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Ark.:  Lnr.: 7849/19 Arkivsaksnr.: 19/1535-2 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I UTREDNINGEN: 
KUNNSKAPSGRUNNLAGET  
 
Vedlegg:  Del 1 – kunnskapsgrunnlaget - 4 dokument  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunestyret får kunnskapsgrunnlaget – fase 1 i utredning om framtidens helse- og 
omsorgstjenester - til behandling, og gir innspill på prioriteringer og videre arbeid. 
Deretter skal saken bearbeides videre inn mot dialogseminaret den 29. august, og 
påfølgende kommunestyremøte samme dag. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn for saken: 
Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 har kommunestyret bestilt en utredning knyttet til 
framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen skal være en del av grunnlaget inn mot 
neste strategi- og økonomiplanperiode (2020-2023) og for rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel:  
«Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik 
det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av 
Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. 
Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen 
i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold 
og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak 
som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. 
Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal 
bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.»  

Følgende skal - etter kommunestyrets vedtak - som et minimum gjennomgås i 
utredningen;  
 
GENERELT  

 Funksjoner, funksjonsfordeling og endring av oppgaver og arbeidsmåter i pasientforløpene 
mellom bl.a. institusjonstjenester – hjemmetjenester – somatikk – demens – psykisk helse – 
habilitering – o.a.  



  
 
 

  
 
 

 

HJEMMETJENESTEN  
 Styrking og videreutvikling gjennom  

nye arbeidsmåter og bruk av 
velferdsteknologi  

SYKEHJEM  
 funksjoner og funksjonsfordeling 

mellom somatikk og demens  
 fordeling av langtidsplasser  

og korttidsplasser  
 avlastning  
 behandling  
 rehabilitering  
 palliasjon  
 velferdsteknologi  
 konsekvenser og muligheter knyttet  

til avhjemling av sykehjemsplasser, 
herunder ombygging 

 

BOFELLESSKAP  
 for eldre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
 for yngre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
 for personer med psykisk 

utviklingshemming  
 for psykisk helse og rus 

OMSORGSBOLIGER  
 Antall, tilstand og behov  

DAGSENTER  
 for aktivisering  
 for avlastning  
 rehabilitering  

- innenfor både somatikk, 
demens og psykisk helse og 
rus  

 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
Potensial i etablerte og evt. nye interkommunale samarbeid. Nye samarbeid er for eksempel:  

 sterkavdeling for personer med demenssykdom   
 yngre med omfattende tjenestebehov (som alternativ til å kjøpe tjenester fra private aktører)  

 
---- 

 
VURDERING:  
Utredningen om framtidens helse og omsorgstjenester må - etter rådmannens vurdering: 

 gi et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte  
 være fakta- og forskningsbasert  
 vise nye, innovative og framtidsretta arbeidsformer  
 vise strategier og tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og mestring  
 vise alternative løsninger for struktur, samhandling og tjenesteinnhold  
 vise hvordan nye strukturer og tjenester bidrar til å understøtte en mer optimal bruk av 

kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Framtidens helse- og omsorgstjenester vil 
si effektive tjenester, med lavere økonomiske rammer, jfr. strategiplan med økonomiplan 
og årsbudsjett. 

 

Fase 1 - kunnskapsgrunnlaget 



  
 
 

  
 
 

 

Vi må vite hvor vi står for å finne vegen dit vi skal gå. Vi må ha et korrekt og godt kunnskaps-
grunnlag før gjør valg for framtiden, begynner omstilling og iverksetter effektiviseringstiltak. 
Helse og omsorg er en stor, omfattende og personaltung sektor som rommer mye kunnskap, 
erfaring, holdninger og ferdigheter. Hver dag leveres svært mange tjenester som kommer 
innbyggerne til gode.  

Omstillingskravet er stort. Innen planområde 11 og 12 er det i strategiplan 2019-2022, med 
økonomiplan og årsbudsjett 2019 vedtatt følgende reduksjon i rammene:  

2019: 4 mill. kr   2020: 8,75 mill. kr  2021: 10,5 mill. kr  2022: 13,5 mill. kr.  

Vi setter utredningsarbeidet i sammenheng med følgende sitat, hentet fra stortingsmelding 15, 
Leve hele livet: 

«Det handler om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før, og skape forenkling, fornyelse 
og forbedring gjennom innovasjon. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi 
og nye løsninger vil gi noen av svarene på hvordan vi i fellesskap kan skape et mer 
bærekraftig samfunn i møte med aldringsutfordringene.»  

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av ledere og rådgivere, og i samråd med hovedtillitsvalgte.  

I kommunestyrets møte 20. juni vil en arbeide med kunnskapsgrunnlaget.  
Her kan det bli drøfting av ulike problemstillinger, utfordringer og muligheter. Før saken er i 
kommunestyret er den innom både rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
arbeidsmiljøutvalget, tjenestekomiteen og formannskapet. Disse organene gir sine innspill og 
råd til kommunestyret.  
 
I sitt møte 20. juni vil kommunestyre også si noe om ønsker for videre prosess knyttet til 
utredningsarbeidet, herunder hvordan kommunestyret selv ønsker å arbeide.    

En kan se for seg en prosess, i 2019 og 2020, med ulike faser:  

1) kunnskapsgrunnlag  
2) mandat for ulike utredninger, og involvering  
3) beslutningsgrunnlag og vedtak  
4) redesign, iverksetting, nedtak og omstilling 

 

Innspill til gruppearbeid i kommunestyret 20. juni:  

Til kunnskapsgrunnlaget:  

 Hva merket du deg? Noter 3 ting du ble opptatt av.  
 Er det noe som overrasker deg? 



  
 
 

  
 
 

 

 Er det noe som mangler? Noe du kan tenke deg å få vite mer om? Vi arbeider mer med 
kunnskapsgrunnlaget inn mot dialogseminaret i august 2019.  

 

Til videre prosess:  

 Hva ønsker du av prosessen?  
 Hvilken rolle bør kommunestyret selv ta? 
 Hvem bør involveres i utredningsarbeidet? Hvordan?  

 
 
Rådmannen legger saken fram til drøfting/innspill 
 
 
Oppsummering: 
 
Kommunestyret har følgende innspill til kunnskapsgrunnlaget:  
 
Kommunestyret har følgende innspill til videre prosess: 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 44/19 den 11.06.2019. 
 
Orientering:  
Rådmann Rannveig Mogren orienterte om saken.  
 
Behandling:  

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  
- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 

at leserne ser hva det handler om. 
 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  



  
 
 

  
 
 

 

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  

 
 
Innstilling: 
 
Formannskapets innspill oppsummeres slik:   
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  
- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 

at leserne ser hva det handler om. 
 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  

 
 
 
 
 


