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ÅRSBERETNING 2016 SEKSJON HELSE OG SOSIAL
2016 har som tidligere år vært hektisk og fullt av utfordringer.

Jeg har vært fast representant i kommunens Arbeidsmiljøutvalg og i overordnet
styringsgruppe i Forbedringsprogrammet, i tillegg til å ha vært representant i diverse
arbeidsgrupper og prosjekt. Ragnhild Hakkebo har vært fast representant i
Administrasjonsutvalget og deltatt i diverse grupper og prosjekt.
Det har vært arbeidet med flere utfordringer samtidig, i helse og omsorg har det vært
omorganisering hele året og der er vi kommet til Fase 3 som ser på innhold i stillinger og
struktur på tjenesten.
Helse og omsorg har et merforbruk på 105 mill som det er planlagt å styre ned. Her er en
nøkkel prosjektet Heltid/deltid, som vil medføre at vi vil få flere hele stillinger. Dette vil være
med på å styrke kvalitet og kontinuitet i tjenesten.Det vil også medføre mindre behov for
interne og eksterne vikarer.
Jeg med byråd Gunhild Johansen til København for å se hvordan Tillitsreformen praktiseres
der og om muligheten hvordan Tromsø kommune kan endre seg til at vi kan innføre det her.
Helsehuset er planlagt åpnet høsten 2017, og her er vi i gang med å planlegge utlysning av
stillinger etter at vi har sjekket ut fortrinnsberettigede. Det er en stor jobb å planlegge nye
avdelinger slik som Rus og Psykiatri,- lindrende senger, og flere korttids tun inn i et nytt hus.
Rus og psykiatri fikk ny leder,- Øyvind Pedersen i november etter at Trude Boldermo sluttet
i kommunen våren 2016. De har flyttet administrasjon fra Brygga til Handelens hus i
Grønnegata.
De er ikke ferdig med omorganiseringen og det pågår fremdeles.
Flyktningetjenesten her er det også endringer, de har flyttet administrasjon fra Veitabygget
til IF-bygget i Grønnegata, og tjenesten mindreårige flyktninger (Harmoni) skal utvides. De er
flyttet fra Kaldfjordveien til Ishavsveien. Lokalene i Kaldfjordveien pusses opp og tjenesten
utvides og vil da bestå av begge adresser.
USHT -utviklingstjenesten for sykehjem og hjemmetjenesten har vært lokalisert på Kroken
sykehjem, og her har jeg vært fast representant og har blant annet vært med å tildele midler til
diverse prosjekt som skal gjennomføres i fylket. USHT har vært finansiert av
helsedirektoratet med tildelte midler år for år. Nå fra 01.01.17 er Tromsø kommune godkjent
som vertskommune og de vil etter plan? bli lokalisert på rådhuset som en del av en ny Fag og
Utviklingsavdeling som vil bli opprettet.
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Det er også en pågående prosess med å omorganisere tjenesten Kvaløya hjemmetjeneste som
deles i to, til ren hjemmetjeneste og oppfølgingstjeneste med hver sin enhetsleder.
Dagsentrene skal samles under en leder på Kvaløya hjemmetjeneste, slik at tilbudet skal bli
mer likt uavhengig hvor i Tromsø den enkelte bruker bor.
Forbedringsprogrammet har søkt etter leder for å styre prosessen på overordnet nivå, og skal
se til at Tromsø kommune når målet om å spare 205 mill.
Konkurranseutsettingen av sentralkjøkkenet medførte at vi fremdeles har to ansatte som ikke
har fått ny stilling i kommunen.
Byggingen av Otium er startet og det ser ut til at de er i rute i forhold til plan.
Dette er en del av aktiviteten vi har innenfor helse og omsorg i tillegg til saker som
medlemmer har fått hjelp og støtte til. Det er sykefraværsoppfølging, ansiennitetsberegning,
feil lønn og lignende.
Alle tillitsvalgte ute på enhetene gjør en fantastisk jobb, de er flotte representanter for
Fagforbundet og er med på å rekruttere og styrke Fagforbundet.
Vi har et godt arbeidsmiljø på kontoret med god takhøyde som gjør at vi har mulighet å få ut
frustrasjoner.
Jeg vil med dette takke alle tillitsvalgte og mine kollegaer for samarbeidet i året som er gått,
og ser frem til et nytt spennende år med nye muligheter og noen nye kollegaer.
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