Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Ordfører!
Pr i dag er det tre ulike asylmottak i kommunen med til sammen ca. 220 beboere. Stjørdal
kommune skal produsere lovpålagte tjenester til beboerne innen skole og omsorg. Dette er
regulert i sektorlovverk som opplæringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Aleris er en selvstendig aktør som gjennom et kommersielt anbud har påtatt seg å drive et
omsorgssenter på vegne av BUFETAT. Stjørdal kommune har intet eierforhold eller er ikke part
i saken når det gjelder anbudsbetingelser
Anbudsbetingelsene fastsetter hva som forventes av driften ved omsorgssentrene. Ordføreren
forutsetter og forventer at driften av omsorgssentret er innenfor akseptabel standard. Ordføreren
vil igjen påpeke at dette er forhold som ligger utenfor Stjørdal kommunes handlingsrom.
Rådmannen er ikke kjent med hvilke krav til fasiliteter som ble fastsatt i BUFETAT sitt anbud
for omsorgssenter i Stjørdal kommune. På dette grunnlaget har ikke Stjørdal kommune verken
styringsrett, muligheter eller annet handlingsrom til å komme med innsigelser på den daglige
driften av mottakssenteret.
Når det gjelder representanten Jensens bekymring når det gjelder påkledning og tilgang til annet
utstyr til beboerne ved Aleris omsorgssenter, finner rådmannen det formålstjenlig å komme med
noe bakgrunnsinformasjon når det gjelder kommunens ansvar, roller og myndighetsområder.
Aleris har meldeplikt til kommuneoverlegen ved oppstart av omsorgssenter.
Kommuneoverlegen skal ikke godkjenne driften. Videre har Stjørdal kommune tilsynsplikt
hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern. Tilsynet i miljørettet helsevern innbefatter ikke
hvordan beboerne er kledd eller hva som finnes av utstyr for lek og utfoldelse, men at den
generelle tilstanden på bygningsmasse og fasiliteter er av en slik standard at den ikke utgjør fare
for liv og helse.
Ved bekymringsmeldinger til Barnevernet eller andre instanser, er prosedyrene de samme som
for all vanlig tjeneste. Det er pr dags dato ikke registrert bekymringsmeldinger til hverken
Kommuneoverlege eller til Værnesregionen Barnevern angående driften av Aleris sitt
omsorgssenter i Stjørdal.
Stjørdal kommune har ikke mottatt signaler gjennom ordinære kanaler på at driften ved Aleris
sitt omsorgssenter er utilfredsstillende eller på andre måter ikke oppfyller de krav som stilles til
denne driften. Eventuelle fremtidige avvik vil bli behandlet i ordinær saksgang

