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I den siste tiden har vi mottatt henvendelser angående knutepunktrealisering i kommunedel Åssiden. 
Det ser pr dags dato ikke ut som at det skjer noen utvikling rundt lokalisering av helsefremmende 
tjenester 0-100 avdeling Åssiden. Dette skaper stor usikkerhet blant de ansatte, og det er svært viktig å 
ivareta de ansattes trygghet i denne prosessen. En annen utfordring vi også har blitt gjort 
oppmerksomme på er mangelen på helsestasjon på Bragernessiden av elva. 
 
Derfor stiller jeg følgende spørsmål som jeg ønsker å få besvart fra rådmannen: 
 
1. Hvordan i prosessen ligger vi i forhold til realisering av knutepunkt for helsefremmende tjenester  

0-100 avdeling Åssiden? 
2. Hva er årsakene til at prosessen har stagnert/stoppet opp? 
3. Har rådmannen igangsatt en prosess om å etablere en helsestasjon på Bragernessiden? 
4. Er det mulig å etablere en helsestasjon i forbindelse med realiseringen av knutepunkt avdeling 

Åssiden? 
5. Hvilke prinsipper legger man til grunn for gjennomføringen av knutepunkt på Åssiden og 

helsestasjon på Bragernessiden? 
6. Hvor lenge har vi mulighet til å benytte oss av lokalene som i dag blir brukt som helsestasjon på 

Marienlyst? 
7. Hvilke krav stilles til lokaler som skal brukes til knutepunkt og helsestasjon?  
 
Svar 
 
1. Hvordan i prosessen ligger vi i forhold til realisering av knutepunkt for helsefremmende tjenester  

0-100 avdeling Åssiden? 
Denne prosessen er ikke videreført.  De økonomiske rammebetingelsene innebærer f.eks at nye 
lokaler til knutepunkt ikke kan øke de samlede utgiftene.  Så langt har det ikke vært mulig å finne 
optimale løsninger for samlokalisering for avdelingen i HFT 0-100 og tjenestene som gis til  
innbyggere på Åssiden. I dag er disse lokalisert på ulike adresser i bysentrum og på Marienlyst.  
Arbeidet med bedre løsninger innenfor gjeldende økonomiske rammebetingelser fortsetter. 
 

2. Hva er årsakene til at prosessen har stagnert/stoppet opp? 
De økonomiske rammene og prioriteringene som er nødvendige i forhold til andre 
investeringsbehov har ikke vært slik at realisering av en geografisk plassering på Åssiden har vært 
mulig. 
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3. Har rådmannen igangsatt en prosess om å etablere en helsestasjon på Bragernessiden? 

Det har vært undersøkt muligheter, men lokaler til helsestasjon må tilfredsstille en del kriterier 
(f.eks tilgang til vask på alle kontor for helsesykepleiere).  Det er per nå ingen aktuelle lokasjoner 
som tilfredsstiller et slikt krav. 
 

4. Er det mulig å etablere en helsestasjon i forbindelse med realiseringen av knutepunkt avdeling 
Åssiden? 
Avdelingen er tatt inn som en del av i organisering av virksomheten og dersom det er egnede lokaler 
og økonomi til disse er dette mulig.  En samlokalisering med barnevernsavdelingen som betjener 
samme område og familieteam vil da også kunne gjennomføres dersom arealene tillater det. 
 
 

5. Hvilke prinsipper legger man til grunn for gjennomføringen av knutepunkt på Åssiden og 
helsestasjon på Bragernessiden? 
Det er de økonomiske rammebetingelsene som er avgjørende i denne saken knyttet til lokaler 

 
6. Hvor lenge har vi mulighet til å benytte oss av lokalene som i dag blir brukt som helsestasjon på 

Marienlyst? 
Lokalene på Marienlyst er innleide.  Avtalen på Marienlyst – der helsestasjon er lokalisert (Idrettens 
hus) er forlenget til 31.12.2024, altså 3 år fra nyttår. 
 

7. Hvilke krav stilles til lokaler som skal brukes til knutepunkt og helsestasjon? 
For å illustrere rombehov i et knutepunkt fremgår dette av listen under.  Dersom 
knutepunktsavdeling for barnevern og møteplass skal samlokaliseres må listen suppleres. 
Det er behov for : 
kontorer til helsestasjonen og jordmortjenesten m/vask  
kontorer til Familieteam.  
kontor til avd.leder. 
samtalerom til grupper 
Pauserom  
Møterom 
Venterom til besøkende 
Plass til merkantil tilknyttet venterom/sone 
Lager med plass til noe arkivmapper 
Kopirom 
Laboratorierom med plass til kjøleskap 
Personaltoalett 
Toalett og stellerom til besøkende 
Garderobe til personale  

 


