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PS 2009/11 Referatsak



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3768 -1

Arkiv: G70

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/12 Kvænangen Formannskap 01.04.2009
2009/1 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 16.04.2009
2009/14 Kvænangen kommunestyre 22.04.2009

Kommunal egenandel til STYRK-prosjekt, kartlegging og organisering rus 
og psykiatri

Rådmannens innstilling

Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009. 
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte søknad og svar om STYRK-midler til arbeid innen rus og psykiatri. Vi har slitt 
med arbeidet innen dette området i flere år, både mtp utfordringer i det tverrfaglige arbeidet i 
seg selv og med tjenestetilbudet til brukerne. I tillegg har vi de siste årene fått organisatoriske 
endringer som påvirker dette (opprettelsen av NAV-kontor og sammenslåingen til 
interkommunalt barnevern).

Vurdering

Vi ser på dette som et godt tiltak til å bygge opp en god grunnmur i arbeidet innen rus og 
psykisk helse. I og med at vi har fått med Staten på et spleiselag der de tar 50 % av kostnadene 
er det viktig at vi får på plass vår egenandel.



PROSJEKT – KARTLEGGING AV RUS OG DOBBELTDIAGNOSE OG 
ORGANISERING AV TJENESTETILBUDET FOR RUS OG PSYKISK HELSE

Målsetting: Skaffe seg god oversikt over kommunens innbyggere med rus og psykiske 
problemer ved kartlegging og registrering, bygge opp et solid og tilpasset tjenestetilbud til 
dem, komme fram til den beste formen for organisering av det kommunale tjenesteapparatet 
og få til gode rutiner for tverrfaglig samarbeid.

Bakgrunn: Kvænangen er en liten utkantkommune med i overkant av 1300 innbyggere. Vi 
har et relativt stort problem med rus. 1. halvår 2008 var 45 % av henvendelsene til det lokale 
NAV-kontoret (25 personer) relatert til dette. Problemet ser ut til å være stigende og det er 
mange unge personer i dette. Det er vanlig at personer med rusproblemer samtidig har 
psykiske problemer.

Dagens tjenestetilbud og kommunal organisering: Kvænangen kommune har de siste 10 
årene gradvis flatet ut organiseringen innen det som tidligere var helse- og sosialetaten. I dag 
har psykisk helse ca 3 årsverk og er organisert som en del av hjemmetjenestene. Rusarbeidet 
er delt slik at rusarbeid for ungdom er organisert sammen med helsestasjonen og ettervern er 
en del av NAV. Videre ble barnevern i 2008 sammenslått i en felles interkommunal tjeneste 
sammen med Nordreisa kommune. Pilaren i arbeidet baserer seg dermed på tverrfaglig 
samhandling og det har vi ikke fått til å virke så godt som vi håpet på. Videre sliter både rus 
og psykisk helse med at det er vanskelig å skaffe seg oversikt over pasientene fordi de ikke 
kommer i kontakt med dem. Dette skyldes flere forhold bl.a isolasjon og at de som oppsøker 
det offentlige for andre tjenester ikke blir koblet sammen med rus eller psykisk helse i de 
tilfeller de har kombinerte problemer. Slik sett er det mange som faller utenfor tjenestetilbudet 
vårt og må fanges opp.

Aktuelt prosjekt: Vi ønsker å sette i gang et prosjekt for å løse opp i ovennevnte problemer 
og nå målsettingen. 50 % konsulentstilling i 2 år perioden 01.07.09 – 30.06.11. Hovedsaken 
blir kartlegging og registrering av brukere. Vi kommer til å bruke SIRIUS sine skjema for å 
gjøre en kvantitativ undersøkelse, fordi da er det lettere å tolke resultatet etterpå. Viktig å ha 
en målgruppe, kan evt deles inn i 2. Eks fra 16 år til 25, og fra 25 til 40. Undersøkelsen skal
være anonym og kan benyttes av de forskjellige hjelpeinstansene. Målet vårt er å finne ut 
hvorfor folk ruser seg, og hvilke tiltak som kan gjøre at de ikke gjør det. Er det arbeid eller
andre aktiviteter de trenger/sliter de med psykiske problemer/smerteproblematikk/ensomhet?
Analyse og etterarbeid etter undersøkelsen. Til slutt blir det arbeid med å se på organisering 
av det kommunale tjenesteapparatet og få til gode rutiner for tverrfaglig samarbeid.

Finansiering: 
Lønn 50 % konsulentstilling i 2 år: Lønn kr 343 000 + pensjonskostnader på 17 % kr 401 300 
Diverse administrative kostnader kr   28 700
Sum kostnader kr kr 430 000
Finaniseringsplan: Kommunal egenandel på kr 215 000 og søknad gjennom STYRK-midlene 
på kr 215 000.





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3796 -1

Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/13 Kvænangen Formannskap 01.04.2009
2009/2 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 16.04.2009
2009/16 Kvænangen kommunestyre 22.04.2009

Opprettelse av et 4. legeårsverk i Kvænangen, utdanningsstilling

Rådmannens innstilling

Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

Saksopplysninger

Viser til vedlagte notat fra kommunelege I om saken. Grunnet problemer både mtp 
vaktbelastning og rekruttering til legetjenesten i kommunen må vi gjøre grep på legesiden. 
Vedlagte skisse fra kommunelege viser at det kun blir ca kr 100 000 i årlige merutgifter med å 
ha et 4. legeårsverk. I og med at dette er en utdanningsstilling vil det i praksis bli slik at det er 5 
leger som vil dele på de 4 årsverkene.

Vurdering

Når man ser på hva man får igjen for de rene kommunale merutgiftene er dette en god 
investering. Vi får en bedre helsetjeneste for innbyggerne, større muligheter til å opprettholde 
egen kommunal legevakt (unngå felles interkommunal legevakt med vakthavende lege på 
Sonjatun) og vi gjør det mer attraktivt å komme til Kvænangen som lege, både som vikar eller 
til fast stilling når den tid kommer.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3831 -1

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 20.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/14 Kvænangen Formannskap 01.04.2009

Søknad om støtte div. lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Norges Blindeforbund innvilges kr. 2.000,- i støtte til lydavis for medlemmer bosatt i 
Kvænangen kommune. Øvrige søknader avslås.

Saksopplysninger

Vi har mottatt følgende søknader om økonomisk støtte:

Norsk Luftambulanse Kr. 1.800,-
Tromskomiteen Ikke oppgitt beløp
Kirkens sos Ikke oppgitt beløp
Norges blindeforbund – lydavis Kr. 2.000,-

Vurdering
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