
 
 

 
 

 

 
Dato: 01.06.2021 

Møtereferat 4 Styringsgruppen Helsebygg 

Møtedato: 01.06.2021, kl 1000-1200 

Sted: Skogheim, Oppeid og Teams 

Til stede: Ann Irene Sæter 
  Filip Mikkelsen 
  Leif Harald Olsen  
  Kurt Fossvik 

Kirstin L. Mobakken 
Norconsult v/ Lise Skotnes 
Ann-Elise Os – referent 

 
 

Nr Sak Referat / beslutning Ansvarlig 

SG 15/21 Referat forrige 
møte 

Referat fra styringsgruppemøte 10.5.2021 godkjent. 
 
Oppfølging fra SG 14, pkt 3: administrasjonen v/ 
konst.kommunedirektør Kurt Fossvik har fått i i 
oppgave å kontakte Sametinget vedr søknad om 
prosjektstøtte. Fossvik melder at Sametinget er 
kontaktet, som ber Hamarøy kommune komme med 
ny henvendelse etter Sametingets Plenum uke 24. 

 
 
 
 
 
 
 

• KF 

SG 16/21 
 

Statusrapport 
fra Norconsult 

• Sak 16/21 og 18/21 ble slått sammen under sak 
16/21. 

• Norconsult redegjorde for status og 
måloppnåelse ihht framdriftsplan. Man har valgt 
å redigere Framdriftsplanen gjennom å skille de 
to prosjektenes enkelte aktivitetspunkt, slik at 
Omsorgsboliger og Helsehus rapporteres hver 
for seg. Styringsgruppen bifaller denne 
justeringen. 

• Neste fase i prosjektet for å kunne ferdigstille et 
anbudsgrunnlag for omsorgsboligene planlegges 
umiddelbart etter sommerferien. 

• Det etterspørres tidligere vurderinger av 
utbedringsbehov ved Hamarøy bygdeheim (fra 
2017). Norconsult har mottatt tilstandsrapport, og 
vil ta inn viktige og relevante punkter fra denne i 
sin rapport. 

• Styringsgruppen savner følgende fra Norconsult: 
o I forrige styringsgruppemøte ble det 

notert at det skulle leveres en midtveis-
rapport i uke 20/21. Dette er ikke gjort, og 
etterlyses. Styringsgruppen ber om å få 
presentert funn som er gjort så langt i 
prosjektet. 

o Prosjektrapport for omsorgsboliger skal 
leveres i juni måned, og styringsgruppen 
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stiller spørsmål om det er tilstrekkelig tid 
med tanke på hva som gjenstår. 

o Styringsgruppen ønsker å delta på ny 
befaring før rapport framlegges. 
Kommunalleder Samfunnsutvikling 
organiserer dette. 

• Med dette som bakgrunn innkalles 
styringsgruppen til nytt møte 8.juni 2021.  

 
 
 

• KLM 
 
 
 

• AEO 

SG 17/21 Referat fra 
Workshop 
27.mai 2021 

Norconsult arrangerte work-shop Omsorgsboliger 
med arbeidsgruppen og styringsgruppen som 
deltakere. Tema for arbeidet var brukerreisen og 
funksjonalitet i de enkelte rom. Norconsult 
presenterte resultat fra arbeidet. 
 
Styringsgruppen har følgende kommentarer: 

• Beskrivelse av hvordan man skal løse 
personell-fasiliteter savnes. Vi skal bygge 
heldøgns bemannede omsorgsboliger som 
innebærer at beboere i utgangspunktet har et 
høyt hjelpebehov og bemanning må være 
tilgjengelig hele døgnet. 

• Velferdsteknologiske løsninger blir et 
vesentlig element i planleggingen, og det må 
beskrives hvordan man tenker implementere 
dette. 

• Tomtevalg for omsorgsboligene må 
beskrives. Norconsult skal lage skisser som 
viser alternative muligheter for plassering av 
boligene på Drag og Oppeid. 

•  
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• NC 

SG 18/21 Framdriftsplan – 
status, 
måloppnåelse, 
milepæler  

Se sak 16/2021  
 
 
 

SG 19/21 Fremtidig 
dimensjonering 
av helse- og 
omsorgstjeneste
r med bakgrunn 
i rapport fra  
Kommunalleder 
pr 10.5.2021. 

Saken ble utsatt da det var behov for å bruke tid til 
sak 20/21 og 21/21. 
Kommunalleder har fått utarbeidet en ny rapport 
med oppdaterte framskriving av tall og vurdering av 
framtidig behov i Hamarøy kommune. 
Det ble besluttet at rapporten tas med som vedlegg 
til Norconsult sin sluttrapport. 

 
 
 
 
 
• AEO 

SG 20/21 Drøfting: 
Hvordan skal vi 
ta samhandling 
med 
spesialisthelse-
tjenestene 
videre? 

På initiativ fra Filip Mikkelsen drøftet styringsgruppen 
hvordan vi som kommune skal komme i dialog med 
spesialisthelsetjenestene om hvordan Hamarøy 
kommune og Helse Nord i samhandling kan utvikle 
robuste lokale helsetjenester. Vi ønsker å drøfte 
hvilke funksjoner som kan desentraliseres til 
kommunesektoren. 
Vi må tydeliggjøre hva vi ønsker å få til. Vi mener at 
større samhandling vil styrke fagmiljøene, det vil 
være rekrutterende for etterspurt fagkompetanse, og 
det vil styrke arbeidsplassene.  
Det er 2 hovedområder som må kartlegges: 

1) Definere de behovene vi ser.  
Tysfjordsaken er ett viktig område. Kanskje 
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må det etableres fagressurser fra 
spesialisthelsetjenesten lokalt i kommunen 
for å videreføre arbeidet etter Jasska-
prosjektet. 
Et annet viktig tema er konsekvenser av de 
store avstandene mellom Hamarøy og 
spesialisthelsetjenestene. 

2) Planlegge dialogmøter – drøfting av behov 
og muligheter 
 

Kommunalleder blir bedt om å invitere Helse Nord, 
Nordlandssykehuset og Sami Klinihkka til et møte 
med styringsgruppen etter sommeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AEO 

SG 21/21 Eventuelt • I mangel av representant for råd for eldre og råd 
for personer med funksjonsnedsettelser, har vi 
ikke hatt tilfredsstillende brukermedvirkning i 
prosjektet. 
Intern prosjektleder får ansvar for å kontakte 
representanter for kommunens 
pensjonistforeninger og pårørendeforeninger, for 
en presentasjon av arbeidet og en dialog der vi 
ønsker å få forslag og innspill til prosjektene. 

 

• AEO 
 
 
 

 
 
Ref. 

Ann-Elise Os 
 


