
Høringsuttalelse budsjett 2017- Sørfold kommune

Viser til rådmannens forslag og formannskapets forslag til endringer

Rådmannen foreslår å legge ned Elvheim, men å fortsette drift av hjemmetjeneste på Nordsia. 

(døgndrift) Avdelingsleder 50% fjernes. I tillegg foreslår han å lokalisere avd.1 og avd.2 på Sørfold 

Sykehjem på ett plan for å få en bedre utnyttelse av personellressurser, spesielt nattevakter. På helse 

er det foreslått å ta bort 100% stilling.

Formannskapet har endret på dette forslaget. De vil at Elvheim skal drives videre til nye 

omsorgsboliger er på plass. For Sørfold Sykehjem er forslaget i praksis det samme. I tillegg til å fjerne 

50% lederstilling på Nordsia, ønsker de å fjerne ytterligere100% stilling ledelse i PLO.

Vi i NSF Sørfold forstår at kommunens økonomi tilsier at det må gjøres endringer innenfor 

kommunen og også innen helse og pleie- og omsorg. Ut fra forslag, både fra rådmannen og 

formannskapet, tar vi vår del og mer enn det. Vi har sett at det over tid har vært ledighet på plasser 

på alle tre døgndrevne botilbud til pleietrengende, til og fra. Det er derfor naturlig å redusere på 

antall plasser.

Det aller mest hensiktsmessige vil være å samle all institusjonsdrift på en plass. Hvorvidt vi kaller det 

et helsehus eller et sykehjem, er uvesentlig. Det som betyr noe er at vi får fortgang i planene og at vi 

får et bygg som er hensiktsmessig utformet og sentralt plassert, slik at vi har gode forutsetninger for 

å ivareta pleietrengende på en god måte med et minimum av ressurser.

Det vil ta tid å få et nytt bygg på plass. Vi har også hørt nevnt mulig utredning av evt. ombygging av 

Sørfold Eldresenter. Dette bygget er pr i dag et svært uegnet bygg med bl.a. små felles oppholdsrom 

og lange avstander. Noe som gjør arbeidet tungvindt. Det vil derfor kreve store endringer for å få 

bygget hensiktsmessig. Ei evt. ombygging vil også kreve omplassering av pasienter.

Det er selvfølgelig ikke vårt ønske å legge ned arbeidsplasser, hverken på Nordsia eller i Røsvik, men 

vi mener at i vår lille kommune er vi nødt til å tenke helhetlig og rasjonelt. Vi kan ikke drive heldøgns 

botilbud med egne kjøkken på tre forskjellige steder. Det koster rett og slett for mye. Fra vårt 

synspunkt mener vi det er mest fornuftig å avvikle driften av Elvheim først. Det er der det i øyeblikket 

er minst belegg. (minst behov) På Sørfold Sykehjem er så å si alle plasser belagt. (En i overbelegg på 

avd.2 og en ledig på avd. 1, altså fullt totalt sett)

For et år siden ble det foretatt en omorganisering av lederstrukturen i pleie- og omsorg. (Igjen!) 

Denne er pr i dag ikke evaluert, og kanskje ikke helt innkjørt. Registrerer at formannskapet i tilleg til å 

ta bort 50% lederressurs på Nordsia, ønsker å fjerne ytterligere  100% lederstilling. Hvor skal dette 

tas? Når man tenker på de omstillingsprosessene vi står overfor, må vi med respekt å melde, si at det 

ikke virker særlig gjennomtenkt.
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