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Uttalelse i forbindelse med kutt forslag. 

 

Ambulerende Vaktmester 

 

 Kutt på ambulerende vaktmester får store konsekvenser da pasienter skal fortest mulig 

ut av sykehus. 

Mange ting skal på plass før en pasient skal kunne komme hjem som seng og 

løfteanordninger dette må det være to til. 

 De skal være to når de låser seg inn hos pasienter når ingen er hjemme. 

 Det kreves også en del kompetanse for å gjøre den slags jobb noe vi innehar. 

 Det er også mye vedlikehold og slitasje og utbytting av utstyr. 

 Innbyggerne vil helst klare seg selv hjemme så lenge som mulig  

 Dessuten er dette en samordning med hjemmesykepleien. 

 De kjører ut mat til de som ønsker det (inntekt ) 

  

Og så vil det bli en utgift for kommune hvis ikke sykehuset får sendt ut at pasienter så fort de 

mener det er forsvarlig. 

 

Parken ungdomsklubb mener Fagforbundet er et forebyggende tiltak som er viktig å 

beholde slik det er i dag. 

 Ungdommen i Nordre land  blir aktivisert på en utrolig fin måte gjennom hele 

sommeren. 

 Av den grunn blir det mindre kriminalitet. 

 Det finnes  mange aktiviteter  som er positivt for klubben og ungdommen. 

 Nordre land har en av Norges beste ungdomsklubber. 

 Det kommer folk hit fra andre kommuner for å se på hva Nordre Land gjør som får det 

til på en slik bra måte. 

 Fagforbundet ser på Parken som et forebyggende tiltak og ønsker ar Bygdas 

fremtidige ungdom skal få ha dette tilbudet og bli en ungdom som er stolt av 

hjembygda si. 

 

Barnevern/ Psykisk helse. 

 Disse to avdelinger henger veldig sammen tenker Fagforbundet. 

 Psykisk helse skal også drive med forbyggende arbeid oppå det andre de har. 

 Fagforbundet ser at det kan bli lite av det forbyggende når det blir tatt stillinger der. 

 Det har også blitt mer psykiske lidelser blant barn og unge 

 Da er det viktig med god forebygging. 

 I den for bindelse må også helse søster tjenesten ved skolene heller økes en reduseres 

da det er viktig å ta dette ved roten altså barneskolen. 

 For hvis ikke så vil det forfølge de gjennom hele livet. 

 Og de har krav på hjelpsom innbygger i en kommune. 

 



Renhold redusert bemanning. 

Fagforbundet ser at det frigjøres  54% i renhold ved naturlig avgang dette mener 

Fagforbundet er uheldig da renholderne  er presset  nok som det er fra før. 

Ser også det skal brukes renholder fra sone Rådhuset ved krise på Landmo og dette mener  

Fagforbundet er meget uheldig, Landmo er en spesiell arbeidsplass når det gjelder renhold. 

 

På Landmo går renholdet mye på hygiene og spesiell vask oppgavene er mange og varierte. 

 

Fagforbundet mener at dette vil redusere kvalitet og ikke minst øke belastning og slitasjen på 

renholdere mange av renholdere er godt opp i åra og slitasjen blir tydeligere jo eldre man blir. 

 

Det skal ansettes ny renholdsleder og den som blir ansatt skal være med å vaske det er vel og 

bra, men ledende renholder må også drive med administrativt arbeide og er ikke tilgjengelig 

hele tiden. 

En renholder gjør så mye mye mer en bare og vaske gulv. 

 

Og takket være at vi har så flinke og samvittighetsfulle renholdere så har vi rene og flotte 

arbeidsplasser.  

 

Konklusjon av sparetiltak 

Fagforbundet mener at mye av kuttene som er forslått vil føre til:   

* Mister kompetanse 

* Dårligere tjenester til kommunens innbyggere og ansatte. 

* Dårligere arbeidsmiljø 

* Mange av oppgavene er lovpålagt og mange oppgaver henger også sammen. 

* Dette vil få store konsekvenser for inntektene i kommunen. 

* Nordre Land ønsker flere innbyggere til kommune, men Fagforbundet tviler på at det 

vil bli attraktivt å flytte hit når de ser at tjenestene blir  svekket. 

* Det vil lett bli en veldig stresset hverdag  som igjen kan resultere i sykemeldinger eller  

overtid noe som kan bli meget dyrt for kommunen. 

 

Fagforbundet mener at det er viktig å se på de forskjellige oppgavene og at oppgavene  kan 

gjøres på en bedre måte, men å kutte så mange årsverk er ikke den beste måten det vil ramme 

både ansatte og innbyggerne våre. 

Og resultater blir dårligere tjenester. 
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