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Sakstittel:  STATUSRAPPORT FOR PLEIE- OG OMSORG 2019  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret tar statusrapport for pleie- og omsorg 2019 til følge. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Tiltaksplan for pleie- og omsorg 2019 

 

Faktaopplysning: 
 Lebesby kommune fikk i 2017 prosjektbistand for følgende områder:  

- Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten  

- Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse (ref. kommunestyrevedtak     

  72/16 om felles ledelse)   

- Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleieressurser)  

 

I oppstartsmøtet med rådmann og helse- og omsorgssjef 21.august 2017 ble oppdragets formål 

beskrevet som en gjennomgang av tjenesten og beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidige 

løsninger av god kvalitet:  

 

1. Bærekraftige pleie- og omsorgstjenester i framtiden.  

2. Riktig dimensjonering innen sykehjem og hjemmetjenester.  

3. Bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk.  

4. Hensiktsmessig organisering av tjenestene – organisering av ledelsen.  

5. Bruk av ressurser på tvers.  

 

Lebesby kommune ønsker å legge til rette for å imøtekomme fremtiden på en bærekraftig måte, i 

en tid med vanskelig rekruttering og nye oppgaver.  

Ovenstående var mandatet for oppdraget til RO (ressurssenter for omstilling i kommunene). Det 

var ikke lagt inn økonomiske besparelser i mandatet til RO, da det ikke fremkom slikt i vedtaket 

fra kommunestyret (72/16).  

 

Oppsummert så la de frem 9. punkter som hovedutfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. 

Mange av anbefalingene som RO beskriver har vi også belyst i vår pleie- og omsorgsplan. 

Tiltakene i pleie- og omsorgsplanen er områder hvor vi skal jobbe med frem ut 2021. 

 

Kommunestyret fikk forelagt statusrapport i Kommunestyret juni 2018 og som ble tatt til 

følge med følgende tillegg (18/311): 
«Punkt nr 4,5,6,8, og 9 i statusrapport PLO tas inn i tiltaksplanen.  

Tiltaksplanen legges fram i hvert Formannskapsmøte med statusorientering.  

Tiltaksplanen legges fram for Kommunestyret i desember 2018 hvor Kommunestyret får en 

statusoppdatering».   



 

Vurdering: 

Punktene ovenfor er tatt inn i tiltaksplanen. Tiltaksplanen er pleie- og omsorg sitt 

internverktøy for å synliggjøre hva som er gjort, hva er fokusområder, og at vi også er i tråd 

med vedtatte pleie- og omsorgsplanen. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Muna Larsen 

  Helse- og omsorgssjef 
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