
KLUBBEN, HABILITERINGSTJENESTEN, HELSE-BERGEN, BREISTEIN

NETT-BERETNING VIRKSOMHETEN 2008

Klubben omfatter medlemmer av Fagforbundet, som arbeider
i Helse-Bergen på området som rommet den tidligere
institusjonen "Vestlands- heimen" i Åsane.

Medlemmene finnes innen Habiliteringstjenesten, som er en
del av Klinikk for REHABILITERING med senter på Nordås
i Fana. Området rommer nå også fengsel og flere mindre
tiltak innen helse- og sosialsektoren. Ytterligere deler av
bygnings- massen vurderes solgt når det måtte bli økonomi i
helseforetaket til å samle virksomheten.

Habiliteringstjenesten driver bl.a. ambulant virksomhet og en
døgnavdeling.

Tidligere var den ambulante virksomheten lokalisert i Olav Bjordalsvei 8. Nå
er alle funksjonene sam- lokalisert i Olav Bjordalsvei 29.

Det tidligere kontorbygget i Olav Bjordalsvei ble i all hast solgt før
helseforetaket skulle gjøre opp et årsregnskap.

Den relativt svake økonomien i helseforetaksstrukturen slår regelmessig inn i
klubbens virksomhet og drøftinger etter Hovedavtalen for tariffområde
Spekter.

Klubbmedlemmene har gjennom årene vært gjennom flere mer eller mindre
veloverveide reorganiseringsplaner.

Medlemmenes gjennomsnittsalder er over 50 år. Dette tallet stiger.

De senere årene har flere gått av med AFP, og helseforetaket har ikke utviklet
en seniorpolitikk som i særlig grad motvirker dette.

Imidlertid begynner man å få ytterst beklagelige rutiner, som innebærer
nedleggingsforslag innsparingstiltak og nye budsjettkutt omtrent hvert
kvartal.

Blekket var knapt tørt på budsjettforslaget for 2009 før det
ble varslet nye reduksjoner med over 100 mill. for det nye året
som følge av driftsresultatet for helseforetaket i 2008.

Konsekvensene av en løpende sirkel med under- budsjettering
og utgiftskutt kampanjer gjennom organisasjonslinjene,
forbedrer neppe lokal planlegging og produktivitet.

Målsetting om utviklingsarbeid, kompetanse- kartlegging og
midler til kompetanseutvikling har ofte forsvunnet i nye
runder med budsjett- kutt.

Habiliteringstjenesten betjener tilbud til grupper med mange
kroniske tilstander, der brukerne ikke kan ventes å bli "frisk"
etter korte stykkpris- finansierte tiltak.



Sammen med andre medlemmer i abergen-samarbeidet har klubben etablert
og bygget opp nettstedet vestlandsheimen-museum.net

Det siste oppslaget her handler om arbeidsvirksomhet på Vestlandsheimen.

Det er planlagt ytterligere innslag med folk fra flere yrkesgrupper og teknisk
sektor for å dekke de fleste områdene av historien frem til nå.

Det er også levert bidrag til et landsomfattende nettsted "Institusjon.no" som
finnes med denne lenken http://institusjon.histos.no

På fagforeningssiden har vi deltatt i styret for Hordaland Fylkesforening,
Seksjonsstyret for kontor/adm., og Kontaktutvalget for fagforeninger i Helse-
Bergen. Medlemmer har også deltatt på kurs/seminar.

Klubben har arbeidet med å bygge opp et kontaktnett mellom grupper/
seksjoner på forenings-klinikknivå og medlemmer i de ulike yrkesgruppene.
Dette arbeidet er planlagt videreført i 2009.

Klubbens nettsider og ukeblad finnes på følgende lenke (abergen.no)

Virksomheten i 2008 ble preget av forrige års flytting og interne
omorganiseringer. Etter etablering i nytt bygg hadde man også
forhåpninger om et konsoliderings år med stabil økonomi og møter etter
fast plan. Imidlertid ble det ikke slik, da det på våren kom forslag om
nedlegging av døgntilbudet som sparetiltak.

Nedleggings-forslaget, som ville ramme de svakeste bruker- gruppene, ble
stoppet i 12. time.

Aktiviteten var planlagt med månedlige lunsj- og klubbmøter som har
starttidspunkt 11.30 og 15.30, avhengig av temaomfang og personer på
vakt.

Da klubben også fikk mindre driftsmidler for 2008 har det i hovedsak blitt
kortere møter med boller og brødmat en gang pr. måned og flere interne
møter på klinikken.

Møtetema på klubbmøtene har vært preget av planer om
nedlegging av døgnavdelingen våren 2008, forberedelse av
tariffoppgjøret og mulighetene for seniorpolitikk innenfor
rammene av oppgjøret. Klubben har hatt følgende lunsjmøter:

- torsdag 7.februar kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for
medlemmer med juice, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av
bl.a. arbeidsplaner for 1.halvår 08.

- torsdag 6.mars kl. 11.00 - 12.00. Klubbmøte starter med enkel
bevertning på Breistein. Gjennomgang av bl.a tariffoppgjør og
møteplaner m.v for 2.kvartal.

- torsdag 3.april-08 kl. 11.30 -12.00 Fagforbundslunsj for
medlemmer med juice, kaffe, te, scones, mv. Gjennomgang av
planer m.v.

-torsdag 29.mai - TARIFF

-torsdag 5.juni - SOMMERLUNSJ

I 2.halvår 2008 var det Fagforbundslunsj for medlemmer tirsdag
19.august-08 kl. 11.30 -12

I september Fagforbundslunsj for medlemmer tirsdag 16.september-08 kl.
11.30 - 12

Fagforbundslunsj i oktober torsdag 23.oktober - 08 kl. 11.30 - 12 og fredag
28. november med tema pensjonsberegning.

Det ble Jole-lunsj på Breistein - med Sildebord torsdag 18.desember kl.
11.30 der vi hadde besøk av klinikktillitsvalgt Pilskog. Her ble bl.a. videre
samarbeid og møteplan for 2009 diskutert.



Med gode ønsker til medlemmene for det nye året ble det sendt
hilsener og vedtatt følgende for 2009:

Årsplanleggingsmøte med valg blir tirsdag 27.januar kl 11.30.

Klubbregnskap avsluttes som vanlig innen 10/1 og
virksomhetsmelding for 2008 på nett innen 15/1-08.

Følgende saker settes på forslag til lokal møteplan for 1.halvår
2009:

- lønn, seniorpolitikk og kompetanse,

- det planlegges med kvartalsvise møter på klinikknivå.


