
Spørsmål fra Ola Kaldager, Gildeskål lista. 
 
 
-Antall beboere på de tre eldresentrene? 
 
Svar: 

- Nygårdsjøen eldresenter:  4 faste personer pr nå 
- Sandhornøy eldresenter:  8 personer pr nå 
- Gibos:     

o Omsorgsboliger:  15 personer pr nå 
o Langtidsplasser:  22 personer pr nå 
o Korttidsplasser:  Varierer fra dag til dag 
o Trygghetsrom:  Varierer fra dag til dag 
o KAD-plass (Kommunalt  Varierer fra dag til dag, (legestyrt) 

øyeblikkelig døgntilbud) 
 

 
-Antall ansatte på de tre sentrene? 
 
Svar: 
 - Nygårdsjøen eldresenter: 8 ansatte, 4,35 årsverk 

- Sandhornøy eldresenter: Driftes av hjemmetjenesten, inntil 1 årsverk knyttet til 
driften av eldresenteret  

 - Gibos:   Omsorgsboligene driftes av hjemmetjenesten 
 
-Kapasitet på det tre sentrene? 
 
Svar: 
 - Nygårdsjøen eldresenter: 8 plasser, og en leilighet i underetasjen 
 - Sandhornøy eldresenter: 10 plasser 
 - Gibos: 

Omsorgsboliger: 16 plasser 
Langtidsplasser: 28 plasser 
Korttidsplasser:   4 plasser 
Trygghetsrom:   4 plasser 
KAD-rom:    1 plass 
  

 
-Hva koster den årlige driften av hvert av de tre sentrene? 
 
Svar: 
 På helse og omsorg: 

- Nygårdsjøen eldresenter:  3,129 MNOK (eget budsjett) 
- Sandhornøy eldresenter: ikke eget budsjett, er en del av hjemmetjenestens 

budsjett  



- Gibos: Omsorgsboligene er en del av hjemmetjenestens 
budsjett. I tillegg er det utgifter til fellestjenester som 
vaskeri og renhold.  

 
 På teknisk (byggdrift, etc.): 

-Nygårdsjøen eldresenter: Kr 233 000 eks mva. i faste utgifter. I tillegg kommer 
variable vedlikeholdsutgifter. 
-Sandhornøy eldresenter: Kr 249 000 eks mva. i faste utgifter. I tillegg kommer 
variable vedlikeholdsutgifter 
-Gibos: 2,44 mnok eks mva. i faste utgifter. I tillegg kommer variable 
vedlikeholdsutgifter. 

 
-Hva er samlet utgift på eldre omsorgen i kommunen? 
 
Svar: 

- dette er vanskelig å være konkret på hvor stor del av utgiftene som er knyttet opp 
til eldre da en del av tjenestene også leveres til andre grupper i samfunnet. Det 
kreves en utstrakt analyse for å være mer konkret på dette spørsmålet. 

 
-Tilleggsoppgaver på sentrene (tilsyn hjemme og lignende)? 
 
Svar: 
 - Nygårdsjøen eldresenter: har vanligvis ikke tilleggsoppgaver ut over eldresenteret. 

- Sandhornøy eldresenter: hjemmetjenesten utfører ordinær hjemmetjeneste i 
tillegg til tjenestene som skjer på eldresenteret. 

- Gibos: ordinær sykehjemsdrift med omsorgsboliger i 
tilknytning. 

 
-Området som de enkelte sentrene dekker med hjemmesykepleie? 
 
Svar: 
 - Nygårdsjøen eldresenter: kun på eldresenteret 

- Sandhornøy eldresenter: Hjemmetjenesten dekker i tillegg til eldresenteret 
resterende hjemmetjeneste på Sandhornøy og 
Arnøyene 

- Gibos. Hjemmetjenestene som dekker omsorgsplassene på 
GIBOS dekker i tillegg hjemmetjenester for fastlandet 

 
-Antatt fremtidig behov ved de tre sentrene som de dekker? 
 
Svar: 
 - Nygårdsjøen eldresenter 
 - Sandhornøy eldresenter 
 - Gibos  
 

o Ut i fra statistikk forventes et likt behov som nå i de neste 5 årene. Dette er 
imidlertid usikkert, men er det som vi kjenner til nå. 



 
-Antatt fremtidig behov totalt i kommunen? 
 
Svar: 

- Se svaret ovenfor 
 
 
-Tilgangen på utdannet personale ved de tre sentrene? 
 
Svar: 
 

- Nygårdsjøen eldresenter: Har til nå klart å dekke behovet for kvalifisert personal 
- Sandhornøy eldresenter og omsorgsboliger på Gibos: 

Driftes av hjemmetjenesten som har fast personell med fagutdannelse.  
For helsefagarbeiderstillinger har man til nå klart å dekke behovet,  
 men på hvilende nattevakt og sykepleiere er det utfordringer. 
 
 

-Har salg av plasser til nabo kommuner vært vurdert? 
 
Svar: 

- Nei salg av plasser har ikke vært vurdert.  
- Kommunalsjef har orientert andre kommuner i nettverkssamlinger om at det er 
ledige omsorgsplasser i Gildeskål som kan leies ut. Ingen har respondert. 
- Meløy kommune har skriftlig fått tilbud denne høsten, men har ikke respondert 
positivt på dette. 
 

 
-Har annet bruk av sentret på Nygårdsjøen vært vurdert? 
 
Svar: 
 - Ikke vurdert annen bruk i pleie og omsorg da det ikke er noe annet behov. 
 - Bygget er i relativt dårlig forfatning og har et beregnet renoveringsbehov på kr                 
1 750 000 i en fireårsperiode jfr tilstandsanalysen på kommunale bygg. 
 
 
-Vil sentret på Nygårdsjøen bli avhendet? 
 
Svar: 

- Ikke tatt stilling til pr nå, men i alle fall ikke før det foreligger en vurdering av 
strukturen på pleie og omsorg som er behandlet av kommunestyret. Denne 
strukturvurderingen ber vi om i forbindelse med budsjettet i år og den vil 
forhåpentligvis foreligge i løpet av 2020. 

 
  


