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Kommentarer til Budsjett 2023  

Medlemmene i Norsk sykepleierforbund (NSF) har forståelse for kommunens økonomiske situasjon. 

De tillitsvalgte har vært inkludert i arbeidet med budsjett på hver enkelt enhet og NSF tillitsvalgte ser 

på det som en mulighet til å være med på å forme en god tjeneste, som skal være bærekraftig i 

årene som kommer.  

NSFs oppgave er å ivareta medlemmenes interesser, og sørge for at ingen medlemmer må sies opp. 

Samtidig jobber alle medlemmene for å ivareta Fauske kommunes innbyggere på best mulig måte og 

gi faglig forsvarlige helsetjenester. 

NSF ønsker å komme med følgende uttalelser til budsjettforslaget for 2023: 

Helse og omsorg 

Det er kjent at man i fremtiden vil bli stilt ovenfor store demografiske utfordringer med en stadig 

økende andel eldre som vil ha behov for helsehjelp, samtidig anslås det at tilgangen på kvalifisert 

helsepersonell kan bli utfordrende, NSF ønsker dermed å fremme viktigheten av å beholde og 

rekruttere kvalifisert personell. Flere av kommunens sykepleiere innehar lang erfaring og verdifull 

kompetanse som bidrar til at kommunen kan levere gode helsetjenester til befolkningen, samtidig er 

det viktig at man klarer å være med i kampen om å være en attraktiv arbeidsplass med et godt 

fagmiljø slik at kommunen kan beholde, samt rekruttere sykepleiere.  

Helse og omsorg er fortsatt i omorganisering, der det over flere år har vært gjennomført store 

nedtrekk av bemanningen. Grunnbemanningen innenfor pleie og omsorg er nå skjært inn til margen 

og ytterligere nedtrekk vil øke risikoen for uønskede hendelser. NSF er bekymret for sykefraværet 

innenfor sektoren og mener at gode turnuser, riktig arbeidsbelastning og rett kompetanse er 

signifikante faktorer for å øke frisk-prosenten. NSF mener at et tiltak for å spare utgifter bør være å 

øke den generelle grunnbemanningen innenfor enheten pleie og omsorg. Dette vil gi en mer stabil 

og forutsigbar arbeidshverdag, samt redusere kostnader ved mindre innleie ved sykefravær og bruka 

av overtid. Det er forventet at økt grunnbemanning vil kunne gi en besparelse på sikt.  



 

 

 
 
 

Forebyggende og rehabiliterende tjenester er et fokusområde i helse og omsorg, der målet er at 

innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme, med størst mulig grad av selvstendighet, men også for å 

redusere behov for kostbare institusjonsplasser. God pasientflyt er beskrevet som en viktig faktor for 

å kunne lykkes. Fauske kommune mangler i så måte et omsorgsnivå, der NSF mener at 

døgnbemannede omsorgsboliger ville kunne avlastet behovet for tidlig institusjonsplass. I området 

rus og psykiatritjeneste (ROP) er det en utfordring at ikke kommunen har tilpassede boliger i forhold 

til brukernes behov, dette gir merkostnader til hyppig vedlikehold og kjøp av private helsetjenester.  

Den kommunale rus og psykiatritjenesten har over flere år blitt tilført ekstra oppgaver, som følge av 

nasjonale helsepolitiske føringer. Tjenesten er under stort press og stadig klarer man ikke å oppfylle 

lovpålagte vedtak til disse brukere. Det siste året har tjenesten vært preget av høyt sykefravær. 

Dette ser NSF på som bekymringsverdig og anser det som et symptom på for stor arbeidsbelastning 

hos de ansatte.  

NSF støtter kommunedirektørens budsjettforslag innenfor helse og omsorg som beskriver at 

målrettet rekruttering, kompetanseheving og oppgaveglidning er nødvendig for å kunne 

imøtekomme fremtidens demografiske utfordringer.  

Oppvekst og opplæring 

Fauske kommune har i mange år satset på tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Å jobbe 

forebyggende har vært et av kommunens satsningsområder. Tjenesteområdet har som mål å jobbe 

systematisk med helsefremmende og forebyggende tiltak som skal bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. NSF uttrykker bekymring for reduksjon av 1 årsverk ved Familiens hus. Denne stillingen er 

et lavterskeltilbud til både foreldre og ungdom som opplever psykiske vansker, der psykiatrisk 

sykepleier kan tilby en spisskompetanse som ellers må henvises til fastlege, ROP eller 

voksenpsykiatri (VOP). Dette er tjenester som allerede er svært presset på kapasitet og man frykter 

at man ikke klarer å fange opp sårbare individer. Ved å være tilgjengelig i deres naturlige miljø, kan 

man redusere risikoen for sykdomsutvikling med tidlig innsats. Det er kjent for NSF at psykiatrisk 

sykepleier får henvendelser fra fastlegene, som ønsker oppfølging av pasienter, da de ikke har 

kapasitet til å følge opp pasienter selv. Brukerne av tjenesten følges lenge og de tar kontakt når de 

har behov.  

 



 

 

 
 
 

I tiden etter Covid-19, med dens inngripende tiltak i samfunnet har man sett en økende tendens til 

psykiatriske lidelse i befolkningen. Spesielt utfordrende er det for barn og unge som har vært isolert 

fra skole og omgangskrets. NSF mener man bør være svært oppmerksom på konsekvensene av dette 

i fremtiden og lavterskeltiltak til denne gruppen kan muligens gi samfunnsøkonomisk gevinst.  

NSF har kartlagt konsekvensen av å stenge SFO tilbudet på skolefrie dager blant våre medlemmer, 

resultatet viste at det rammer turnusarbeidene hardest. Denne gruppen utgjør en stor del av vår 

medlemsmasse og spesielt utsatt er medlemmene som er tilflyttet eller har lite nettverk. Disse 

oppgir at de i verste fall kan bli tvunget til å flytte ut av kommunen for å få et bedre SFO tilbud.  

NSF har observert at det foreslås en ytterligere prisøkning på SFO, det bes om at man kartlegger 

godt konsekvensen av dette spesielt i forhold til familier med sosioøkonomiske utfordringer, da man 

kan risikere at barn utvikler psykisk uhelse på bakgrunn av utenforskap. Den totale økonomiske 

belastningen er allerede svært krevende for en økende andel i befolkningen.  

 

Med vennlig hilsen  

Kristin Risvoll Adolfsen  

Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund 

 

 


