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Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at reduksjon av nattevaktstilling effektueres etter at det er 
gjennomført ny ROS-analyse for beboerne på Bakketun bosenter.   
 
Saksutredning: 
I budsjett 2021 var det forutsatt nedtak av én stilling i kommunens nattevaktsteam, med en 
årlig innsparing på 2 millioner kroner. Dialog med tjenestene fastslo at et slikt nedtak best 
kunne gjennomføres ved at stedlig nattevakt på Bakketun bosenter ble fjernet.  

Det ble gjennomført ROS-analyse for beboerne ved Bakketun bosenter i november 2021 
som fastslo at for å gjøre dette på en trygg måte måtte hele bygningsmassen ved Bakketun 
bosenter brannsikres med sprinkleranlegg og tilrettelegges for mer bruk av velferdstekno-
logi (digitalt tilsyn). Investeringskostnaden ved et slikt arbeid ble lagt fram til politisk 
behandling i desember 2021, og prosjektering av arbeidet ble gjennomført våren 2022. På 
grunn av utfordringer med leveranse av arbeidet vil ikke Bakketun bosenter være tilrette-
lagt med sprinkling før tidligst i slutten av november 2022. Avvikling av nattevakt realiseres 
fra 1.1.2023, slik at nødvendige tester av anlegg blir gjennomført og ny turnus kan i verk-
settes. 

Kommunestyret vedtok i sak 28/22 at vedtak om avvikling av fast nattevaktstilling på 
Bakketun bosenter settes på vent, og at kommunestyret behandler saken på nytt når ny 
vurdering og ROS-analyse foreligger.  

Det er gjennomført ny ROS-analyse av sikkerheten for beboerne på Bakketun i august 2022, 
for å sikre at vedtak fattes på best mulig grunnlag. Tidligere anbefaling om å fjerne stedlig 
nattevakt ved Bakketun bosenter står, med forutsetning om at tilrettelegging for bruk av 
digitalt tilsyn opprettholdes. Det understrekes at selv om stedlig nattevakt ved bosenteret 
fjernes, vil de beboerne som har vedtak om tilsyn på natt fortsatt få dette gjennom bruk av 
utegående nattevakt, som andre hjemmeboende. 



 
Vurdering: 
ROS-analysen som er gjennomført omtaler tilstedeværelse, responstid, arbeidspress og 
sårbarhet. Det er flere av de beskrevne situasjonene hvor endring av nattevaktsteamet er 
utfordrende med tanke på sikkerheten, men tiltakene som er beskrevet skal ivareta disse 
utfordringene. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at reduksjon av natt-team er forsvarlig, og at 
nødvendige tiltak iverksettes. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Reduksjon av nattevaktstilling effektueres ved at stedlig nattevakt ved Bakketun bosenter 
avvikles 31.12.2022  
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