og vedta hvordan reformen skal gjennomføres lokalt.»» 

 

Det har vært gjennomgang av dokumentet med hovedtillitsvalgte for Sykepleierforbundet og 

Fagforbundet. 
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Vurdering: 

Det er valgt å lage en status på alle innsatsområdene i reformen for Lebesby kommune. 

Statusbeskrivelsen for Lebesby kommune beskriver at mye er på plass, og det jobbes godt i 

bredden, men allikevel er det områder hvor det er nødvendig å utvikle tjenestene i større grad, 

med rutiner og implementering i personalgruppa. Ut fra dette er det valgt ut noen 

satsningsområder fremover; 

- Hverdagsrehabilitering/mestring 

- Formell kontakt med frivillige/ seniorressurser 

- Kommunisere tilbudene godt nok ut til den eldre befolkningen 

- Pårørende arbeid – med å styrke og utvikle ordningen med primærkontakter 

- Måltider – ernæring og estetikk 

- Velferdsteknologi 

 

Kommunestyret i Lebesby tar dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til 

etterretning og slutter seg til satsningsområdene som skal være prioriteringsområder for 

Lebesby kommunes arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet.  
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STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR HELSE OG OMSORG 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: 430  

Arkivsaksnr.: 21/452    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 17/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret i Lebesby tar strategisk kompetanseplan for Helse og omsorg til 

orientering. 

2. Utdanninger av ulik art blir behovsprøvd utfra planen og tas med i utarbeidelsen av 

økonomiplanen/ budsjett. 

 

 

Vedlegg: 

Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg 

 

 

Faktaopplysning: 

Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren ble sist revidert og vedtatt i 2014. Det er valgt 

å ikke revidere tidligere plan, men lage en strategisk kompetanseplan for helse og omsorg.  

 

Lebesby kommune sine kjerneoppgaver er knyttet til tjenesteproduksjon og 

samfunnsutvikling. De fleste oppgaver er lovpålagt, mens andre oppgaver er resultat av 

politiske vedtak.  

 

Kommuneplan for Lebesby kommune 2018 – 2035 sier at i arbeidet med å forme fremtidens 

Lebesby skal vi bl.a alltid ha fokus på å levere gode tjenester. Ut fra det, så heter det videre at 

man skal fokusere på livslang læringslyst, kunnskapsvekst og kompetanse utvikling. Hvor 

Lebesby 2035 skal anerkjenne betydning av utdanning og kompetanse. Kunnskap skal være en 

verdifull ressurs, for den enkelte innbygger, for samfunnet og kommunal virksomhet. Lebesby 

kommune har som mål at vi vil lykkes med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, og 

kompetente ansatte bidrar til god tjenestekvalitet.  

 

Ansvaret for å gi gode helse – og omsorgstjenester er i større grad lagt til kommunene, 

nærmere der pasienter og brukere bor. Lebesby kommune har derfor som oppgave å sørge for 

et samkjørt tilbud med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 

oppfølging i fokus slik at behandlingstilbudet har et helhetlig forløp. Dette krever samarbeid 

mellom de ulike fagprofesjoner ved å utnytte de beste faglige fortrinn hos den enkelte gruppe 

og god koordinering av alle tjenester. 
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Dette er i tråd med Samhandlingsreformen som har som mål at alle skal ha en enhetlig og 

likeverdig tjeneste uavhengig av bosted og økonomi. Denne reformen har -  og stiller store 

krav til omstilling, nytenkning og kompetanseplanlegging.  

 

Rammeplan for kompetanse ble vedtatt med bakgrunn i store utfordringer med å få tilsatt 

personell i nøkkelstillinger. Samtlige avdelinger og fagenheter innenfor helse – og omsorg 

utfordres med å rekruttere fagkompetanse samt å beholde fagkompetansen i kommunen. Det 

er en stor utfordring med «turn over» av personell, når sektoren i sine planverk har lagt vekt 

på samhandling og samarbeid mellom avdelinger/tjenester og på tvers av sektorene.   

 

 

Vurdering: 

Lebesby Kommunestyre tar planen til orientering.  
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HABILITERING- OG REHABILITERINGSPLAN I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv: G10  

Arkivsaksnr.: 21/456    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 18/21 Utvalg for Helse- og sosial 07.06.2021  

 

Innstilling: 

 

Helse- og sosialutvalget tar habilitering- og rehabiliteringsplan i Lebesby til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Habilitering- og rehabiliteringsplan i Lebesby 

 

Faktaopplysning: 

Habilitering- og rehabiliteringstjenester er lovpålagte kommunale tjenester. Dette er et verktøy 

som skal brukes til å sikre systematisk jobbing for et koordinert og helhetlig tilbud. Brukeren 

skal være i sentrum, og kommunen skal jobbe for brukers mulighet til å leve et aktivt og 

selvstendig liv. Planen skal kartlegge og beskrive dagens tjenester innen habilitering og 

rehabilitering. Videre skal den beskrive utfordringer i tiden fremover, og hvilke 

satsingsområder Lebesby kommune skal prioritere i tidsperioden 2021-2024.   

 

 

Vurdering: 

Habilitering- og rehabiliteringstjenester omhandler ikke bare tjenestene i helse- og omsorg, 

men også i oppvekstsektoren. Det jobbes godt i bredden med habilitering- og rehabilitering, 

men det er behov for å spisse tjenestene i større grad og er et av satsningsområdene i helse- og 

omsorg, som beskrevet i Leve hele livet. 

 

 

 

 


