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Organisering av vaskeritjenesten i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Vaskeritjenesten i Stjørdal kommune legges ut på anbud med formål om kjøp av
tjenesten fra en profesjonell aktør.
2. Budsjettmidler for kjøp av tjenesten innarbeides i Etat omsorgs budsjett så snart
omfanget er kjent ut fra anbudspriser.
Saksopplysninger
Vaskeritjenesten i Stjørdal kommune er i dag organisert under Etat teknisk drift, enhet renhold.
Den ble overført fra Etat omsorg til Etat Teknisk drift i 2001 med 2,15 årsverk / 3ansatte, noe
som var en minimumsressurs for arbeidsområdet. Ved nedbemanningen i 2008 pga budsjettkutt
for enhet renhold, ble vaskeriet redusert med 0,95 stilling, dvs at det er 1,2 åv i dag.
I forbindelse med omleggingen av vaskeritjenesten i år 2000 ble vaskeriet ved Stjørdal sykehjem
nedlagt og det nye fellesvaskeriet ved Halsen sykehjem ble oppgradert i forhold til maskinelt
utstyr med to store vaskemaskiner, 2 mindre vaskemaskiner og tørketromler. Disse maskinene
fungerer, men begynner å bli utslitt slik at de må byttes etter hvert.
Vaskeritjenesten er en naturlig del av tjenesteproduksjon i Etat omsorg og alt tøy som blir vasket
hører til deres område/enheter, dvs DMS og Halsen sykehjem sengetøy og arbeidstøy samt
arbeidstøy for Stjørdal bosenter, sentralkjøkkenet og hjemmetjenesten. I tillegg vaskes privat tøy
for Halsen sykehjem.
Smittevern i helseinstitusjon er basert på kunnskap om både smittestoff, smittevei og
mottakelighet for sykdom. Kravet til vask av pasienttøy, sengetøy og arbeidstøy i
helseinstitusjon er derfor høye.
Forekomsten av sykdomsfremkallende virus og bakterier kan være høye. Felles
sengetøy/arbeidstøy der vanskelige flekker ikke går bort i vask, kan det være grobunn for virus
og bakterier. Dessuten er brukerne av tøyet ofte ekstra sårbare for å bli syke av disse
mikrobene. Erfaringene de senere år er preget av gjentatte klager på at tøy etter vask fortsatt

inneholder rester av smuss. Selv etter vask på høy temperatur og skyll og tørk, kan det ikke
garanteres at mikrober i smusset er drept av behandlingen.
Arbeidstøyet er ikke navnet/merket godt nok, slik at en etter vask får tekstiler som har vært
brukt av andre.
Arbeidskraften i vaskeriet i dag er ufaglært på profesjon vaskeri og enhet renhold får mange
klager pga for dårlig vasking, smittefareproblematikk, dårlig merket tøy blir returnert feil til
ulike enheter samt at enhetene hevder at tøy forsvinner.
Maskinparken er nedslitt så det må påregnes store investeringskostnader i nær fremtid hvis
kvalitet og krav skal være tilfredsstillende.
Vaskeriet slik det er drevet frem til i dag har vært håndtert uten kvalitetsforbedring etter klager.
Kommunen mangler kompetanse på gjennomføring, kontroll og kvalitet innen vaskerifaget.
Med økende krav til sertifisering vil det være nødvendig å profesjonalisere området og driften.
Kommunen og Etat omsorg har spart vesentlige utgifter innenfor området hittil, men det er
viktig at kvalitetskravet blir overholdt ved å sette av tilstrekkelige ressurser for en
tilfredsstillende drift.
Forslag til fremtidig løsning:
 Alternativ 1:
 Etablere et profesjonelt nytt fellesvaskeri i Stjørdal/Værnesregionen.
 Vaskeritjenesten overtas av rettmessig eier – Etat omsorg
 Alle aktiva, maskinpark etc overdras til Etat omsorg
 Stillingsressurs som er ved vaskeriet i dag overføres etat omsorg inkl driftsmidler.
 Eventuell utskifting av maskinpark og sertifisering ivaretas av ny oppdragseier.
 Det tilføres økonomiske midler for en forsvarlig drift av tjenesten.
 Alternativ 2:
 Det utarbeides anbudsdokumenter på vaskeritjenesten og hentes inn anbud på
kjøp av tjenesten.
 Kommunen vil da kjøpe tjenesten av profesjonelle aktører og kan stille krav om
sertifisering og kvalitet.
Vurdering
Uansett valg av løsning så må det påregnes betydelige merkostnader for vaskeritjenesten for å få
en forsvarlig løsning. Hvis man skal gå for alternativ 1 så kreves det økte ressurser både for
drifts- og investeringsmidler. For alternativ 2 vil det kun bli en økning av driftsbudsjettet for
kjøp av tjenesten.
Rådmannen vurderer dette slik at det beste vil være å kjøpe tjenesten fra en profesjonell aktør
som er sertifisert innen faget slik at institusjonene får forsvarlig kvalitet på vaskingen av tøy.
Innkjøp av tøy bør ligge til vaskeriet slik at kvaliteten på det tøyet som kjøpes er tilfredsstillende
og likt, slik at man ikke opplever at en enhet anskaffer tøy som ikke tåler vaskingen eller gir
merarbeid. Enhetene vil da leie tøy fra vaskeriet i stedet for å kjøpe selv, og får likt tøy tilbake
slik at man ikke opplever at innkjøpt tøy forsvinner.
Ansatte på vaskeriet som blir overflødig ved en utsetting av tjenesten, overføres til andre
renholdsoppgaver i enhet renhold.

