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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torild Fogelberg Hansen Arkiv: G11  

Arkivsaksnr.: 21/9    

 

 

VERTSKOMMUNESAMARBEID - HELSESYKEPLEIER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommune inngår vertskommuneavtale om helsesykepleier i 50% stilling med Nesna 

kommune. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I 2017 var stillingen som helsesykepleier ledig i Træna kommune. En åpen søknad i september 

samme år førte til nyansettelse, uten øvrig utlysning/ saksbehandling i henhold til ansettelser. 

Søkeren ble ansatt som helsesykepleier i 50% stilling. Vedkommende søkte permisjon fra 

stillingen i 2020. Det ble innvilget et års permisjon fra Træna kommune, ikke spesifikt fra 

stillingen. Dette ble gjort fordi det er vanskelig å rekruttere fagpersoner til Træna kommune, 

og endra vanskeligere i mindre enn 100% stilling. Det er heller ikke lett å finne god 

kombinasjon med 50% helsesykepleier og annen aktuell deltidsstilling. 

 

Fakta: 

Træna kommune er pr dags dato uten helsesykepleier, noe som er veldig uheldig, ikke minst  

med tanke på flere barnefødsler enn på lenge. De lovpålagte oppgavene blir ivaretatt av 

lege/helsetjenesten, men tjenester innen lavterskeltilbud, skolehelsetjenesten, helsestasjon for 

ungdom og samarbeidsmøter er svært marginale.  

 

I gjeldene budsjett/økonomiplan er et av målene å rekruttere fulltidsansatt medarbeider for å 

fylle flere selvstendige deltidsstillinger, men dette vurderes ikke som hensiktsmessig når det 

gjelder helsesykepleier. De andre deltidsstillingene det vises til i budsjett er utenfor 

helseområdet, mer inn mot skole og kultur (kulturskole, leder av fritidsklubb, 

voksenopplæring, DKS m.m.).   

 

Det er viktig at helsesykepleier får tilknytning i et samarbeidsforum med barnevern, 

kommunepsykolog, barnehage, skole, PPT og andre som bidrar i det kommunale 

tjenestetilbudet til barn og unge. Dette vil både ha betydning for et mindre fragmentert 

tjenestetilbud, men også for tilhørigheten for helsesykepleier i et relevant fagmiljø. 

 

Administrasjonen i Træna kommune har gjort en henvendelse til Nesna kommune, med tanke 

på en vertskommuneavtale. Det er flere gode grunner til dette, men det viktigste er at Nesna 

kommune allerede ivaretar driften av barnevernet i Træna, og barneverntjenesten i Nesna skal 

samorganiseres med blant annet helsestasjon, i form av et familiesenter. Dette vil gi en 

organisatorisk og faglig nærhet, med felles ledelse og et barne- og familieperspektiv, som 

også Træna kommunes innbyggere kan dra nytte av.   
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KS har utarbeidet forslag til vertkommuneavtale mellom Nesna og Træna kommuner for 

helsesykepleier. Denne vedlegges saken.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kostnaden for en vertskommuneavtale med Nesna kommune om helsesykepleier vil tilsvare 

50 % stillingsressurs inkl. sosiale kostnader med et årslønnsgrunnlag på NOK 600 000,-. Det 

er forutsatt normal lønnsutvikling. I tillegg legges det til et administrativt påslag på 2,5 % av 

lønnsbeløpet. 

 

Ved fysisk oppmøte i Træna kommune, vil Træna kommune dekke kostnadene til reiseutgifter 

etter statens satser.  

 

Træna kommune vil betale for vedlikehold/lisenser/oppgradering av eget fagsystem og evt. 

ekstern bistand. 

 

I tilfeller der det er mulig, og ønskelig fra begge avtalepartene, vil eksterne tjenester kunne 

kjøpes samlet for Træna og Nesna kommuner. Kostnadene i slike tilfeller vil fordeles likt på 

kommunene. Se ellers vedlagte forslag til vertkommuneavtale. 

 

Vurdering: 

Det vurderes som avgjørende å få på plass helsestasjonstjenester i Træna kommune. Dette har 

stor betydning for trygghet og trivsel for spedbarnsforeldre, men også for øvrige innbyggere i 

kommunen. Det vurderes å være behov for følgende tjenester: 

 

 helsestasjonsdrift og skolehelsetjeneste, herunder hjemmebesøk og 

barnevaksinasjonsprogram   

 barselgrupper, foreldreveiledning 

 koordinator i enkelte sammensatte saker, utarbeide individuell plan (IP) v/behov   

 støtte og veiledning til barn og unge med spesielle behov  

 undervisning i skolen (temadager om seksualitet, ernæring, fysisk aktivitet, mobbing ol) 

 samkjørte tjenester fra barnevern, PPT, skole, barnehage, lege og folkehelsekoordinator   

 kartlegging av helseutfordringer blant barn og unge i Træna - faktagrunnlag.  

 forebyggende helsearbeid og opplysningsvirksomhet 

 

Det er begrenset hva en 50% stilling kan favne, men det vurderes å ligge et potensiale i det å 

etablere en gruppe som, sammen og hver for seg, skal yte tjenester til barn og unge. Det 

faglige fellesskapet styrkes ytterligere ved å knytte deler av det totale tilbudet til et 

familiesenter. Nesna kommune bistår Træna kommune på en meget tilfredsstillende måte når 

det gjelder barnevern, og det er på bakgrunn av det ovennevnte valgt å anbefale en 

vertskommuneavtale med Nesna kommune, framfor å søke etter egen helsesykepleier i Træna 

kommune.  

 

Vedlegg: 

Forslag til vertskommuneavtale for helsesykepleier mellom Nesna og Træna kommuner 

 

Træna 18.01.2021  

 

Torild F. Hansen        

rådmann         
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