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Omorganisering av Moer sykehjem 

Saksbehandler:  Gro Svendstad Saksnr.:  18/01211 
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2 Formannskapet 25/18 02.05.2018 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
1. Moer sykehjem ansetter inntil 5 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 
Kostnaden skal dekkes innenfor eksisterende budsjett, og det skal etterstrebes å tilby 
100% stillinger enten ved at eksisterende personell får utvidet sine stillinger eller ved 
nyansettelser. 
2. Helse- og sosialutvalget ber om evaluering av tiltaket samt oversikt over hvilke 
konkrete tiltak er tatt i bruk for å få ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med 
arbeidslivssenter og tilretteleggingstilskudd innen 30.08.2019. 
3. Rådmannens punkt 2: Dette punktet tas ut og fremmes som en egen sak etter at 
befaring i en annen kommune er gjennomført. 
 
Anne Karusbakken (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling 
punkt 1: 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i reduserte 
stillinger kan få heltidsstillinger. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag:  
Foreslår å ansette 10 nye- og forutsetter at noen av disse ressursene brukes til 
endrede måltidstidspunkt. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling pkt. 2:  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge opp 
HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  
 
Votering: 
Høyres forslag ble nedstemt 7-2 (H) 
Fremskrittspartiets forlag ble nedstemt 7-1 (FrP) 
Rådmannens pkt. 1 i innstillingen med Ap´s tillegg ble tiltrådt 6-3 (2 H, 1 FrP). 
Rådmannens pkt. 2 med Sp´s tillegg ble tiltrådt 5-4 (2 H, 2 Ap). 
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge 
opp HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 30. april 2018 
 
Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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