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Vår dato: 26.11.2020

Kommentarer til Budsjett 2021
NSF ønsker å komme med følgende uttalelser til budsjettforslaget for 2021:
Med bakgrunn i Kommunens økonomi er medlemmene i NSF innforstått med at det er
nødvendig med store endringer i driften for å kunne nå målene som er satt i budsjettet
forslaget. De tillitsvalgte har i år blitt mer inkludert i arbeidet med budsjettet og det har
vært jobbet hardt med å finne tiltak på hver enkelt enhet.
Vi ser på dette som en mulighet til å være med på å forme en ny tjeneste som skal
kunne være bærekraftig i årene fremover, men har kommentarer til noen av budsjetttiltakene.

5.3 Helse og omsorg
Medlemmene i NSF er enige i at man må begynne å ha et forebyggende fokus for at
man skal kunne minke den arbeidskraftintensive delen av helse og
omsorgstjenestene.
Med de endringene som er foreslått innenfor Helse og omsorg, mener NSF at det er
mulig å yte tilfredsstillende helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere men
på et annet nivå enn det vi har vært vant til. Dette vil kreve en holdningsendring hos de
ansette og ikke minst hos tjenestemottakerne og deres pårørende. Samtidig ser vi at
de tiltakene som er foreslått innenfor helse og omsorg er så sammenknyttet at for å
kunne oppnå full effekt er det vanskelig å bare iverksette noen av tiltakene.
NSF mener at et av tiltakene for å spare utgifter bør være å øke den generelle
grunnbemanningen innenfor enheten Helse og omsorg. Dette vil gi en mer stabil og en
forutsigbar arbeidshverdag og innleie ved sykefravær vil kunne reduseres. Andre
kommuner som har gjennomført en økning i grunnbemanning har erfart at dette gir
store besparelser og man kan se en i reduksjon i sykefravær i det lengre løp.
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5.3.3.1 Institusjon
I budsjettforslaget blir det foreslått en avvikling av 5 institusjonsplasser for Demens.
Dette forslaget ser vi på med bekymring, da Fauske kommune har 93 registrerte
personer med diagnosen Demens som bor hjemme. Man kan på samme tid se frem
mot en økende befolkningsmasse med diagnosen Demens. Disse pasientene er
krevende å skal yte forsvarlig helsehjelp til hjemme, selv med bruk av
velferdsteknologiske hjelpemidler.

5.3.3.2 Hjemmebaserte tjenester
NSF medlemmene mener at et endret fokus til forebygging bør komme med en økt
satsning på hjemmetjenesten. Dette i form av økte ressurser for å kunne møte en
økning i tjenestebildet hos en da økende pasientmasse.

Med vennlig hilsen

Lill-Therese Johansen
HTV Fauske kommune

