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FORSLAG TIL BRUK AV KOMMUNALE RESSURSER I ELDREOMSORGEN I 
VESTPORSANGER. 
 
 
Bakgrunn. 
 
Det har i den senere tid vært en del diskusjon om hvordan kommunale ressurser skal 
prioriteres i eldreomsorgen. Det er registrert at mye av omsorgstilbudet fra 
kommunalt hold tenkes konsentrert om Lakselv. Dette har skapt bekymring hos de 
eldre og pårørende i distriktene om hvordan tilbudet vil bli i fremtiden.  
 
Formålet med dette notatet. 
 
Arbeidsgruppa vil forsøke å belyse behovet for å etablere eldreomsorg basert på 
lokal kultur, med medvirkning fra familie og nærmiljø. 
Videre er det et formål å påvirke beslutningstakerne til å se behovet for å utnytte 
eksisterende ressurser til beste for den befolkning de skal tjene. 
Gjennom utprøving av tiltak vinne forståelse for hva som er akseptabel politikk 
overfor de eldre i forhold til de ressurser som er tilgjengelige. 
 
Behovs- og ressursgrunnlaget. 
Vi vil se på Vest Porsanger, strekningen Stabbursnes-Nordmannseth, i kommunens 
helsetjenesteorganisering kalt sone vest. 
 
 
Språk og kultur. 
Området er sjøsamisk bosettingsområde med tospråklighet. 
Kulturelt hører hele området til det sjøsamiske kulturgrunnlaget. Dette innebærer at 
livsverdier er svært knyttet til det livet og de aktiviteter som foregår der. 
Det er svært viktig å ta hensyn til språk og kulturbakgrunn, noe som vil øke trivselen 
og tryggheten. Dette kan best gjøres i de eldres eget nærmiljø. Det vises i den 
forbindelse til St.meld. Om eldreomsorgen nr. 50:97 
 
 



 
Befolkningsgrunnlag og sammensetning 
Det er 134 personer over 80 år i kommunen i henhold til tall fra SSB er det pr. 1.1.02   
Dette tallet vil stige kraftig mot 2015 
Pr. i dag er det mellom 30 og 40 personer i sone vest som trenger ulik hjelp/tjenester. 
 
 
Billefjord bo og servicesenter 
 
Billefjord bo og servicesenter er bygd for at eldre skal kunne bo der og at det skal 
kunne tilpasses en del servicetilbud knyttet til senteret. 
Senteret har 6 leiligheter, fellesstue, spisestue, kjøkken og kontorer. I tillegg er det et 
udisponert loft og kjeller. 
Senteret har i dag en beboer, og brukes også som base for hjemmetjenestens sone 
vest. 
 
Hjemmetjenesten 
 
Hjemmetjenesten sone vest består av 2 sykepleiere i hel stilling og 6 hjemmehjelpere 
i ulike stillingshjemler. Hjemmetjenesten har dagtjeneste mandag-fredag. 
Det planlegges å utvide hjemmetjenesten til også å yte tjeneste på kveldstid og i 
helgene. 
 
LHL har i dag aktivitet på senteret en gang i måneden. 
 
 
 
Behov for utvidet tilbud 
 
Tilbud ved bo og servicesenteret i Billefjord blir i dag etterspurt av mange, som 
ønsker å bo der. Etterspørselen etter tilbud går først og fremst ut på å skape trygghet 
i bosituasjonen. 
Grunnen til at de eldre ikke har søkt til Billefjord er mangelen på døgn-/servicetilbud. 
Det er også behov for avlastning for hjemmeboende eldre. Når de pårørende kan ha 
jevnlig avlastning vil dette gi eldre mulighet til å bo lengere i sitt eget hjem.  
De pårørende er ofte yrkesaktive og avlastningstilbud kan bedre deres situasjon og gi 
gevinster såsom redusert sykefravær og lignende. 
 
 
Tiltak foreslått i Samisk helse- og sosialplan NOU1995:6 
 
Samisk helse- og sosialplan trekker frem som delmål: 
En planlegging av omsorgstjenester for eldre på alle nivåer med henblikk på 
livskvalitet for samiske eldre.  
Planen foreslår en lang rekke tiltak og vi vil her trekke frem følgende: 

• En kommunal planlegging av omsorgstjenester for eldre som inneholder mål 
og tiltak spesielt for samiske eldre. 

• En samordnet og fleksibel bruk av bemanning i kommuner med samisk 
befolkning med henblikk på effektiv bruk av samisk språk og 
kulturkompetanse. 

• En utvikling av tjenestetilbudet til samiske eldre gjennom tiltak, prosjekter og 
opplæringsplaner.- 



• Planlegging av eldreboliger og eldreenheter spesielt innrettet på samiske 
eldre. 

• Legge til rette for pårørendes medvirkning i eldreomsorgen i samiske områder. 

• Styrking av samiske eldres medinnflytelse, og bruk av eldre som ressurs i 
lokalsamfunnet. 

 
 
Tilrettelegging av tilbud ved Bo og servicesenteret i Billefjord. 
 
Det vil på bakgrunn av den etterspørsel som foreligger være behov for å  tilrettelegge 
et botilbud ved senteret.  
Forutsetningen for dette er at beboerne ikke har behov for utvidet pleie men får sitt 
hjelpebehov dekket av den ordinære hjemmetjenesten. 
Hvis hjelpebehovet til beboeren øker utover det som hjemmetjenesten kan yte, må 
ordinær institusjonsplass overta, i perioder eller på heltid. 
Disse vurderingene foretas av hjemmesykepleien i sone vest. 
Det kan i tillegg opprettes et servicetilbud ved senteret ved at det kan tilbys måltider 
som beboerne kan få kjøpt. 
For å dekke behovet for trygghet i bosituasjonen bør senteret betjenes med en 
miljøarbeider på kveld og natt. 
 
  
Forslag til organisering av omsorgstjenesten/hjemmetjenesten i sone vest 
 
På bakgrunn av det behovet som er tilstede foreslås følgende: 

• Bo og servicesenteret i Billefjord tas i bruk til det formålet den er bygd for, 
boliger med servicetilbud. Etablering av botilbud vil gi ressursbesparelse i form 
av redusert arbeids- og kjøretid for hjemmetjenesten i sone vest. 

• Det knyttes miljøarbeidere til senteret som kan gi botrygghet og service på 
kveld og natt og i helger. Med miljøarbeider forstås hjemmehjelper, 
hjelpepleier, omsorgsarbeider, assistent. 

• Bo og servicesenteret tilbyr måltider, frokost, lunsj, middag til beboere mot 
vanlig betaling. Tilbudet kan også gjelde andre som ønsker å kjøpe måltid ved 
senteret 

• Det knyttes samarbeid med pårørende, lag og foreninger, skole etc.  med 
tanke på å tilrettelegge for aktiviteter som beboerne ønsker, men også hvor 
eldre mennesker fremkommer som en ressurs i lokalsamfunnet.  

 
 
Vi anmoder Porsanger kommune om å vurdere ovennevnte forslag og iverksette de 
foreslåtte tiltak idet vi ser et stort behov for at senteret kommer i drift og 
hjemmetjenesten samordnes i en helhetlig plan. 
 
Hvis det for øvrig skulle være spørsmål i forbindelse med ovennevnte står vi til 
disposisjon. Saken gjelder en del av livsverdien til en stor gruppe mennesker i vårt 
samfunn og nærmiljø, og det opptar oss.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Sigvald Persen 
Daglig leder 


