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Rådmannens innstilling:

Utredningen tas til orientering og legges til grunn for det videre arbeidet med samlokalisering av 
helsetjenester. Det gjennomføres en mulighetsstudie som ser på organisering, lokasjon og økonomi.

Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen - 16.10.2014

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det ble ikke oppnevnt saksordfører.

Helse- og omsorgskomiteens innstilling til bystyret:

Utredningen tas til orientering og legges til grunn for det videre arbeidet med samlokalisering av 
helsetjenester. Det gjennomføres en mulighetsstudie som ser på organisering, lokasjon og økonomi.

Saksprotokoll i Bystyret - 29.10.2014

Før bystyrets behandling av saken startet, hadde leder i rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, Svein Karlsen, et innlegg på vegne av både rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og eldrerådet. Begge rådene ba om at Sørlandet Helsepark også blir tatt med i 
mulighetsstudiet.

Det ble enstemmig vedtatt at Stian Lund, V, som er daglig leder og styremedlem i Søndeled Bygg AS, 
var habil ved behandlingen av denne sak.

Rigmor Bjordammen, H, fremmet følgende forslag til tillegg i siste setning:

… på Tjenna, Kragsgata og Sørlandet Helsepark (det gamle EB-bygget).

Dag M. Eikeland, Frp, fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet flyttes opp fra å være særlig viktige 
høringsinstanser til å bli referansegrupper. 



Voteringer:

Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Rigmor Bjordammens tilleggsforslag falt med 20 mot 8 stemmer.

Dag M. Eikelands tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Utredningen tas til orientering og legges til grunn for det videre arbeidet med samlokalisering av 
helsetjenester. Det gjennomføres en mulighetsstudie som ser på organisering, lokasjon og økonomi.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet flyttes opp fra å være særlig viktige 
høringsinstanser til å bli referansegrupper. 



Vedlegg: Utredning om samlokalisering av helsetjenester i Risør
__________________________________________________________________________

Kort resymé

Risør kommune ønsker å legge til rette for at det etableres fremtidsrettede og effektive helsetjenester. 
Det er utarbeidet en utredning som ser på gevinster av samlokalisering og hvilke helsetjenester som 
eventuelt kan inngå i et slikt samarbeid. En samlokalisering kan styrke det forebyggende arbeidet, øke 
tilgjengeligheten og brukertilfredsheten og sørge for at det blir lettere å rekruttere helsepersonell. I 
utredningen foreslås det å etablere et helsesenter i Risør sentrum, men fremdeles er det usikkerhet 
knyttet til hvem som ønsker å være med og hvordan et senter kan utformes og kostnader fordeles. 
Rådmannen mener det er nødvendig å gjennomføre en mulighetsstudie for å komme videre i 
planarbeidet. 

Saksopplysninger

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene tilrettelegge for samhandling og de skal 
samarbeide med andre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester samt gode 
pasientforløp. 

Samhandlingsreformen stiller kommunene og den kommunale helsetjenesten overfor store 
utfordringer. Kommunene har fått flere oppgaver og et større ansvar. Kommunene må ha et tettere 
samarbeid innen helsetjenestene for å skape et sammenhengende og enhetlig tilbud til pasienter. Et 
utvidet og styrket kommunalt ansvar for befolkningen vil gjøre det nødvendig å tenke effektivisering 
og tverrfaglig samarbeid. For kommunen, som har knappe økonomiske rammer for sin virksomhet, er 
det vesentlig å legge til rette for økonomisk bærekraftighet. Den forventede befolkningsutviklingen 
med flere eldre gir kommunen utfordringer. Utredningen om helsesenter i Risør kommune går inn i 
dette arbeidet.

En utredning om samlokalisering av helsetjenester i Helsehus ble første gang vedtatt i 
Handlingsprogrammet 2014-2017 (112/13). I Handlingsprogrammet 2015-2018 (sak 83/1) er tiltaket 
konkretisert ytterligere i tiltak 6.8.7 “Framtidige helsetjenester”. 

Fra rådmannens side har framtidige legetjenester og organisering av kommunens helsetjenester vært 
tema på flere interne møter i 2014. Helse- og omsorgskomiteen har drøftet saken flere ganger, senest i 
september 2014. 

Utredningen om samlokalisering av helsetjenester i Risør er gjennomført høsten 2014, og konkluderer 
med at kan være hensiktsmessig med en samlokalisering av fastleger, helsestasjon, fysioterapeuter, 
psykolog og legespesialister. Det må vurderes nærmere hvorvidt andre også skal være med. To 
lokasjoner peker seg ut som aktuelle: Kragsgata 48 og Tjennasenteret. 

Det er mye usikkerhet knyttet til prosjektet. For å komme videre med planarbeidet er det nødvendig å 
gjøre en mulighetsstudie som ser nærmere på organisering, lokasjon og økonomi (alternativ bruk av 
den ikke-valgte lokasjonen må også vurderes). En mulighetsstudie bør gjennomføres så snart som 
mulig, og vil danne grunnlag for videre samarbeid med aktuelle aktører og som et forarbeid før 
reguleringsplanlegging. Mulighetsstudien bør utføres av ekstern konsulent.   



Økonomi
I Handlingsprogrammet for 2015-2018 er det avsatt 200 000 kr til utredningsarbeid om kommunale 
boliger og Tjennasenteret (punkt 6.5.4). Rådmannen ønsker å bruke deles av disse midlene til 
planarbeid og videre avklaring, og i første omgang til gjennomføring av mulighetsstudie. 
Investerings- og/eller driftskostnader ved utbygging av helsesenter er ukjente, men kan bli betydelige. 
Det må vurderes hvorvidt det kan være aktuelt å etablere boliger i tilknytning til helsesenteret, noe som 
kan gi ytterligere leieinntekter.

Kommuneplan

I forbindelse med kommuneplan 2014-2025 ble det utarbeidet et utfordringsdokument som peker på 
de viktigste framtidige utfordringene i kommunen. En hovedutfordring innen folkehelse og levekår er 
å “effektivisere tjenestene gjennom velferdsteknologi, nye rutiner og samarbeidsmønstre”. En 
hovedutfordring innen sentrumsutvikling er å “få til både utvikling og vern av et levende sentrum med 
møteplasser, butikker, flere arbeidsplasser og boliger”. 

Kommuneplanen for 2014-2025 har hovedmålet “Vi skal vokse”. Det er vedtatt tre satsingsområder, 
kunnskap, regionalt samarbeid og attraktivitet, hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i 
kommuneplanperioden. Folkehelse, bedre levekår og klima er gjennomgripende tema i hele 
kommuneplanen. I befolkningsframskrivingene er det innbyggere i gruppene “eldre” og “innvandrere” 
som vil vokse mest i Risør kommune. For kommunen vil det være viktig å tilrettelegge for at disse 
gruppene blir positive ressurser for lokalsamfunnet som bidrar til ønsket utvikling.

Vurderinger

I utredningen pekes det på at samlokalisering av helsetjenester vil ha mange gevinster for pasienter, 
brukere, for kommunen og for de de ansatte. Samarbeid bidrar til et bedre pasientforløp, tverrfaglige 
perspektiver og kompetanseheving. Det medfører samtidig at det blir lettere å rekruttere personell. 

Etablering av et helsesenter i Risør sentrum, som tilbyr helsetjenester for hele befolkningen, kan være 
et viktig bidrag til sentrumsutvikling og gir god tilgjengelighet.  De foreslåtte lokasjonene er gode, 
men krever omfattende ombygginger. 

Rådmannen ønsker en mulighetsstudie som vil gi viktige føringer for videre planarbeid og realisering. 

Rådmannens konklusjon
Utredningen tas til orientering og legges til grunn for det videre arbeidet med samlokalisering av 
helsetjenester. Det gjennomføres en mulighetsstudie som ser på organisering, lokasjon og økonomi.


