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Nye Molde kommune
Arbeidsgruppe:
Martha Midtbø - enhetsleder, Midsund
Ann Kristin Holtan HTV, Misund
Jan Karsten Schølberg - enhetsleder, Nesset
Bente Hegdal – enhetsleder, Molde

Status på tjenesteområdet(ene) i dag
Hvordan er tjenesteområdet (ne) organisert i dag (beskriv og tegn kartet)?

Midsund:
Tilbudene til utviklingshemmede er organisert som egen resultatenhet. Det er 1 samlokalisert bolig
kalt Myratun. Det er en 100 % stilling som enhetsleder og en 20 % stilling som fagleder. Det er 6
personer med høyskoleutdanning som har fagansvar for hver sine arbeidsgrupper. Disse tar ut
kontordag ved behov.
Aktivitetstilbudet drives av ansatte i botjenesten. Her foregår primært skogsarbeider som saging,
felling, kløyving og pakking. Produktet kjøpes av innbyggerne. Det produseres også tennbriketter for
salg.
Myratun: 9 personer bor i kommunale leiligheter.
BPA: Det er 1 person som har brukerstyrt personlig assiststanse gjennom JAG, og bor i egen eid bolig.
Andre: 1 person får noe bistand fra oss som bor i kommunal leilighet uavhengig av Myratun.
Støttekontakt: 4 personer har vedtak om støttekontakt.
Avlastning: 1 barn med avlastning i privat hjem hver 3. helg.
Kommunen har ikke eget tildelingskontor. Vedtak fattes av enhetsleder.
Enheten har ikke merkantil ressurs.
Ephorte er kommunens saksbehandlingssystem. Kommunen er med i ROR – IKT.
Fagprogrammet som benyttes er: Profil.
Faglig arbeidsmetode er: Målrettet miljøarbeid
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Molde:
Tilbudene til utviklingshemmede og andre funksjonshemmede er organisert som egen enhet kalt
Tiltak funksjonshemmede. Det er en stilling som enhetsleder i 100 % stilling, samt en ansatt i 100 %
stilling som førstekonsulent i stab.
Ledergruppen består av 10 avdelingsledere som er delegert det daglige ansvaret for økonomi, fag og
personell.
Dagsenteret har faste ansatte, men styrkes daglig med ansatte fra tjenesten forøvrig.
Tiltak funksjonshemmede yter følgende tjenester:
Botjenesten
Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til voksne utviklingshemmede. Totalt 79 personer
mottar tjenester i eget hjem.
Avlastningstjenesten
Tjenesten ytes til personer som bor i foreldrehjemmet og skal primært være et tilbud til pårørende med
en vesentlig omsorgsbyrde. Det er 6 døgnplasser i driftsenheten. 22 personer benytter tilbudet i 2017.
Avlastningstjenesten er etablert i tidligere Røbekk omsorgssenter.
Barneboliger
Det gis heldøgnstilbud til 2 barn. 7 barn mottar hjelp i eget hjem på natt.
Bokollektiv
Det gis heldøgnstilbud til 6 eldre utviklingshemmede med demensutvikling. Bokollektivet er etablert i
tidligere Røbekk omsorgssenter.
Det gis tilbud på dag og kveldstid til 5 brukere med utviklingsforstyrrelser. Bokollektivet er etablert i Øvre
veg.
Enen dagsenter
Enen dagsenter har gitt tilbud til 57 voksne utviklingshemmede. Tilbudet er individuelt tilrettelagt. Det
drives ulike former for produksjon, som vaskeri, bakeri, makulering, montasjearbeid og produksjon av
tennbriketter, vedproduksjon og håndarbeidsprodukter.
Andre tiltak
Tjenester som omsorgslønn, privat avlastning og støttekontakt ligger til denne driftsenheten. Brukerstyrt
personlig assistanse / privat tjenesteyting gis til 6 brukere. Det gis tjenester til 151 brukere som har andre
diagnoser enn utviklingshemming.
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Kommunen har eget kontor for tildeling og koordinering.
Ephorte er kommunens saksbehandlingssystem Kommunen er med i ROR –IKT.
Fagprogrammet som benyttes er Gerica.
Faglig metode: Målrettet miljøarbeid.

Nesset:
ORGANISERING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

Helse og omsorg består av 8 virksomheter. Det er en stilling som enhetsleder i 100 % stilling.
Kommunen har tildeling og koordineringskontor med 1 ansatt ( 70 % stilling). Enheten har ikke
merkantil ressurs.
Tilbudene til utviklingshemmede er organisert som egen virksomhet i enheten for Helse og omsorg.
Virksomheten har egen avdelingsleder i 100 % stilling for Holtan bo og avlastningstjeneste, samt egen
avdelingsleder i 100 % stilling for Aktivitetstjenesten.
Aktivitetstjenesten har faste ansatte. Ansatte fra botjenesten følger ikke brukerne til dagtilbudet og
er der til brukere skal hjem igjen.
Bo og avlastingstjenesten disponere i dag 4 boliger til sin virksomhet.
1) Holtan Bofellesskap, fellesareal og 6 leiligheter + 2 leiligheter i en bolig ca 20 meter fra denne.
2)Midlertidig bofelleskap med 2 leiligheter ( i påvente av bygging av ny bolig med 4 leiligheter)
3) Avlastningsbolig med 2 leiligheter/plasser.
Bo- og avlastingstjenesten yter også tjeneste til brukere som bor i andre leiligheter enn de som er
nevnt ovenform herunder et omfattende avlastningstiltak.
I aktivitetssenteret er det vedproduksjon, snekkerivirksomhet, tennbrikettproduksjon, diverse
håndarbeid og kantinedrift. Det utføres også plenklipping på kommunale areal i sentrum.
Aktivitetssenteret bistår med middagsombringing og hjelpemiddellevering til andre brukere i
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kommunen.
Nesset kommune utbetaler en godtgjørelse tilsvarende 100 % stilling til en familie som har en
ressurskrevendebruker 2 av 4 helger og 3 uker i ferie.
Støttekontaktvirksomheten er organisert direkte under helse og omsorgsadministrasjonen /
tildelingskontoret. Dette gjelder all støttekontaktvirksomhet i kommunen. Det er mellom 12 og 15
brukere som jar fått innvilget støttekontakt. Koordinerende enhet fatter vedtak, rekrutterer
støttekontakter og anviser lønn.
I 2017 ble det registrert 19 personer med en psykisk utviklingshemming, 4 av disse ble registrert som
ressurskrevende brukere.

Ephorte er kommunens saksbehandlingssystem. Kommunen er med i Orkide IKT.
Fagprogrammet som benyttes er Profil.
Faglig metode: Målrettet miljøarbeid

Hvor mange ansatte er det og hvilke faggrupper er de fordelt på?
Antall ansatte:
Midsund

Nesset

Molde

Nye Molde Kommune

Høyskole

12

14

94

120

Fagutdanning

12

23

115

150

Ufaglærte

17

11

146

174

Totalt

41

48

355

444

Antall årsverk:
Midsund

Nesset

Molde

Nye Molde kommune

Høyskole

11,20

10,5

82,90

104,60

Fagutdanning

9,37

20,,0

80,47

109,84

Ufaglærte

5,24

4,10

56,33

65,67

Totalt

25,81

34,60

219,70

280,11
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Uønsket deltid? - snitt
stillingsprosent for de ulike
faggruppene
Midsund

Nesset

Molde

Høyskole

98 %

90 %

85 %

Fagutdanning

46,50 %

73 %

66 %

Ufaglærte

41,53 %

30 %

38 %

Hvilke avtaler mellom partene og interne reglement finnes innenfor
tjenesteområdet(ne)?
Midsund:
Turnusprotokoll, faste møter verneombud og tillitsvalgte.
Molde:
Turnusprotokoll, faste møter verneombud og plasstillitsvalgte, eget AMU, prosedyrer og
avvikssystem i Rettesnora, bonushelger, diverse funksjonstillegg, diverse spesialturnuser.
Nesset:
Turnusprotokoll, faste møter med verneombud og plasstillitsvalgte. Diverse funksjonstillegg.

Hvilke samarbeidsavtaler finnes innenfor tjenesteområdet(ne) og med
hvem (fagsamarbeid, IKS, vertskommunesamarbeid mm)?
Midsund:
Vi har samarbeid med voksenhabiliteringstjenesten. Ingen formelle samarbeidsavtaler etter at
interkommunalt samarbeid med Nesset og Gjemnes kommune opphørte i september 17.
Molde:
Salg av avlastningstjenester til Gjemnes og Kristiansund kommune. Salg av botjenester til Smøla og
Haram kommune.
Er representert i ulike faglige nettverk i regi av Helseforetaket, spesialenhet for Habilitering.
Arrangerer barn og ungdomsklubb for brukere med autismespekterforstyrrelser i samarbeid
med Helseforetaket.
Kjøp av BPA tjenester fra Uloba, JAG og ML-senteret.
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Nesset:
Arrangerer fritidsaktivitet i samarbeid med Sunndal kommune.
Det selges tjenester til Fylkeskommunen. ( gjelder i forhold til videregående skole)
Kommunen kjøper tjenester i grønn omsorg for 2 brukere. Til sammen 4 dager pr. Uke.

Hvilke planer finnes for utviklingen av tjenesteområdet(ne)?
Midsund:
Butjenesta i Midsund kommune har planer om å bygge 2 nye leiligheter i tilknytting til Myratun.
Dette er fortsatt til utredning.
Botjenesten i Midsund har gått fra 5 til 11 tjenestemottakeren i løpet av de siste 5 år. Vi har også økt
bemanning tilsvarende. I 2009 hadde vi 16,9 årsverk, i dag har vi 25 årsverk. Dette har medført store
endringer i drift, organisering og utvikling av det faglig arbeid i tjenesten.
Molde:
Plan for helse og omsorgstjenestene gjelder tm. 2018. Det arbeides nå bredt med ny plan for
perioden 2018 – 2025.
Ekstern gjennomgang av vedtak og kvalitet i Tiltak funksjonshemmede gjennomføres vinter
2017/2018.
Det planlegges 1 ny samlokaliserte bolig med åtte leiligheter, samt renovering, eventuelt nybygg av
Enensenteret.
Nesset:
Har under planlegging nybygg med 4 samlokaliserte leiligheter. Antatt ferdig i løpet av 2018.

Hvilke ressursbehov har tjenesteområdet(ne) fremover?
Midsund:





Økning i administrative oppgaver-mer ressurser
Merkantil ressurs
Flere med høyere utdanning - økte lønnskostnader
Nye brukere, økning i bemanning – økte lønnskostnader

Molde:

Nesset:
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Hvilken organisering av tjenesteområdet(ne) anbefaler dere?
Midsund:
Myratun organiseres som egen driftsenhet i «Tiltak funksjonshemmede» i ny kommunen.
Støttekontakter og avlastningstilbud i Midsund legges også til Tiltak funksjonshemmede som
administrerer dette i Molde i dag.

Hvilke kritiske områder ser dere for gjennomføringsfasen?
Midsund:





Tilpasning
Endring i organisering
Evt. endring i prioritering av ressurser
Evt. ulike oppfatninger av faglig prioriteringer
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