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Uttalelse NSF angående 50% reduksjon stilling helsestasjon
Et kutt på 50% på stilling ved helsestasjonen vil få store konsekvenser. Pr dags dato driftes det
ei hel stiling basert på prosjektmidler fra helsedirektoratet. Et av kriteriene for å få disse
midlene er at kommunen satser på forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Direktoratet er tydelig på at dersom kommunen selv kutter på ordinær drift, vil vi miste dette
tilskuddet. Så et kutt på 50% vil i realiteten bety et kutt på 150%. Igjen vil man stå med kun 3
stillinger, hvor 1 stilling går til sped- og småbarn, 40% avdelingleder, og ca 1,6 årsverk til å
følge opp barn på 5 skoler (Andenes Skole, Bleik Montessoriskole, Risøyhamn Skole, Åse
Montessori og Andøy videregående Skole). Blant elevene på videregående skole er det en del
hybelboere som bor langt hjemmefra mens de går på skole, og mange av disse har behov for
ekstra oppfølging fra helsestasjonen.
Ellers er helsestasjonen blitt pålagt flere og flere oppgaver, blant annet veiing i 3. og 8. trinn
som igjen krever mye etterarbeid med oppfølging og veiledning.
Andøy er langt unna spesialisthelsetjenesten, og mange velger å bruke helsestasjonen for
veiledning bl.a. etter samlivsbrudd og mer. I retningslinjer står det at de skal være synlige og
tilgjengelig for befolkningen. Det skal være et lavterskeltilbud noe som er brukt av mange
familier i Andøy.
Når det gjelder koordinator for barn med spesielle behov er det stort sett helsespl. Som blir
oppnevnt til dette i Andøy kommune, et arbeid som er tidkrevende. Det har også vært satset på
foreldreveiledning i grupper, og mestringsgrupper for barn.
Arbeidsoppgavene til de som jobber i helsestasjonen er mange og det vil være for tidkrevende
og skulle skrive ned alle de oppgavene de har, men vi vet at ved et kutt vil ikke lengre
helsestasjonen i en allerede presset hverdag klare å levere de tjenestene de gjør i dag.

Med vennlig hilsen
Andrea Strand Blikeng
HTV NSF Andøy

REFERAT FRA DIGITALT DRØFTINGSMØTE 30.04.20
MELLOM ANDØY KOMMUNE OG DIV. ARBEIDSTAKERORGANISASJONER VEDRØRENDE
BUDSJETTREGULERING DRIFT 2020 OG GJENÅPNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I
FORBINDELSE MED UTBRUDD AV COVID-19
Til stede:
Fra Andøy kommune:
• Rådmann Kirsten L. Pedersen
• Enhetsleder barnehage Merete Olsen
• Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen
• Økonomisjef Stein Ivar Johansen
Fra arb.takerorg.:
• Fagforbundet v/Tove Rekdal
• Utdanningsforbundet v/Børge Folden
• Lederne v/Henriette Abrahamsen
• NITO v/Stein Andreassen
• Delta v/Torgeir Schaug
• HVO Thomas Seines
• FO Eva Asperheim
Møtet var innkalt på Teams av Rådmannen i henhold til avtale fra forrige drøftingsmøte
23.04.20. Selve budsjettreguleringssaken og tilhørende saker som påvirker arbeidstakere i
Andøy kommune er utsendt på forhånd (barnehagestruktur sør og endring i seniortiltak.

Rådmannen orienterte om:
• Forhold i forslag til budsjettregulering drift som påvirker arbeidstakere i Andøy
kommune – Barnehagestruktur sør, 50% reduksjon i stilling på helsestasjon og endring
i seniortiltak.
• Lysbildene til presentasjonen sendes ut til møtedeltakerne.
Arbeidsgiver svarte på spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene.
Arbeidstakerorganisasjonene tar saken til orientering i den situasjonen vi er i.
Utdanningsforbundet ba om å få følgende protokollert:
• Utdanningsforbundet går i mot å legge ned Åse Barnehage
• Utdanningsforbundet går i mot forslaget om å endre seniortiltakene

Skolefaglig rådgiver og enhetsleder barnehage orienterte om:
• Smittevernveilederne for skoler og barnehager i forbindelse med gjenåpning, og
hvordan dette er løst lokalt
• Lysbildene til presentasjonen sendes ut til møtedeltakerne.
Arbeidsgiver svarte på spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene.

I tillegg orienterte økonomisjefen om:
• Prosess for anskaffelse av nytt økonomi- og lønnssystem.
Rådmannen orienterte i tillegg om:
- Ferieavvikling og arbeidsgivers mulighet til å endre fastsatt ferie hvis det blir nødvendig på
grunn av koronasituasjonen.
- Utfordringer med Internett på ABBS (og muligens Dahletun)
- Åpning av rådhuset for publikum 4.mai

Andenes 30.04.20

Sveinung Ellingsen
Ref.

