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Kvænangen kommunestyre

Økning av bemanning i nye TTPU

Rådmannens innstilling

1. Økning av bemanning, pleie - høgskoleutdannet personale 1 årsverk, kr 562 000 pr år f.o.m. 
2013. 

2. Økning av bemanning, pleie - fagarbeider/assistent 2,75 årsverk, kr 1 375 000 pr år f.o.m. 
2013. 

3. Økning av bemanning, administrasjon 0,2 årsverk, kr 85 000 pr år f.o.m. 2013. 
4. Innkjøp av utstyr og hjelpemidler kr 100 000. Engangsbeløp kun for 2013. 

Saksopplysninger

Leder TTPU Marianne Sollund skriver følgende om behovet for øket bemanning i det nye 
TTPU: 

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med innvilget plass i barnebolig i TTPU fra og med 
januar 2013

Klientutvalget innvilget den 13.09.12 en søknad om plass i barnebolig i TTPU med en-til-en 
bemanning hele døgnet fra og med januar 2013. I den forbindelse vil det være behov for 
følgende i TTPU;

 Økning i antall årsverk

En-til-en bemanning hele døgnet for barnet, minus tiden barnet er på skolen, utgjør til sammen 
et behov for ca 5 årsverk i TTPU .  Det er allerede opprettet 0,75 årsverk knyttet til barnet i 
TTPU i forbindelse med avlastning.  Slik at ved opprettelse av barneboligen vil det si at 
kommunen må opprette ytterligere 4,25 årsverk.

Ved en gjennomgang av hele budsjettet til TTPU, er det dekning for ca 0,5 årsverk av de 4,25 
årsverkene det er behov for.  Dette vil igjen si at av de 4,25 årsverkene som må opprettes i 
TTPU i forbindelse med barneboligen, så er det ikke dekning for ca 3,75 årsverk i inneværende 
budsjett. 

Selv om det behøves rundt 5 årsverk i forbindelse med barneboligen, og det må lyses ut nye 
stillinger i TTPU, så betyr ikke dette at de som ansettes skal jobbe bare med barnet i 
barneboligen. Alle ansatte i TTPU jobber med alle brukerne i TTPU.  I forbindelse med kravene 
som stilles i forhold til blant annet bruk av tvang og makt, utarbeidelse av diverse planer og 
tiltak m.m i forhold til hele brukergruppen, bør det stilles krav til at det i minst et av de nye 



årsverkene ansettes en person med høyere utdanning.  Et årsverk for en person med 
fagarbeiderutdanning med mer enn 10 års ansiennitet, koster kommunen ca kr 500 000 til 
sammen per år.  Mens et årsverk for en person med høyere utdanning med minst 10 års 
ansiennitet, koster kommunen ca kr 562 000 til sammen per år.  Slik at hvis det tas utgangspunkt 
i at et av årsverkene blir en person med høyere utdanning og de øvrige 2,75 årsverkene blir 
personer med fagutdanning, så utgjør dette en årlig lønnskostnad på kroner 1 937 000 som det 
ikke er dekning for i inneværende budsjett.  

Det er ikke mulig å opprette barneboligen som allerede er innvilget, uten at bemanningen i 
TTPU økes som allerede beskrevet. Det er svært viktig at kommunen får utlyst de nødvendige 
stillingene så snart som mulig, for å sikre at barneboligen kan starte opp i januar 2013.  Dersom 
ikke alt er klart til barneboligen skal tas i bruk i januar neste år, risikerer kommunen uansett å bli 
pålagt av Fylkesmannen og sette i verk den innvilgede tjenesten umiddelbart. Dette vil igjen si 
at alt av fast personale samt alle vikarer i TTPU vil måtte gå en massiv mengde overtid, og 
allikevel vil det være umulig å gi barnet en-til-en bemanning hele døgnet. Dette vil gå på 
bekostning av de andre brukerne i TTPU, som vil motta dårligere tjenester eller ikke motta 
tildelte tjenester i det hele tatt, samtidig som totalbelastningen på de ansatte vil bli alt for stor.  
Det at det allerede er fattet et vedtak om en tjeneste, gjør at kommunen plikter å sette i gang 
tjenesten fra det tidspunktet som står i vedtaket.  Viser for øvrig til Lov om kommunale helse-
og omsorgstjenester § 11-1; ”Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å 
yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven her”.

 Midler til innkjøp av nye hjelpemidler

Da barnet som nå er innvilget barnebolig begynte å ha avlastning i en leilighet underlagt TTPU 
for fire år siden, ble det kjøpt inn nødvendig utstyr og hjelpemidler for ca kr 350 000. Etter dette 
er det ikke blitt kjøpt inne noe mer i forhold til barnets spesielle hjelpe- og omsorgsbehov, enda 
barnet nå er blitt fire år eldre. Når barnet flytter inn i barneboligen, så vil det av utstyr og 
hjelpemidler som allerede er i avlastningsleiligheten bli flyttet over i barneboligen. Men fordi 
barnet er blitt fire år eldre og har vokst ut av noen av hjelpemidlene, må det nå kjøpes inn noe 
nytt. Det barnet må ha er et dusjstellebord og en arbeidsstol. Fra firmaet Handicare opplyses det 
at et veggmontert og hevbart/senkbart dusjstellebord med alt av nødvendig tilbehør koster ca 
kroner 65 000 inkludert moms og videre at en arbeidsstol inkludert alt av nødvendig utstyr 
koster ca 35 000 inkludert moms.  Det er ikke dekning i inneværende budsjett for de 100 000 
som det må kjøpes inn nye hjelpemidler for, før barnet kan flytte inn i barneboligen.

 Endring av lederstillingen i TTPU til en ren administrativ stilling

Lederstillingen i TTPU er i dag oppdelt i  ca 80 % administrativ tid og ca 20 % turnus. Dette vil 
si at leder jobber vakter hver tredje lørdag og søndag, og har kontordager resten av tiden. I og 
med at leder jobber turnus, så utløser dette ukefridager i likhet med andre som jobber turnus.  
Leder har arbeidshelg hver tredje uke, og har derfor fri fredagen før arbeidshelgen og mandagen 
etter. For andre enn de som jobber turnus selv, er det vanskelig å forstå hvorfor leder ”plutselig” 
har fri på en ukedag. Dermed innkalles leder til møter samt mottar en rekke telefoner på sine 
fridager, slik at dette ikke blir reelle fridager.  

Miljøterapeut 1 i TTPU har i tillegg ca 20 % administrativ stilling, noe som gjennomsnittlig 
utgjør ca en kontordag for uken. Miljøterapeut 1 er delegert ansvaret for det meste som har med 
turnus å gjøre samt å holde vaktboka à jour/inntak av vikarer, noe som er tidkrevende. 
Miljøterapeut 1 har derfor ikke kapasitet til å påta seg mer kontorarbeid i sine 20 %.

Leder i TTPU har ansvaret for både et større budsjett og flere ansatte enn flere av de andre 
lederne i Pleie-og omsorg. Allikevel er leder i TTPU den eneste lederen i Pleie- og omsorg som 
ikke har ren kontor/administrativ stilling. Etter hvert som tjenesten har vokst, har og 
papirmengden økt. Det er flere brukere i kommunen, mer som skal dokumenteres og registreres 
og det er en økning i vanskeligere saker som krever en mer omfattende saksbehandling.  Nå når 



det opprettes en barnebolig i det nye TTPU-bygget fra og med januar neste år, så vil også dette 
medføre en betydelig økning i arbeidsmengden for leder.  Barnebolig er noe helt nytt for 
kommunen, og det er svært viktig at alt gjøres korrekt i forhold til gjeldende lovverk, forskrifter 
og retningslinjer.  Barneboligen defineres etter loven som en institusjon, mens resten av bygget 
består av omsorgsboliger. Det må dermed utarbeides en rekke nye rutiner og planer rundt 
barneboligen og barnet, samtidig som TTPU må utføre alt det foreldre vanligvis gjør når de har 
barn. Dette barnet har meget omfattende pleie-, hjelpe- og omsorgsbehov, og behøver derfor 
tettere oppfølging enn de fleste andre barn på alle felt.  Slik at det må påregnes at leder må delta 
på en rekke møter med foreldre, skole, PPT, NAV, UNN, barnehabiliteringen m.m. Når barnet 
flytter inn, er det TTPU som hele tiden må ajourholde barnets individuelle plan, som må 
innkalle til møter i forhold til denne samt samordne alle tjenestene rundt barnet.    

På bakgrunn av dette bes det om at lederstillingen i TTPU gjøres om til en ren administrativ 
stilling, i likhet med de andre lederstillingene innefor Pleie- og omsorg.  Dersom det tas 
utgangspunkt i at det i helgestillingen til leder ansettes en person med fagarbeiderutdanning i 
20% , så vil dette utgjøre en kostnad på ca kr 100 000,-  per år.  Og hvis leder går over til  ren 
administrativ stilling, så endres dessuten  leders arbeidstid  fra 35,5 timers uke til 37,5 timers 
uke, og leder vil dermed til sammen jobbe 8 timer mer per måned. Per i dag utgjør 
helgetilleggene for leder kroner 13 200,- per år, noe leder mister ved en omgjøring til en ren 
administrativ stilling. Dersom lederstillingen gjøres om til en ren administrativ stilling, og det 
opprettes en helgestilling på 20 %, så vil dette koste kommunen ca kr 85 000 årlig, noe som det 
ikke er dekning for i inneværende budsjett.

Oppsummering:

For å få i gang driften i den allerede innvilgede barneboligen i TTPU er det behov for en årlig 
økning i lønnsbudsjettet på til sammen ca  kroner 2 022 000, (opprettelse av nye årsverk samt 
omgjøring av leders stilling til en ren administrativ stilling), samt at det bevilges et 
engangsbeløp på til sammen kroner ca 100 000 til innkjøp av nødvendige hjelpemidler til barnet.

Til sist må det kort nevnes dette med særlig ressurskrevende brukere.  Se vedlagte skriv fra 
Helsedirektoratet av 07.02.2011; IS-4/2011 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse-
og sosialtjenester i kommunene. 

For 2011 fikk Kvænangen kommune refundert til sammen kroner 5 459 000,- for tre brukere 
med diagnosen psykisk utviklingshemming som ble beregnet til å være særlig ressurskrevende.  
Barnet som nå er innvilget barnebolig er en av de tre brukerne som kommunen fikk refundert 
midler for.  Gjennomsnittlig fikk altså kommunen refundert kroner 1 819 666,- per 
ressurskrevende bruker.  De samme beløpene vil kommunen og få refundert for 2012. 
Barneboligen forventes opprettet i begynnelsen av 2013, slik at kommunen kan kreve å få 
refundert mer enn det kommunen allerede får for denne brukeren som særlig ressurskrevende 
først i 2014. Hvor mye mer kommunen kan få refundert, er svært vanskelig å anslå. Det er 
revisor som går igjennom tallene fra fjoråret i begynnelsen av hvert nytt år, og som ser på hvilke 
utgifter kommunen får godkjent i forhold til de ressurskrevende brukerne.  



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3757 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Cathrine Torvund

Dato:                 03.09.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/59 Kvænangen Formannskap 02.10.2012

Søknad om støtte til TV-aksjonen 2012

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 00012H.pdf

Rådmannens innstilling

Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2012. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

TV-aksjonen 2012 avvikles søndag 21. oktober og er tildelt Amnesty International. Vedlagt 
følger informasjon om TV-aksjonen og hva pengene skal brukes til. Det vanlige i mange år har 
vært at formannskapet har bevilget kr 5000 til TV-aksjonen.

Vurdering



21 OKTOBER 2012

AMNESTY
INTERNATIONAL

TV-AKSJONEN 1111(

Ordfører Jan Helge Jensen

Kvænangen Kommune

Rådhuset

9161 Burfjord

Tromsø 24.08.12

TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL 2012 - OPPFORDRING TIL BIDRAG

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i

Norge. Søndag 21. oktober går årets aksjon av stabelen og vi håper dere også i år ønsker å støtte årets

TV-aksjon med et økonomisk bidrag.

Pengene fra NRKs TV-aksjon 2012 går til Amnestys arbeid med å styrke menneskerettighetene til

millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Slagordet

for TV-aksjonen 2012 er «Stå opp mot urett» og gjenspeiler Amnestys støtte til frihetskampen til modige

mennesker som blir kneblet, forfulgt og torturert når de forsvarer ytringsfriheten.

Amnesty vil i en rekke land intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i

menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig

fengslede og stille overgripere til ansvar.

Gi et bidrag!
Kommunene er de viktigste støttespillerne for TV-aksjonen og vi ønsker med dette å be dere om et

økonomisk bidrag til årets aksjon. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra

denne henvendelsen.

For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: 8380.08.09005

Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til

fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 21.oktober, og helst innen 5.oktober. Dermed

sikrer vi at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark:

Eirik Hjulstad lyersen, 71/-aksjonen Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune,

Postboks 6600, 9296 Tromsø.

Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon.

Med vennlig hilsen

-,--1,d d/ Knut Werner Hansen

Fylkesaksjonsle Leder for fylkesaksjonskomiteen

TV-aksjonen NRK Amnesty International, Org. Nr: 970 148 698
Innsamlingskonto 8380.08.09005, www.blimed.no / www.tvaksionen.no
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