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INNLEDNING  
Delutredningen om bofellesskap med betjening og aktivitetstilbud er et ledd i kommunestyrets 

bestilling om en utredning knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester. 

Utredningen er en del av grunnlaget for strategi- og økonomiplanperioden 2020-2023 og for 

rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel. 

Gausdal kommune er organisert slik at bofellesskap med betjening og aktivitetstilbud er tjenester og 

tilbud gitt i regi av Habiliteringsenheten. 

Deltakerne i arbeidsgruppa arbeider i Habiliteringsenheten, med unntak av HTV Fagforbundet, Tone 

Melbø og HTV Fagorganisasjonen, Vanja Tobiassen. Delutredningen har hatt 5 møter i 

arbeidsgruppen (inkludert kick-off og samling for gjennomgang av utredningene). I tillegg har det 

vært egne undergrupper som har jobbet med de ulike tiltakene. Lederne for bofellesskapene har 

vært invitert med inn og har deltatt både i arbeidsgruppa, men også i arbeidet med de ulike tiltakene 

som er sett på i undergruppene. 

Parallelt har Habiliteringsenheten jobbet med prosjektet fornying og omstilling 2020. I dette arbeidet 

har vi ROS-analysert ulike tiltak, med tanke på hvordan levere gode nok tjenester til innbyggerne, 

samtidig som rammene blir lavere. 

A. BRUKERGRUPPER  
Habiliteringstjenesten i Gausdal kommune yter tjenester til en sammensatt brukergruppe. Felles for 

brukerne er at de har et bistandsbehov og behov for tilrettelegging, i ulik grad.  

Tjenesten har tre bofellesskap, hvor det til sammen bor 19 personer. De fleste som bor i 

bofellesskapene har diagnosen utviklingshemming. Av disse brukerne, er 4 i kategorien 

ressurskrevende brukere. I tillegg yter bofellesskapene tjenester til 5 personer som bor i egne 

leiligheter. 

Habiliteringsenheten har i tillegg ansvar for støttekontaktordningen, der det i dag er ca. 60 

støttekontaktoppdrag. 20 av disse oppdragene er innenfor egen enhet. De resterende oppdragene er 

fordelt utover andre enhetene i kommunen. 

Vernepleierne i vernepleiertjenesten har koordinatoransvar, og sitter per i dag i Koordinerende 

enhet. De følger opp barn og ungdom med særskilte behov, og unge som kan være aktuelle beboere i 

bofellesskapene i fremtiden. I kraft av å være koordinatorer følger vernepleierne opp 10 yngre 

personer. I tillegg følger de ukentlig opp hjemmeboende som har krav på praktisk bistand og 

opplæring. Denne gruppen utgjør til sammen ca. 10 personer til enhver tid.  

Habiliteringsenheten har i tillegg 4 brukere, som på grunn av særskilte behov, bor helt eller delvis i 

eksterne tiltak, hvor kommunen kjøper tjenester av private tilbydere. Det er en utfordring for 

Gausdal kommune og ha tilstrekkelig kompetanse og robusthet til å møte disse brukernes behov for 

faglig forsvarlige helsetjenestene til enhver tid. Gausdal kommune løser de fleste oppgaver med egne 

tjenester, men ved spesielle utfordringer innen psykiatri og atferd, har kommunen måttet kjøpe slike 

tjenester av private aktører. Det er et kontinuerlig mål å rekruttere, bygge og beholde kompetanse til 

å yte slike tjenester selv, men det må erkjennes at en kommune på Gausdals størrelse ikke alltid vil 
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være i stand til det. Interkommunale tilbud innen dette feltet skal utredes nærmere i 3:1 

samarbeidet, der forstudier skal utarbeides i løpet av 2020. 

Aktivitetstilbudet i Habiliteringstjenesten består av Aktivitetssenteret i Forset og Gjenbruket i 

Follebu. Her har 17 brukere sitt aktivitetstilbud. 15 av brukerne er beboere i tjenestens ulike 

bofellesskap. Tre brukere bor hjemme, men har koordinerte tilbud fra tjenesten, mens en bruker har 

aktivitet i regi av Habiliteringstjenesten som eneste tilbud fra kommunen. 

Tilbud Brukere Årsverk 

Bjørkvin bofellesskap 4 beboere og 2 utebrukere som bor i eget hjem 8,70 

Heggelia 
bofellesskap 

6 beboere og 1 beboer med egen turnus 
2 brukere på vei inn i bo-treningsopplegg 

5,03 + 
3,11 

Flatland bofellesskap 9 beboere og 3 utebrukere som bor i eget hjem 11,71 

Aktivitetssenteret 17 brukere, felles for Aktivitetssenteret og Gjenbruket 3,70 

Gjenbruket 17 brukere, felles for Aktivitetssenteret og Gjenbruket 1,0 

Vernepleiertjenesten 
60 støttekontaktoppdrag, 10 yngre personer som føles opp, 10 
hjemmeboende med tjenester som følges opp, samt 4 
personer i eksterne tiltak 

1,6 

Assistent  0,79 

Enhetsleder  1,0 

SUM  36,64 

 

B. KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR  
 

Kommunens rolle: 

Kommunens rolle er å yte tjenester til innbyggerne. Noen tjenester er lovpålagte, andre tjenester er 

ikke lovpålagte.  

Kommunens ansvar: 

Kommunen skal etter loven ivareta oppgaver som grunnskole, primærhelsetjeneste og planlegging av 

arealbruk.  I dagens økonomiske situasjon blir det viktig å definere hva som er kommunes ansvar og 

hva som er den enkelte innbyggers ansvar. 

Sentrale lovbestemmelser som regulerer kommunens ansvar: 

Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 3:  
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester  

- Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester.  
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- Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 
problemer eller nedsatt funksjonsevne.  
 

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

a. helsetjeneste i skoler og  
b. helsestasjonstjeneste 

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a. legevakt, 
b. heldøgns medisinske akuttberedskap, 
c. medisinsk nødmeldetjeneste, og 
d. psykososial beredskap og oppfølging. 

4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet,  
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 

støttekontakt, 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem.  

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier.  

Det er i stor grad § 3-2, nr. 6 og 7 som dekker det som forbindes med pleie- og omsorgstjenester.  

Helse- og omsorgstjenesten skal også drive forebyggende arbeid i form av råd og veiledning:  

 

§ 3-3. Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å 
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved 
opplysning, råd og veiledning.   (…)  

Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og 
aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende 

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 
pårørendestøtte blant annet i form av:  

1. opplæring og veiledning 
2. avlastningstiltak 
3. omsorgsstønad 

Loven pålegger kommunen å tilby de nevnte tjenestene, men ikke i hvilket omfang eller hvordan de 
skal organiseres. Dette er det opp til kommunen selv å vurdere og beslutte. Loven pålegger likevel 
kommunen å yte forsvarlige tjenester og forsvarlighet defineres i den samme loven slik:  
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§ 4-1. Forsvarlighet  

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. 
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,  
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og  
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 regulerer bruk av tvang og makt for personer 

med psykisk utviklingshemming, og bestemmelsene er således bare aktuelle for 

personer med denne typen diagnose. I Gausdal kommune følges disse personene opp av 

Habiliteringstjenesten. 

Helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk av tvang 

og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 

§ 9-1. Formål 

- Formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre at personer med psykisk 

utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og 

begrense bruk av tvang og makt. 

- Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske 

integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med brukerens eller pasientens 

selvbestemmelsesrett. 

- Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte. 

§ 9-2. Virkeområde 

Reglene i kapitlet her gjelder bruk av tvang og makt som ledd i tjenester etter § 3-2 nr. 6 

bokstavene a til c og § 3-6 første ledd nr. 2 til personer med psykisk utviklingshemning. 

Som bruk av tvang eller makt etter reglene i kapitlet her regnes tiltak som brukeren eller 

pasienten motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes 

som bruk av tvang eller makt. Bruk av inngripende varslingssystemer med tekniske 

innretninger skal alltid regnes som bruk av tvang eller makt etter reglene i kapitlet her. 

Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller andre fysiske påvirkninger av liknende 

art anses ikke som bruk av tvang eller makt. 

§ 9-3.Rett til medvirkning og informasjon 

- Tjenestetilbudet skal så langt som mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med 

brukeren eller pasienten. 

- Brukeren, pasienten, pårørende og verge skal høres før det treffes vedtak om bruk av 

tvang og makt etter reglene i kapitlet her og gis informasjon om adgangen til å uttale seg 

i saker som skal overprøves, klageadgang og adgangen til å bringe vedtaket inn for 

tilsynsmyndighet og tingretten. 
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- Dersom verge ikke allerede er oppnevnt der kommunen anser det aktuelt å fatte vedtak 

om bruk av tvang og makt etter reglene i kapitlet her, skal verge oppnevnes. Kommunen 

skal begjære oppnevning av verge dersom ikke oppnevning er begjært av andre som kan 

fremsette slik begjæring, jf. vergemålsloven § 56. Opplysninger om personlige forhold 

som vergen mottar, kan bare gis videre dersom det er nødvendig for å utføre 

vergeoppdraget. 

- Som pårørende regnes den som er definert som pårørende i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b. 

§ 9-4.Krav til forebygging 

- Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang 

og makt. I tillegg til å tilrettelegge tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene i § 9-

1 andre ledd, jf. også § 9-5 første ledd, plikter kommunen å gi nødvendig opplæring etter 

§ 8-1, herunder faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter kapitlet 

her. 

§ 9-5.Vilkår for bruk av tvang og makt 

- Andre løsninger enn bruk av tvang eller makt skal være prøvd før tiltak etter kapitlet her 

settes i verk. Kravet kan bare fravikes i særlige tilfeller, og det skal i så fall gis en 

begrunnelse. 

- Tvang og makt kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig. I vurderingen skal det 

legges særlig vekt på hvor inngripende tiltaket er for den enkelte bruker eller pasient. 

Tiltakene må ikke gå lenger enn det som er nødvendig for formålet, og må stå i forhold til 

det formålet som skal ivaretas. Tvang og makt kan bare brukes for å hindre eller begrense 

vesentlig skade. 

Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: 

a. skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner 

b. planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner 

c. tiltak for å dekke brukerens eller pasientens grunnleggende behov for mat og drikke,   

påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og 

treningstiltak. 

C. KAPASITETSBEHOV  
Habiliteringstjenesten har ikke ventelister til bofellesskapene eller aktivitetstilbudet. 

Heggelia bofellesskap 

I Heggelia bofellesskap er det 8 leiligheter, hvor av 6 er i bruk. Beboerne er unge mennesker med 

ulikt bistandsbehov. Bofellesskapet er bygd opp som et «borettslag», hvor hver bruker har sin 

husholdning og mottar tjenester i egen boenhet. 

Det er vanskelig å framskrive tall på framtidig behov for gruppen yngre habiliteringskandidater, da 

det er den enkelte familie som må ta disse valgene til syvende og sist. Erfaringer fra Heggelia viser at 

selv med lange og gode prosesser, så kan ting vurderes annerledes når sannhetens øyeblikk er der 

eller kjente planer skal effektueres. Vi har heller ikke oversikt over hvem som skulle komme til å 
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flytte ut eller komme til i framtida. Det vi vet per nå, er at Heggelia eller Follebu er en ønsket lokasjon 

for yngre brukere i habilitering. Basert på kartlegging av dagens situasjon, er det 3 kandidater, som 

kan være aktuelle for et botilbud i Heggelia i løpet av de kommende 2 til 3 årene.  

Heggelia tok over en ny bruker fra Helse og mestring fra 1. februar 2020. Den nye brukeren bor i 

egen bolig, med heldøgns tjenester levert og organisert av Heggelia. Våren 2020 vil bli brukt til å 

kartlegge denne brukerens behov nærmere. I dag er det hvilende nattevakt i Heggelia bofellesskap. I 

kartleggingen av den nye brukeren, vil det bli vurdert om det fortsatt er gjennomførbart med 

hvilende nattevakt. En mulighet er at hjemmetjenesten fortsetter å yte tjenester til brukeren på natt. 

Dette vil være mer kostnadseffektivt enn at Heggelia bofellesskap må gå over til våken nattevakt for 

én bruker. 

Det er sett på effektiviseringspotensialet ved samkjøring av turnus mellom Heggelia og Bjørkvin. Her 

ser vi at det ut fra dagens situasjon kan være et teoretisk årlig innsparingspotensial på ca. kr. 

520.000. Etter nærmere gjennomgang ser vi imidlertid at dette er urealistisk å få til med den 

situasjonen som er i Heggelia med nye brukere på vei inn i årene framover. Uavhengig av Bjørkvin, 

ser vi at vi kan bruke personalressursene i Heggelia på en annen måte, ved at de kan være med å 

forsterke aktivitetstilbudet i tjenesten på dagtid. Dette ROS-analyseres nærmere i forbindelse med 

prosjekt fornying og omstilling 2020. 

Vi har brukere som trapper opp botid i Heggelia og vi har brukere som i løpet av kort tid skal starte 

opp med bo-trening eller avlastning i de ledige leilighetene i Heggelia. Dette betyr økt behov for 

bemanning, noe som ikke ligger inne i dagens ramme, og som dermed bidrar til å redusere det 

samlede effektiviseringspotensialet i bofellesskapet. 

Bjørkvin bofellesskap 

I Bjørkvin bofellesskap er det 5 leiligheter, hvorav 4 er i bruk. Den statlige refusjonsordningen for 

kostnader til ressurskrevende brukere opphører når brukeren fyller 67 år. To av beboerne på Bjørkvin 

er eldre enn dette.  En av beboerne kommer fra annen kommune, som kjøper tjenester fra Gausdal 

kommune. Bjørkvin yter i tillegg tjenester til to personer som bor i egne boenheter. Det er våken 

nattevakt ved Bjørkvin bofellesskap. 

I delutredningen har vi sett på to alternative effektiviseringstiltak knyttet til Bjørkvin: 

Nedleggelse: Nedleggelse av Bjørkvin vurderes når brukerne ikke lengre har behov for det 

tilrettelagte bo- og tjenestetilbudet Bjørkvin yter. Netto innsparingspotensial ved en eventuell 

nedleggelse vil være en nattevaktstilling, ca. 1,4 mill. kr i året, samt sparte driftskostnader og 

eventuelt salgs- eller utleieinntekter fra bygningsmassen. Det kalkuleres med en samlet netto 

innsparing på 2,0 mill. kr i årlige driftskostnader ved en eventuell fremtidig nedlegging av 

bofellesskapet. 

Tilby tjenester til andre kommuner: Bjørkvin har pr. dato én ledig boenhet, som kan leies ut. Utleie vil 

imidlertid kunne medføre et behov for økte personellressurser, og det er således begrenset hvor mye 

overskudd et slikt tiltak vil kunne gi.  
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Flatland bofellesskap 

På Flatland er det 10 leiligheter, hvorav 9 er i bruk. Tildeling av ledige leiligheter går gjennom 

Tildelingskontoret og Koordinerende enhet. Flatland yter i tillegg tjenester til 3 beboere i egne 

boenheter. Det er våken nattevakt på Flatland bofellesskap. Flatland bofellesskap yter i tillegg 

bistand, ved behov, til Flatavegen 2, som hører til i Enhet for rehabilitering og legetjenester. De 3 

brukerne i egne boenheter kan på sikt å få behov for et kommunalt botilbud.  

I delutredningen har vi sett på kostnadseffektivisering på Flatland. Et aktuelt nedtak er reduksjon i de 

såkalte hjemmedagene til brukerne. Begrepet hjemmedag kommer fra da bofellesskapet var nytt og 

beboerne var yngre. Postkontor og bankfilialer eksisterte fortsatt og butikkene stengte klokka 16. 

Situasjonen er ikke lenger slik, og behovet for hjemmedag for mange av brukerne er ikke lenger til 

stede. Ved å øke aktivitetstilbudet til brukerne framfor å fortsette med hjemmedager, kan Flatland 

redusere med 3 dagvakter i uken, -noe som utgjør om lag 50 % stilling, som igjen tilsvarer om lag 

325.000 kr i året. 

Vernepleiertjenesten 

Består i dag av to vernepleiere i til sammen 160% stilling. En av vernepleierne fungerer i tillegg i 40 % 

stilling som leder for Aktivitetssenteret i Forset og Gjenbruket i Follebu. Vernepleiertjenesten har 

mange oppgaver. De jobber forebyggende blant barn og unge, sitter i Koordinerende enhet og har 

ansvar for koordinatoropplæring og har egne koordinatoroppdrag. I tillegg har de ansvar for 

støttekontaktordningen, ressurskrevende brukere, saksbehandling og veiledning. 

Aktivitet 

Gjenbruket i Follebu har til sammen 100% stilling, fordelt på to personer. De holder åpent to dager i 

uken, og tilbyr i dag arbeid og aktivitet til 6-7 personer. Tilbudet v/Gjenbruket er også tilgjengelig for 

brukere som får arbeidstrening i regi av NAV, og tar i tillegg imot brukere fra kommunens psykiske 

helse- og rustjeneste. 

Aktivitetssenteret i Forset har åpent hver arbeidsdag. I tillegg fordeler de ansatte seg slik at de bruker 

lokalene til Gjenbruket 1,5 dag i uken i tillegg. Aktivitetssenteret har to 100 % stillinger, en 80 % 

stilling, en vakant stilling på 50 %, i tillegg til felles leder med Gjenbruket.  Aktivitetssentret yter 

tjenester til 17 brukere, herunder de om også har tilbud på Gjenbruket. Kommunen kjøper i tillegg 

aktivitetstilbud fra en privat aktør for to brukere. 

Det er en utfordring å skaffe meningsfull aktivitet tilpasset brukergruppen i Habiliteringstjenesten. 

Det blir vanskeligere å skaffe arbeid fra private aktører, da dette automatiseres eller settes bort til 

andre. Vår erfaring er at Gjenbruket er en god arena for mange av våre brukere, når det gjelder å 

finne ulike former for meningsfull aktivitet. Vi ser derfor på mulighetene til å yte tjenester i regi av 

Gjenbruket flere dager i uken. 

D. KONSEKVENSER FOR ANDRE TJENESTER  
Hvis det etter avsluttet kartlegging av ny bruker i Heggelia viser seg at det er behov for våken 

nattevakt, må det gjøres en vurdering sammen med Helse og mestring om det er en bedre 

økonomisk løsning for Gausdal kommune at hjemmetjenesten står for nattevakttjenesten for den 
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aktuelle brukeren i Heggelia. En våken nattevakt i Heggelia vil medføre en ekstrakostnad på om lag 

700.000 kr/år. 

E. FOREBYGGENDE ARBEID OG TIDLIG INNSATS  
Når barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller med særskilte behov har behov for tjenester, 

opprettes det kontakt mot vernepleiertjenesten. Det er da snakk om tjenester som støttekontakt, 

avlastning, ferieopphold og overganger til bofelleskapene eller egen bolig. I tillegg sikrer tjenesten 

overgangen mellom grunnskole/ videregående skole og over i bolig eller andre tilrettelagte tjenester 

etter endt skolegang. Det vil i praksis si at vernepleiertjenesten blir deltakende i de ulike 

ansvarsgruppene fra ungdomsskolen og ut videregående skole. Etter endt skolegang ytes praktisk 

bistand og opplæring til de som trenger dette og som bor for seg selv. Arbeid i ansvarsgrupper og 

bruk av individuell plan er her sentralt. I dag følger vernepleietjenesten opp ca. 10 ansvarsgrupper og 

yter praktiske bistand og oppfølging til 10 andre.  

Ved å jobbe på denne måten får kommunen svært god kjennskap til behovene til barn og unge med 

funksjonsnedsettelse i de sakene hvor tjenesten er involvert. Tjenesten kommer tidlig inn og kan 

jobbe forebyggende og forutsigbart overfor bruker og familie, til beste for begge parter.  For 

familiene gir dette en stor grad av trygghet, og for samarbeidende tjenester bidrar denne 

fleksibiliteten til en helhetlig tjenesteyting. Det er viktig for familie og skole å vite at noen overtar 

ansvaret og ivaretar kontinuiteten for elever med særskilte behov, ved de store overgangene. 

Tjenesten erfarer at denne tidlige innsatsen utsetter behov og legger til rette for gode prosesser og 

overganger, -noe som er kostnadseffektivt for kommunen. 

Det er ikke bare overfor yngre brukere at vi må tenke forebygging og tidlig innsats. I 

Habiliteringstjenesten har vi brukere som har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. 

Kapittel 9 regulerer bruken av tvang overfor enkeltpersoner. I dette arbeidet er det svært viktig å 

tenke forebygging og tidlig innsats for å oppnå god og riktig regulering av atferd. For å kunne 

forebygge og være tidlig ute, må vi ha riktig og tilstrekkelig kompetanse på rett plass. 

F. NYE ARBEIDSMETODER, NY TEKNOLOGI OG NYE LØSNINGER  
Arbeidsmetoder: Vi må jobbe mer som én tjeneste, og bruke de ressursene vi har på tvers der de 

trengs. Er det for eksempel perioder på dagen at personalet i bofellesskapene kan brukes innenfor 

aktivitetstilbudet, så må vi tilrettelegge for det. 

Teknologi: Tjenesten bruker i dag velferdsteknologi som stemmealarm. I kartleggingsarbeidet som 

skal gjennomføres i Heggelia, må vi se etter nye og gode velferdsteknologiske løsninger.  

Løsninger: Tjenesten har en vikarpool. På den måten kan vi tilby vikarene flere og mer varierte 

vakter, samtidig som vikarene bidrar til at gode løsninger implementeres på tvers i enheten. 

G. NYE SAMARBEIDSFORMER  
Gausdal kommune er en liten kommune, men vi har hele spekteret av behov blant innbyggerne våre. 

Vi kan ha noe å hente på å tenke mer på tvers internt i kommunen, og å tenke større når det gjelder 

eksternt / interkommunalt samarbeid. Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer har vedtatt 

ny strategi for interkommunalt samarbeid, og i handlingsplan for 2019-2023 er et av 

vedtakspunktene: 
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«Forstudie utarbeides for tjenesteområdene listet opp nedenfor. Forstudien skal politisk 

behandles, for å ta stilling til om en skal gå videre med utredning med sikte på etablering av 

et nytt samarbeid. 

……. 

Samarbeid om boliger med bemanning/bofellesskap, for å bygge opp kommunale 

tilbud/kompetanse for 

- yngre med store og sammensatte behov 

- demensrammede med utagerende atferd 

- mennesker mer omfattende psykiske lidelser.»  

3:1-samarbeid vil være en måte å lage gode tjenester, opparbeide seg kompetanse og skape større 

fagnettverk, samtidig som det kan oppnås besparelser sammenlignet med å kjøpe tjenester fra 

private tilbydere. 

H. KOMPETANSEBEHOV  
Fylkesmannen i Innlandet gjennomførte tilsyn med tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-2, og om tjenestene blir sikret gjennomført uten bruk av tvang etter helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9. I sin tilbakemelding er Fylkesmannen tydelig på at vi må sikre 

fagkompetanse på en bedre måte enn vi har gjort til nå. De viser også til at det har vært 

gjennomtrekk av vernepleiere. Dette betyr at vi må jobbe for å øke kompetansen blant dagens 

ansatte, men også tenke styrking av fagkompetanse i rekrutteringsprosesser. Vi oppfordrer generelt 

til, og prøver å legge til rette for, at assistenter kan ta fagutdanning i tjenesten. Vi ser på tjenestenivå 

at vi har forholdsvis mange assistenter sammenlignet med fagutdannede og høyskoleutdannede. 

Fra tilsynsrapporten på Flatland: 

«For å sikre at brukerne får forsvarlige tjenester må kommunen legge til rette for at de 

ansatte er i stand til å gjennomføre tiltakene. Kommunen må sørge for gode nok rutiner og 

systemer som fanger opp en eventuell risiko for svikt i tjenesten. Videre må kommunen sikre 

at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til å kunne gjennomføre de innvilgede 

tjenestene. Kommunen må videre sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om hvordan 

tjenesten skal ytes. Det å gi tjenester til utviklingshemmede krever kompetanse om 

utviklingshemming generelt og kunnskap om hva den kognitive funksjonsnedsettelsen 

medfører av mulige utfordringer og særlige behov for den enkelte. Det forventes også 

kunnskap på fagområder som etikk, psykologi og helse. Det er derfor avgjørende at 

kommunen sikrer opplæring av de ansatte, slik at alle ansatte har den nødvendige 

kompetanse for å kunne yte forsvarlige tjenester. Dette er spesielt viktig ved tjenester til 

psykisk utviklingshemmede fordi de utgjør en sårbar gruppe som er avhengig av omfattende 

tjenester og som ikke alltid kan ivareta sine egne interesser og rettssikkerhet. Det er også en 

brukergruppe som kan underlegges bruk av tvang og makt etter hol. kapittel 9. Det er da 

viktig at samtlige ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket slik at krav til faglige 

vurderinger, saksbehandling og gjennomføring av tvang og makt kan etterleves». 

Det fremgår i tillegg av Fylkesmannens kommunebilde for 2020 for Gausdal at, sitat: 
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«Årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten ligger litt under landsgjennomsnittet med 

74,0 prosent (74,8 prosent er landsgjennomsnittet). Kommunen bør ha fokus på nåværende 

og fremtidig kompetanse og rekruttering». 

For å kunne gi gode nok og forsvarlige tjenester må vi ha riktig kompetanse på rett sted til rett tid. 

I. ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR  
Habiliteringstjenesten er organisert med enhetsleder, samt daglig leder med fagansvar i hvert av de 3 

bofellesskapene og felles leder for aktivitetstilbudet. Lederen for aktivitetstilbudet er ikke fast ansatt 

som leder. Lederen har i utgangspunktet en 100 % stilling som vernepleier i vernepleiertjenesten. I 

dag brukes ca. 40 % av stillingen til å lede aktivitetstilbudet. De resterende 60 % er dedikert til 

vernepleiertjenesten.  

Lederne i bofellesskapene går helt eller delvis i turnus og jobber helg. De er således «billige» ledere. 

De er tett på de ansatte og brukerne, og jobber proaktivt med tanke på nærvær, budsjett og generell 

personaloppfølging. Arbeidsgruppen anbefaler at lederstrukturen i boligene beholdes slik den er i 

dag. 

En mulig omorganisering fra dagens struktur er å ha felles leder for Flatland og aktivitetstilbudet. 

Dette vil ikke medføre noen kostnadsreduksjon i første omgang, da leder for aktivitetstilbudet lønnes 

som vernepleier i vernepleiertjenesten. Det vil derimot bety bedre kapasitet i vernepleiertjenesten, 

til blant annet tidlig innsats, forebygging og veiledning. 

Om ledelse i helse- og omsorgssektoren  

KS framhever at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til 

innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen 

som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å 

bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. KS mener at det er 

viktig at kommunene setter arbeidsgiverpolitikk og ledelse på dagsordenen for å lykkes som 

arbeidsgiver og lykkes som tjenesteyter i framtida.  

Statens helsetilsyn oppsummerer erfaringer fra tilsyn med at ledelse er svært viktig for å 

opprettholde kvaliteten på det faglige arbeidet. Lederen er den personen i en avdeling som – etter 

delegering – har det faglige og juridiske ansvaret for at lover, regler og faglige normer blir fulgt. 

Ledelsen må være tett på egen virksomhet, hver dag. Statens helsetilsyn slår i flere rapporter fast at: 

det er behov for å øke kompetanse, faglig styring og ledelse i tjenestene, og det er viktig å lære av de 

kommunene som gjennom ledelse og kvalitetsarbeid yter gode og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester.  

Helse- og omsorgstjenesteloven generelt og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten spesielt, understreker at det er ledelsens ansvar at det ytes gode tjenester: 

§ 1: Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen 

etterleves. § 3: Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det 

etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne 

forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. § 4: I denne forskriften betyr 

styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan 
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virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav 

fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.  

Helse- og omsorgstjenestene har mange ansatte (og mange i små stillinger), og tjenestene ytes 

døgnet rundt. Mange ansatte per leder kan reduserer lederens kontroll over arbeidet. Fysisk nærhet 

til avdelingen gjør det lettere for lederen å holde oversikt og koordinere arbeidet, det bedrer 

muligheten for relasjonsbygging, oppfølging av ansatte og gjør det lettere å være en synlig leder. 

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) som har erfaringer med omstillingsprosesser i mange 

kommuner, anbefaler at lederspennet ikke bør overstige 10 til 15 årsverk, noe som tilsvarer mellom 

15 og 20 personer i omsorgssektoren.  

Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med kommunedirektøren, ansvarlig for kommunens 

totale resultat. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / 

økonomi / helse- miljø og sikkerhet og personalarbeid. Internkontroll, gode beslutningsgrunnlag, og 

iverksetting av vedtak er en del av det, jfr. kommunelovens § 13-1. 

Helse- og omsorgssektoren i Gausdal består av tre enheter med hver sine enhetsledere: Helse og 

mestring, Habilitering og Rehabilitering og legetjenester. Under enhetsleder er det stedlige 

ledere/avdelingsledere med ansvar for fag, personal og økonomi, men med ulik grad av ansvar og 

stillingsstørrelse avhengig av avdelingens størrelse og kompleksitet.  

Noen lederoppgaver og administrative oppgaver  

I alle stillinger, både fagstillinger og lederstillinger, er det et stort omfang av administrative oppgaver. 

Dette er i hovedsak en konsekvens av de høye kravene til internkontroll (= oppfølging av lover og 

forskrifter), dokumentasjon og rapportering, i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser knyttet til 

all saksbehandling kommunen utfører. For å vise lederoppgavenes omfang og variasjon, har vi laget 

en oversikt over noen av dem. Det presiseres at listen ikke er uttømmende:  

 

Følge opp vedtak og strategidokument som 
digitaliseringsstrategi, arbeidsgiverstrategi, 
kommunikasjonsstrategi osv.  

Rapporteringer  
- pålagte jfr. lov og forskrift og statlige 

myndigheter  
Tilsyn  
- Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, og flere 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter  
Planprosesser  
- handlingsplaner for tjenestene  
Saksbehandling  
- til innbyggere som søker om tjenester: 

enkeltvedtak / tjenestetildeling. 
Klagebehandling  
Økonomioppfølging  
- fakturaattestasjon  
- administrasjon av avtaler  
- månedlig rapportering innen tjenestene  
- økonomistyring og internkontroll innen 

økonomi  

KOSTRA-rapportering  
Anskaffelser/anbudsprosesser, kjøp av varer 
og tjenester  
Strategiplanarbeidet, pluss  
- tertialrapporter  
- årsmelding  
Personaloppfølging  
- ansettelser  
- sykefraværsoppfølging  
- helse, miljø og sikkerhet, - 

vernerunder/avviksmeldinger/opplæring 
- avslutning av arbeidsforhold, sluttmeldinger, 

attester  
- utviklingssamtale  
Post og arkiv  
- dokumentasjon, arkivering  
- journalsystemer  
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Planlegge og dokumentere fag- og driftsmøter 
i tjenestene, inkludert tverrfaglige 
møteplasser  
Beredskapsarbeid  
- øvelser, - planlegging, gjennomføring  
Kompetanseplanlegging og -utvikling  
- veiledning og opplæring av ansatte  
Digitaliseringsarbeid  
Internkontroll og kvalitetsarbeid  
- utvikle rutiner, prosedyrer, reglementer, 

skjema mv.  
- opplæring og veiledning  

- planlegge, lede, gjennomføre og evaluere 
prosesser knyttet til tjenesteutvikling  

Avvikshåndtering  
Informasjonssikkerhet og GDPR  
Informasjon og kommunikasjon  
- nettside  
- annonsering  
- informasjonsbrev internt og eksternt  
- svare på henvendelser fra innbyggerne og 

ansatte  
Oppfølging av tillitsvalgts- og 
verneombudsordningen 

 

Prosjektet Fornyelse og omstilling 2020, som handler om effektive tjenester innenfor lavere 

økonomiske rammer, er en parallell prosess til delutredningene. Her blir alle tjenester og 

lederstillinger gjennomgått. Sak om tiltak blir lagt fram for kommunestyret i mars 2020.  

 

J. ØKONOMISKE KONSEKVENSER KNYTTET TIL INVESTERING OG 

DRIFT  
Investering: 

• Bjørkvin: 

o Salgsinntekt ved eventuell fremtidig avhending av eiendommen. 

o Rehabiliteringsbehov ved fortsatt drift / utleie, jfr. tilstandsrapport fra 2016. 

• Heggelia: Kostnader i forbindelse med etablering av ny beboerenhet. 

Drift:  

• Bjørkvin:  

o Om lag 2,0 mill. kr/år i netto reduserte driftskostnader ved en eventuell fremtidig 

nedleggelse. 

o Vedlikeholdsbehov ved fortsatt drift / utleie, jfr. tilstandsrapport fra 2016. 

• Heggelia: Unngår kostnadsøkning på om lag 700.000 kr dersom hjemmetjenesten står for 

tilsyn på natt. 

• Flatland: Reduksjon med 325.000 kr/år (50% stilling) knyttet til vridning fra hjemmedager til 

aktivitetstilbud. 

Det vises til kap. C foran for en nærmere beskrivelse av de økonomiske konsekvensene.  
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OPPSUMMERING  
I delutredningen har det vært sett på tjenesteinnhold, struktur og alternative løsninger, med tanke 

på fremtidens helse- og omsorgstjenester i Gausdal kommune. 

Det har vært sett spesielt på hvordan vi kan bruke personalressurser på tvers i enheten. Det har vært 

sett på eventuell nedleggelse av et bofellesskap, kontra utleie av ledige plasser på samme sted. Det 

har vært sett på nedbemanning i tjenesten og konsekvenser av dette. 

Vi har utfordret tjenesten og hverandre på å tenke nytt rundt gode nok tjenester, innenfor lavere 

økonomiske rammer. Premissene, det vil si kommunens økonomiske rammer er endret. Det betyr at 

tjenestene må sees på med et kritisk blikk. Innholdet i tjenesten og på hvilke måter tjenestene ytes 

skal evalueres. Det krever at vi definerer hva som er godt nok når det gjelder tjenester.  I tillegg må vi 

ha en omforent oppfatning av hva som er kommunens rolle og ansvar, og hva som er den enkelte 

innbyggers ansvar, for best mulig å avstemme og innfri forventninger. 

 


