
Vedlegg- utviklingsoppgaver/prosesser- Rådmannens grunnlag for budsjett og økonomiplan 2017-2020 

 

1 

 

 

 

Utvalgte utviklingsoppgaver/prosesser 
 

 

 

Innhold 
Utvalgte utviklingsoppgaver/prosesser................................................................................................... 1 

1. Sammenslåing Parken – Framnes ................................................................................................ 2 

2. Innspill fra Narvik Kulturhus ........................................................................................................ 6 

Brev med velegg fra Narvik kulturhus ............................................................................................. 7 

3. Utviklingstiltak : Demensomsorgen i Narvik kommune 2017-2020 .......................................... 12 

4. Aktivitetssenteret - Helse og kultur på samme sted ................................................................. 16 

 

 



Vedlegg- utviklingsoppgaver/prosesser- Rådmannens grunnlag for budsjett og økonomiplan 2017-2020 

 

2 

 

1. Sammenslåing Parken – Framnes 

 

Det er utarbeidet en prosess for sammenslåing av Framnes og Parken ungdomsskoler, slik at dette 

kan bli en realitet fra skoleåret 2017-2018 i tråd med bystyrets vedtak i økonomiplanen 2016-2019. 
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År

Måned Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

Uker 40-43 44-47 48-52 1-4 5-8 9-13 14-17 18-21 22-25 26-29 30-33

20172016

Oppgaver (tiltak)

Tiltak

Kartleggingsperiode

Utarbeide felles pedagogisk plattform

Møter, rektorer

Ferdigstille felles utk. ped. plattform

Høring ny pedagogisk plattform

Ferdigstille felles pedagogisk plan

Innspill fra lærerne, kartl. Dok

Innspill fra lærerne, felles ped. Plattform

Innspill fra elever (elevråd)

Møter, rektorer og tillitsvalgte

Byggforvaltningen - forberede/klargjøre ev. lokaliteter

IT-avd - kartlegge og klargjøre nødvendig infrastruktur

Implementering felles pedagogisk plan

Praktisk klargjøring - flytte lærere og elever med utstyr

Innspill fra foresatte (FAU)

Høring pedagogisk plattform, lærere

Høring pedagogisk plattform, andre ansatte

Høring pedagogisk plattform, Elevrådene

Høring pedagogisk plattform, FAU'ene
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2. Innspill fra Narvik Kulturhus 

 

E-post 

---------- Videresendt e-post ---------- 
Fra: Jarle Teigen <teigenjarle5@gmail.com> 
Dato: 27. september 2016 kl. 21.02 
Emne: Samarbeidsutvalg Narvik Kommune - Narvik Kulturhus A/S 
Til: Wenche Folberg <wenche.folberg@narvik.kommune.no>, Rune Edvardsen 
<rune.edvardsen@narvik.kommune.no>, Mona Nilsen 
<mona.nilsen@narvik.kommune.no>, paul.rosenmeyer@narvik.kommune.no 
 

 
Hei! 
 
Viser til møte 8/7 og diverse samtaler den siste tiden. 
 
Styret i Narvik Kulturhus A/S har på møte i kveld valgt representanter til Samarbeidsutvalget mellom Narvik 
Kommune og Narvik Kulturhus A/S. 
 
Narvik Kulturhus ber Narvik Kommune fremme saken for Narvik Bystyre og velge sine 
representanter til nevnte utvalg. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid og håper at vi kan få utvalget i arbeid så snart som mulig. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Narvik Kulturhus A/S 
Jarle Teigen 
styreleder 

 

mailto:teigenjarle5@gmail.com
mailto:wenche.folberg@narvik.kommune.no
mailto:rune.edvardsen@narvik.kommune.no
mailto:mona.nilsen@narvik.kommune.no
mailto:paul.rosenmeyer@narvik.kommune.no
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Brev med velegg fra Narvik kulturhus 
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3. Utviklingstiltak : Demensomsorgen i Narvik kommune 2017-

2020  
Antallet eldre i Narvik kommune og antallet personer med demens vil øke i tiden fremover. Omsorgen 

til personer med demens er kompetanse- og personalkrevende. Vi har de siste årene prøvd ulike tiltak 

og gjort erfaringer både på Villa Solborg, Furumoen sykehjem, Ellas Minne og i Hjemmetjenesten.  
 
Tilbudet til unge personer med demens på Villa Solborg har vært evaluert. Erfaringen derfra er at 

 disse personene bor lenge hjemme sammen med sine pårørende. Når de ikke kan det lenger trenger de 

ofte et skjermet tilbud og ikke det tilbudet som i dag gis på  Villa Solborg. Dagsentret ved Villa 

Solborg er et viktig tiltak, men erfaringen er at funksjonsnivå er viktigere enn alder når det gjelder 

hvem som passer til å få tilbud her. Det samme gjelder for såvidt også for botilbudet.  
 
I forslag til ny dimensjonering av demensomsorgen planlegges det mer i forhold til funksjonsnivå 

en til alder. Det vurderes videre at det er hensiktsmessig både av hensyn til ressurser og 

kompetanse å samle tjenestene noe mer enn de er i dag. 

 

 
Dagens demensomsorg omfatter følgende tilbud fordelt på nivå: 

Lett demens( Kartleggingsscore MMS 17 - 30) hvor disse tiltakene vil være dekkende for 

hjelpebehovet:  
 Hjemmehjelp (Praktisk bistand) 

 hjemmesykepleie, (tilsyn, pleie) 

 støttekontakt , (Fritidsassistent) 

 dagsentertilbud, Furumoen sykehjem, Ellas Minne,  

 pårørende kurs (Læring- og mestring) 

 
Moderat demens ( MMS 12-17) hvor hjelpebehovet er større og det er vanskelig at bruker/pasient bor 

alene. 
 Hjemmehjelp (Praktisk bistand) 

 Hjemmesykepleie (tilsyn, GPS overvåking, pleie)  

 Dagsentertilbud som over 

 Pårørendekurs som over 

 Avlastning hjemme eller på Furumoen sykehjem og Ellas Minne 

 Bofellesskap  

 Sykehjemsplass i somatisk avdeling  

 Aktivitetsvenner i regi av demensforeningen 

 
Alvorlig demens ( under 12) hvor behovet er heldøgns plass i institusjon 

 Rullerende avlastning i institusjon Furumoen  

 Sykehjemsplass i somatisk avdeling 

 Skjermet tiltak Furumoen og Ellas minne 

 Hjemmetjenester i noen få tilfeller i påvente av sykehjemsplass 

 Aktivitetsvenner i regi av demensforeningen 

 
Egne tiltak for yngre personer med demens ( under 67 år) 

 Avlastningstiltak i hjemmet 

 Assistent i hjemmet ( BPA) 

 Dagtilbud på Solborg 
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 Botilbud i bofellesskap på Solborg 

 Forsterket tiltak med noen timer ekstra personell i skjermet avdeling 

 
Demensomsorgen er i dag dimensjonert slik: 
Vi har  

 14 skjermede plasser på Ellas minne 

 36 skjermede plasser Furumoen sykehjem 

 5 bofellesskapsplasser på Villa Solborg 

 2 stillinger i hjemmesykepleien med særlig ansvar for personer med demens 

 4 - 5 plasser på dagsenter Villa Solborg 

 Dagsenter Furumoen med tilbud til alle eldre, 16 plasser hvor av ca 10 har demensdiagnose 

 6 dagplasser på Ellas Minne med en dag i uka særlig tilrettelagt 

 X antall ressurser generell hjemmesykepleie og praktisk bistand 

 
Vi har i dag ikke helt oversikt over hvor mange brukere som har diagnose demens og hvilket omfang 

på tjenester de mottar. Det er viktig framover at vi skaffer oss en slik oversikt.  
 

 
Fremtidens demensomsorg 2017-2020: 

Det foreslås at alle institusjonstjenester for målgruppa gis på Furumoen sykehjem og Ellas Minne. Det 

samme gjelder dagsentertilbud for målgruppene moderat og alvorlig demens. Furumoen sykehjem må 

samtidig utvikle sin kompetanse til å ivareta disse tjenestene. 
 
Botilbudet på Villa Solborg beregnet for unge personer med demens avvikles og plassene gjøres om til 

bofellesskap for eldre. De som allerede har et botilbud der vurderes for hvilke type tilbud de vil ha 

best nytte av framover. De som hittil har fått dagtilbud ved Villa Solborg vil få dette andre steder 

avhengig av funksjon/behov. Overgangene må planlegges godt. 
Demensomsorgen planlegges i 3 kategorier og det tilbys tjenester i henhold til omsorgstrappa etter 

følgende:  
 
Lett demens: 

 Demensteam med kartlegging og oppfølging av utvikling av sykdommen 

 Vanlige hjemmetjenester som for brukere med andre diagnoser 

 Demenskoordinator ( følger brukerne fra lett demens til de er kommet i insitusjon) 

 Fritidsassistent (støttekontakt) 

 Pårørendekurs 

 Dagaktivitetstilbud, gjerne sammen med andre eldre uten demensdiagnose 

 Ordinære omsorgsboliger 

 
Moderat demens: 

 Tilrettelagte hjemmetjenester fra “arbeidslag demens” 

 Dagsenter med tilrettelagte tilbud  

 Avlastningstiltak i hjemmet og på sykehjem 

 Botilbud i bofellesskap eller sykehjem 

 
Alvorlig demens: 

 Skjermede plasser på Ellas Minne som før 

 Utvide med en 9-sengpost på Furumoen ved å omgjøre somatisk avdeling til demensavdeling 

 Omgjøre en 9 sengspost til sterkskjerming med 6 senger 

 Dagtilbud til de som bor hjemme med familie. Dagtilbud kan gis i form av dagopphold ved 

Furumoen sykehjem i tilknytning til en skjermet enhet eller i et særlig tilrettelagt gruppetilbud 
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i dagsentrets lokaler, eller i form av et en-til-en tiltak fra hjemmesykepleien. Dette vil fungere 

både som avlastning for pårørende og ivaretakelse av bruker selv.  

 

Forslag til tilbud 

Demensteamet bør ledes av demenskoordinator og forøvrig bestå av sykepleier med videreutdanning i 

eldreomsorg eller demens fra hjemmetjenesten ( gjerne fra arbeidslag demens) og fra skjermet enhet. I 

tillegg andre faggrupper som ergoterapeut og lege. Oppgavene er kartlegging av demens gjennom 

“kartleggingsverktøy for kommunehelsetjenesten “ samt å holde oversikt over hvilke brukere som har 

behov for hvilke tiltak innenfor de ulike nivå i omsorgstrappa. Disse må samarbeide tett med utøvende 

tjenester som har ansvar for brukerne. 
 
Demenskoordinator: Må har videreutdanning som omfatter demens. Ansvar for at alle aktuelle 

brukere får  nødvendig kartlegging. Tett oppfølging av samtaler med pårørende, bistå tjenestene med 

faglige påfyll og være diskusjonspartner for tjenestene. Ansvar for faglig innhold i pårørendeskolen. 

Samarbeide tett med tildelingskontor og koordinerende enhet slik at brukere får oppfylt sine rettigheter 

og at ressurser brukes riktig. Oversikt og organisering av hvem som har behov for spesialkompetanse 

(arbeidslaginnsats) kan fordeles via demenskoordinator. 
 
Arbeidslag demens: Hjemmetjenestens spesialiserte team med ansvar for hjemmeboende personer, 

fortrinnsvis med moderat til alvorlig demens. Utføre vanlige hjemmesykepleieoppgaver med fokus på 

kontinuitet, ernæring, trygghet og omsorg. Jobbe planmessig i samarbeid med pårørende og sørge for 

kontinuerlig evaluering av tjenestebehovet. Primærteam (arbeidslag demens), med spesialkompetanse 

innenfor ulike fagfelt, er en ønsket utvikling i enheten. Dette vil antakelig øke kvalitet for målgruppa, 

men kan øke tid på kjøring.  
 

 
Pårørendekurs: 
Årlig kurs for pårørende med hensikt å sette pårørende i stand til å ha omsorg for personer med 

demens og å forebygge helsesvikt  som følge av overbelastning . Kurset holdes i regi av kommunens 

LMT i samarbeid med UNN geriatrisk poliklinikk og demenskoordinator.  
 
Dagsentertilbud : 
To typer dagsentertilbud: 

1. Aktivitetsenteret ved Alleen kan gi dagtilbud for de med lett demens. Her gis vedtak og i 

tilbudet inngår transport og måltider. Tett samhandling med hjemmetjenesten, fysio/ergo og 

andre. Det anslås at sentret vil kunne gi tilbud til 10-15 personer om dag avhengig av 

hjelpebehov og funksjonsnivå (ikke kun demente).  Aktiviteter knyttes til ulike grupper med 

felles interesser og behov. Fokus på forebygging og helsefremming skal være en del av 

tilbudet. Se eget notat for beskrivelse. 

 
2. Dagsenter på Furumoen og Ellas Minne for moderat og alvorlig demens. Her kan brukerne 

deles i grupper som passer sammen og aktiviteter tilpasses funksjonsnivå. Transport og måltider 

inngår, og vedtak fattes etter sykehjemsforskriften. Antall som kan  benytte tilbudet vil variere med 

hjelpebehovet til de som er der. Dagtilbudet for de med alvorlig demens kan også styrkes med 

sambruk av ressurser fra sterkskjermingsenheten når det er mulig. 

 

 
Avlastningstiltak i hjemmet 
Denne tjenesten defineres som en del av hjemmetjenesten og med tilhørende vedtak. Tilbudet gis en-

til-en og i et begrenset omfang. Tilbudet gis primært på dagtid/ettermiddag og i mindre grad helg. 
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Prioriteres til gruppen middels/alvorlig demens og som ikke kan nyttiggjøre seg av andre dagtilbud i 

grupper eller avlastningsopphold i sykehjem.  
 
Bofellesskap: 
Botilbud med heldøgn bemanning for eldre, også med kognitive utfordringer. Bruker kan ikke ha 

symptomer som utagering, vandring eller andre symptomer som krever skjerming eller låste dører. 
 
Avlastningsopphold i sykehjem: 
Gis til personer med moderat og alvorlig demens. Tiltaket er for at pårørende skal kunne stå i 

omsorgsoppgavene så lenge som mulig. Tilbud gis som maksimalt en tredejdels sykehjemsplass (2 

uker på institusjon og 4 uker hjemme). Tilbudet gis på en av de skjermede enhetene på Furumoen 

sykehjem, 3 plasser. Dersom bruker får økt forvirring av å være på ukjent sted, kan avlastning i 

hjemmet være et alternativ.  
 
Plass i skjermet enhet: 
For personer med alvorlig demens og i tillegg utfordrende adferd. Tilbudet gis ved Ellas minne, 14 

plasser og Furumoen sykehjem 33 plasser. 
 

 
Sterk skjerming: 
Det opprettes i økonomiplanperioden en avdeling med inntil 6 beboere for personer med de største 

adferdsutfordringene.  
 
Somatiske sykehjemsplasser: 
Disse reduseres fra 63 til 54 plasser på Furumoen sykehjem for å opprette sterkskjerming. Personer 

med demens som ikke har behov for skjerming, men stort pleiebehov, kan benytte somatiske plasser.  
 

Finansiering 

Omgjøring av 9 somatiske plasser til 9 skjermede plasser medfører en øking av bemanningen på 

Furumoen med 3,5 årsverk. Dette løses ved en omdisponering av personalressurser fra Villa Solborg.  
 
Åpning av sterkskjerming fra 2018 medfører reduksjon av 3 somatiske plasser og medfører tap av 

inntekt fra brukerbetaling på ca kr.300.000. Bemanning kan være det samme som andre skjermede 

enheter fordi antall plasser er redusert.  
 
Dagsentertilbud på Furumoen styrkes med  0,4 årsverk for å gi målgruppene moderat til alvorlig 

demens et forsvarlig tilbud. En tidligere budsjettert økning av dagplasser må også iverksettes (høst 

2016). I tillegg må det jobbes med at frivillige deltar i arbeidet slik at aktivitetene kan varieres. 

Målgruppa lett demens gis dagtilbud på Aktivitetssenteret på Alleen. Personalressurs omfordeles fra 

dagsenter Villa Solborg til disse tiltakene med 0,4 til Furumoen og 0,6 til Alleen. Også her er vi 

avhengig av å få et samarbeid med frivillige, f eks frivillighetssentralen. Se eget notat om 

Aktivitetssenteret for beskrivelse. For begge tiltak kan det søkes eksterne midler til for eksempel 

transport og til ulike aktiviteter. Her må tilskuddsordningen til Helsedirektoratet utnyttes (hver plass 

utløser et tilskudd på kr 70.000) 
Arbeidslag demens og demensteam blir en del av den ordinære driften til enhet hjemmetjeneste og 

Tildelingskontoret. Demenskoordinator foreslås finansiert gjennom en omfordeling av ressurser i 

hjemmetjenesten og institusjonene og/eller søknad om prosjektmidler skjønn fra Fylkesmannen.  
 
Effekter: 

 Samle ressurser og kompetanse 
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 Differensiert dagtiltilbud og botilbud  til demente basert på sykdomsgrad 

 Kunne tilby skjerming og sterkskjerming til de som har behov for dette 

 Større aktivitet på Aktivitetssenteret 

 Bedre samlet tilbud til demente 

 
Prosess videre 

 Involverer relevante ansatte, samarbeidspartnere og interessenter 

 Overgangsordninger for brukerne  

 

 

4. Aktivitetssenteret - Helse og kultur på samme sted 

 
Hva kan vi fylle av nytt innhold i Aktivitetssenteret i Alleen slik at det i større grad kan bli et nyttig 

laveste trinn i kommunes omsorgstrapp? 
 
Narvik kommune sin kapasitet på dagsenterplasser innen omsorg er Furumoen sykehjem 16 plasser 3 

dager i uka og 10 plasser 2 dager i uka.Dette gir at 28 personer har vedtak om 1-5 dager pr uke (12 

venter på plass samt at flere vil ha utvidet til flere dager).  Bystyret innvilget for 2015-2018 en økning 

med 4 plasser som ikke er iverksatt. Ellas Minne har 10 plasser der 14 personer har vedtak om en eller 

flere dager pr. uke (Ingen venter). Dagsenter unge demente Solborg er ikke-vedtaksbasert og gir tilbud 

til 3-5 personer pr dag.  
 
De som har behov for et dagtilbud- eller et aktivitetstilbud er hjemmeboende personer som har særskilt 

nytte av aktiviteter i gruppe/sosial møteplass eller der pårørende har behov for avlastning. Avlastning 

er spesielt aktuelt for pårørende til personer som lider av demens. Demenssykdom gir ulike 

symptomer, varer livet ut og funksjonsnivået reduseres over tid. Å møte eller hjelpe en dement person 

krever kompetanse, og egnet personlighet. Det er nå forslag om å differensiere dag- og aktivitetstilbud 

avhengig av demenssykdommens alvorlighetsgrad og funksjonsnivå. Det skilles mellom lett, middel 

og alvorlig grad. 
 
Det totale eksisterende dagtilbud skal nå revideres og utvikles videre. Her sees en mulighet for å øke 

tilbudet og målgruppene ved Aktivitetsenteret i Alleen. Dette vurderes å være et egnet sted for 

personer som er mye alene hjemme og/eller som har en lett kognitiv svikt. Det kan være et tilbud til 

personer som får vedtak, men i hovedsak et lavterskeltilbud til eldre som kan ha glede av tilbudet som 

forebyggende aktivitet. Dette i kombinasjon med den aktiviteten som allerede er ved 

Aktivitetssenteret. 
 
Tilbudet kan ha differensierte aktiviteter i samarbeid med Lærings og Mestringssenteret (LMT), 

Hverdagsrehabilitering, Fysio og ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten og Frivillighetssentralen. Det 

skal kunne gjennomføres ulike aktiviteter som eksempelvis fallforebygging, turgåing, håndarbeid, 

diskusjonsgrupper og annet som deltakerne er opptatte av. Ved hjelp av frivillige er det mulig med 

flere grupper som gjør ulike aktiviteter. Det skal også være tilgang til kjøp av middag, som nå, og 

eventuelt “småmat”. 
 
For å øke personalressursene kan det være mulig å dele ressursen fra dagsenteret ved Villa Solborg 

med 40 % stilling til Furumoen dagsenter og 60 % stiling til Aktivitetssenteret. Utgiftene i forbindelse 

med mat og transport til dagsentrene må vurderes underveis når en erfarer antall brukere av de ulike 

tjenestene. Her kan det søkes driftstilskudd fra Helsedirektoratet på ca. kr 70.000 pr plass for demente. 

De som i dag får sitt dagtilbudet ved Villa Solborg må ivaretas videre enten med å få et tilbud ved 

Aktivitetssenteret eller dagsenter Furumoen sykehjem. 
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Mulig innhold (dagens+framtidig): 
Dagens tilbud- Lavterskeltilbud for hjemmeboende eldre og andre  

 Mårragruppe 

 Strikkeklubb 

 Ull og tull 

 Bridgeklubb 

 Sittedans 

 Dansegruppe 

 Ukentlig veiledning og hjelp fra Hørselshjelpa 

 Velferdstrimmen 

 Fallforebyggende grupper i regi av Fysioterapitjenesten 

 Hyggekveld i regi av Revmatikerforeningen 

 Kulturelle arrangementer, også under paraplyen “ Den kulturelle spaserstokk” 

 Relevante foredrag/kåseri mht målgruppen 

 Rosemalingskurs 

 Møtelokaler for lag- og foreninger 

 Kafe Kveldsol kro, drevet av Agenda kl.09-15 

 
Nye tilbud 

 Vedtaksbaserte dagsenterplasser for personer med behov for å bryte isolasjo/lett demens/lett 

kognitiv svikt/ (en base for aktivitet) jmf dokumentet “Demensomsorgen i Narvik kommune 

fra 2017” Det legges til rette for aktivitetstilbud for yngre demente med høyt aktivitetsbehov  

 Økt trimaktivitet i regi av Frivillighet 

 Lærings- og mestringstiltak (kurs, foredrag, m.m ) i regi av Lærings- og mestringstjenester 

(ernæring, sykdom, økonomi, aktivitet, pårørenderolle m.m) 

 Økt tilbud om mat (frokost, lunsj,middag) 

 Kobling mot Frivilligsentralen, frivillig innsats på Aktivtetssenteret og  koordinering av 

frivillige tjenester opp mot hjemmeboende 

 Et sted hjemmeboende kan treffe personell fra hjemmetjenesten 

 Besøks- og aktivitetsvenner inn på dagsenteret 

 Mottak av “Arbeid først”- deltakere 

 Opplæring og utprøving av velferdsteknologi 

 
Ressurser: 

 Lokalene i Alleen (både Aktivitetssenteret og Frivilligsentralen) 

 Bilen til dagsenteret Solborg 

 Driftsmidler i eksisterende Aktivitetssenter og fra dagsenter Solborg 

 1,0 årsverk aktivitetsleder  Aktivitetssenteret 

 0,6 årsverk overføres fra dagsenter Solborg 

 Kr 70.000 pr plass dagaktivitet demente som etableres (tilskudd fra Hdir) 

 Kjøpe aktivitetstjenester fra klubber/private 

 Anskaffe sykler m/passasjerplass m.m 

 Sterk kobling mot Frivilligsentralen  

 Avisavtalen 

 
Effekter: 

 Samle ressurser  

 Større (dagsenter)kapasitet totalt sett 

 Differensiert dagtiltilbud til demente basert på sykdomsgrad 

 Større aktivitet på Aktivitetssenteret 

 Frigjøre tid i hjemmetjenesten til andre innbyggere 
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Mulige ulemper/kritiske suksessfaktorer 

 Eksisterende brukere av Aktivitetssenteret kan oppleve seg fortrengt 

 Alle samarbeidspartnere må dra i samme retning (ansatte aktivitetssenteret, 

Frivillighetssentralen, ansatte hjemmetjenesten, LMT) 

 
Prosess 

 Involverer relevante ansatte, samarbeidspartnere og interessenter 

 Gode overgangsordninger for brukerne  

 


