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Eldrerådet
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Kommunestyret
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Kommunestyret

Arkiv: X31
Møtedato
01.12.2016
14.11.2016
01.11.2016

Innstilling:
Eldrerådets uttalelse til sak om nærpolitireformen- kommunens involvering.
Eldrerådet ber om at det i reformen blir lagt stor vekt på at lokalsamfunnet får tilstrekkelig
nærpoliti. For eldre mennesker er trygghet vesentlig for å kunne leve et godt liv.

Saksutredning:
Justis- og beredskapsdepartementet har som en del av nærpolitireformen gitt Politidirektoratet
i oppdrag å fastsette politidistriktenes lokale struktur med geografiske driftsenheter,
tjenesteenheter og tjenestesteder.
Justis- og beredskapsdepartementet har lagt føringer for effektiviseringen av politidistriktenes
lokale struktur gjennom oppdragsbrev til Politidirektoratet. Oppdraget er videreformidlet fra
Politidirektoratet til politidistriktene med nærmere presiseringer og krav til resultat og
gjennomføring. Politidistriktenes lokale struktur består av geografiske driftsenheter,
tjenesteenheter og tjenestesteder. Geografiske driftsenheter har ansvar for politioppgavene
innenfor et geografisk område, og kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder.
De overordnede målene for nærpolitireformen er:
 Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig.
 Som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre
innbyggernes trygghet.
 Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor.
 Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer.
En lang rekke utviklingstiltak skal bidra til at politiet når målene med nærpolitireformen og
tiltakene kan deles i fire hovedområder:
 Politiet skal organiseres på en ny måte.
 Ledelse og styring i politiet skal styrkes.
 Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på.
 Politiets arbeids skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy.
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SAKSVURDERING:
 Ved opprettelse av et felles kontor på Innhavet, får vi et større og mer robust tjenestested
som dekker området Tysfjord vest. Med en slik ordning vil det være mulig å gi publikum
et bedre tjenestetilbud under kontorets åpningstid, men også utover dette tidspunkt fordi
det vil være mulig å etablere en bedre vaktordning i området.
 Region Ofoten – unntatt vestsiden av Tysfjord – foreslås etablert som en egen
tjenesteenhet bestående av Narvik politistasjon. Det er allerede etablert en god vakt- og
beredskapstjeneste i regionen, og enheten ansees å oppfylle de krav som settes til en
tjenesteenhet. Vaktområdet vil være sammenfallende med tjenesteenheten.

Vedlegg:




Høring: Endring av politiets lokale organisering i Nordland.
Arbeidsgruppas forslag i sin helhet er lagt ut elektronisk på kommunens nettsider og som
vedlegg i innkallingen.
Powerpoint-presentasjon fra kommunestyret 13.9.2016, der Egil Sletteng fra Narvik
politistasjon orienterte.

Oddbjørn Nilsen
rådmann
Tor Asgeir Johansen
ordfører
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STØTTE TIL OPPRETTELSE AV PCI-SENTER VED NORDLANDSSYKEHUSET

Saksbehandler: Sandra Nilssen
Arkivsaksnr.:
16/650
Saksnr.: Utvalg
8/16
Eldrerådet
58/16
Kommunestyret

Arkiv: 000
Møtedato
01.12.2016
01.11.2016

Innstilling:
Eldrerådet støtter at det blir opprettet PCI behandling ved Nordlandssykehuset. Det vil være
viktig for mange innbyggere.

Saksutredning:
Likeverdig behandling for hjertepasienter
Når hjertet svikter teller minuttene. I Nordland rammes ca. 1000 personer av hjerteinfarkt
hvert år.
Det er store variasjoner på hvor lang tid det tar før pasienter med hjertesvikt får behandling. I
dag er den beste behandlingen for dette en såkalt PCI-behandling. Denne gis i dag i Tromsø,
Trondheim og syv andre steder i landet. Tromsø er eneste sted i Nord-Norge der behandlingen
tilbys. Men for at denne behandlingen skal lykkes er man avhengig av at den skjer raskt. For
personer i Nordlandskommunene tar det lang tid før man når en slik behandling, og mange av
pasientene må først gjennom en såkalt «plumbobehandling» før man får en PCI-behandling,
på grunn av de store geografiske avstandene.
For over halvparten av pasientene fra Bodø tar det over 9 timer før de får behandling.
Situasjonen er enda verre stilt for pasienter fra Helgeland. Dette er vesentlig lenger enn i
øvrige deler av landet, for pasienter fra Tromsø tar det til sammenlikning 90 minutter.
Tiden det tar før behandling påvirker hjertemuskelens funksjon etter behandling er
gjennomført, og dermed er konsekvensen av den lange transporttiden at befolkningen i
Nordland har et dårligere helsetilbud enn resten av landet, med økt risiko for varige skader.
Et likeverdig helsetilbud er avgjørende for et velfungerende helsevesen. Det er en viktig verdi
i vårt samfunn at vi kan få likeverdig hjelp uavhengig av hvor i landet vi bor. Vi erkjenner at
det vil være lokale forskjeller, men det bør være et godt utgangspunkt å desentralisere der man
kan – men sentralisere der man må.
De store forskjellene mellom det tilbudet hjertepasienter i Nordland og pasienter i andre deler
av landet får, krever at noe må gjøres med hvordan man organiserer PCI-behandlingen. En
rekke land har et desentralisert PCI-tilbud, deriblant Sverige og Finland. Vi har stor tro på at
det tette samarbeidet mellom UNN og Nordlandssykehuset, i kombinasjon med bruk av ny
teknologi – gjør at det er et godt grunnlag for å desentralisere PCI-tilbudet slik at langt flere
kan få den livsviktige behandlingen langt tidligere.
Nordlandssykehuset har en viktig og sentral funksjon for vår del av landet. Det er svært viktig
at det sørges for et godt og livsviktig tilbud sammen med en godt utbygd ambulanse-
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helikopter- og luftambulansetjeneste for distriktene. En oppbygging av en PCI-behandling
med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange av våre innbyggere, og vil gi et mer
likeverdig tilbud for pasientene enn man har i dag.
Bodø kommune vil med bakgrunn i dette oppfordre styret i Helse Nord om å ta disse
momentene med i sin behandling av saken angående PCI senter.

Vedlegg:

Oddbjørn Nilsen
rådmann
Tor Asgeir Johansen
ordfører
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ELDRERÅDETS UTTALELSE TIL BUDSJETT 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
16/696
Saksnr.: Utvalg
9/16
Eldrerådet

Arkiv:
Møtedato
01.12.2016

Innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
Tysfjord eldreråd ber om at det i budsjettet for 2017 blir satt av nok penger til eldrerådets
virksomhet. Det må legges inn nok penger til å arrangere en eldredag.
::: Sett inn innstillingen over denne linja 
... Sett inn saksutredningen under denne linja 
Saksutredning:
Tysfjord eldreråd ber om at det i budsjettet for 2017 blir satt av nok penger til eldrerådets
virksomhet. Det må legges inn nok penger til å arrangere en eldredag.

Vedlegg:

Sandra Nilssen
servicemedarbeider
... Sett inn saksutredningen over denne linja 
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