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PS 5/18 Godkjenning av protokoll 

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 5/2018 i møte den 16.04.2018:  

Behandling 
 
Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent 
 
Vedtak 
Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent 

PS 6/18 Rapport OU-prosjektet "Den trygge havnen" 

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 6/2018 i møte den 16.04.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar rapporten fra KS Konsulent for OU-prosjektet «Den trygge 
havnen» til orientering. 
  
2. Implementering av prosjektet fortsetter og følgende tiltak gjennomføres i 2018 og 
2019: 
  

a) Fremtidig struktur og dimensjonering av langtidsplasser/heldøgns 
omsorgsplasser/boliger, samt lokalisering av tjenesteområdene utredes. Saken 
fremlegges kommunestyret innen utgangen av 2018.  
  
b) «Førstegangssamtale» og «Veileder for tildeling av helse, rehabilitering og 
omsorgstjenester» skal være førende for tildeling av tjenester og utøvelse av 
tjenestetilbudet i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren (HRO). 
  
c) Det jobbes videre med mål om «Heltidskultur i Nordkapp» som sikrer fleksibilitet 
og helhetlig styring av ressurs- og kompetansefordeling på tvers av virksomheter. 
  
d) Sektoren organiseres i virksomhetsområder og lederkompetansen styrkes. 
Målet er lederteam som ivaretar koordinert og helhetlig ledelse og styring på tvers 
av virksomhetene. (St.meld.26 2014-2015). 

 
Vedtak 
1. Kommunestyret tar rapporten fra KS Konsulent for OU-prosjektet «Den trygge 
havnen» til orientering. 
  
2. Implementering av prosjektet fortsetter og følgende tiltak gjennomføres i 2018 og 
2019: 
  

a) Fremtidig struktur og dimensjonering av langtidsplasser/heldøgns 
omsorgsplasser/boliger, samt lokalisering av tjenesteområdene utredes. Saken 
fremlegges kommunestyret innen utgangen av 2018.  
  
b) «Førstegangssamtale» og «Veileder for tildeling av helse, rehabilitering og 
omsorgstjenester» skal være førende for tildeling av tjenester og utøvelse av 
tjenestetilbudet i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren (HRO). 



  
c) Det jobbes videre med mål om «Heltidskultur i Nordkapp» som sikrer fleksibilitet 
og helhetlig styring av ressurs- og kompetansefordeling på tvers av virksomheter. 
  
d) Sektoren organiseres i virksomhetsområder og lederkompetansen styrkes. 
Målet er lederteam som ivaretar koordinert og helhetlig ledelse og styring på tvers 
av virksomhetene. (St.meld.26 2014-2015). 

RS 4/18 Påsken 2018 utfordringer med snø og stengte veier 

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 4/2018 i møte den 16.04.2018:  

Behandling 
 
Det ble redegjordt for utfordringene i påsken 2018.  
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

RS 5/18 Sykefraværet 

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 5/2018 i møte den 16.04.2018:  

Behandling 
 
Det ble redegjorde for sykefraværet i sektoren. 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 

RS 6/18 Regnskapssituasjonen i Helse- og omsorg sektoren 

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 6/2018 i møte den 16.04.2018:  

Behandling 
 
Det ble redegjort for regnskapssituasjonen. 
 
Vedtak 
Tatt til orientering. 


