
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 7833/20 Arkivsaksnr.: 19/1535-25 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER OG FORNYING OG 
OMSTILLING 2020 -, SAMT TILTAK FOR PLANOMRÅDENE 11 OG 12  
 
Vedlegg:  

 Oppsummering fra informasjonsmøtet 4. mars 2020  
 Oppsummering fra innspill fra kontaktskjemaene fra hjemmesiden 
 Uttale til delutredningen fra rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 
 Uttale fra pensjonistforeningene med underskriftsliste om Nei til nedleggelse av 

sykehjemsplasser.  
 Innspill fra deltakere i fokusgrupper – presenteres av tjenesteutvalget i møtet 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 Saksframlegget, protokollen og vedleggene fra tjenesteutvalgets møte 14. februar 
2020.  
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-tjenesteutvalget-14-02-2020.6178016-
481822.html?moteid=31671.b7e889fb7b 
  
 Vedleggene:  

Fase 1:  
 Kunnskapsgrunnlaget – vedtatt i kommunestyrets møte 29. august 2019  
Fase 2:  
 Delutredning 1 Sykehjem  
 Delutredning 2 Hjemmetjenester med hjemmerehabilitering  
 Delutredning 3 Omsorgsboliger  
 Delutredning 4 Dagsentra  
 Delutredning 5 Bofellesskap med betjening inkl. aktivitetstilbud  
 Delutredning 6 Flatavegen 6  
 Uttale fra rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, jfr. møte 06.02.2020.  

 
SAMMENDRAG:  
Tjenesteutvalget har en arbeidsøkt knyttet til innspill fra innbyggerinvolveringen.   
 
 
 
 
 

https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-tjenesteutvalget-14-02-2020.6178016-481822.html?moteid=31671.b7e889fb7b
https://www.gausdal.kommune.no/offentlig-mote-tjenesteutvalget-14-02-2020.6178016-481822.html?moteid=31671.b7e889fb7b


  
 
 

  
 
 

 

 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Tjenesteutvalget fikk de 6 delutredningene knyttet til framtidens helse og omsorgstjenester til 
sitt møte 14. februar 2020. Tjenesteutvalget ga innspill til delutredningene, og tok stilling til 
hovedpunkt i den politiske prosessen, herunder innbyggermedvirkning.  
 
Ny bestilling fra kommunestyret.  
Fra kommunestyrets behandling av saken Fornyelse og omstilling 2020, 2. april 2020:  
 
«(….)  
 8. Kommunestyret tar tiltaksplanene som er beskrevet i saken til etterretning og slutter 
seg i hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Unntaket er tiltak som kan knyttes 
opp mot sak om fremtidens helse- om omsorgstjenester. Det gjelder nedlegging av kjøkken 
ved Follebutunet, avvikling av produksjon av mat for matombringing og en eventuell 
reduksjon av institusjonsplasser. Sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester skal 
behandles av kommunestyret på et senere tidspunkt.  
  
 9. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanen per planområde, med unntak av 
tiltak beskrevet i pkt. 8.  
  
 10. Tiltakene i tiltaksplanen per planområde forutsettes lagt inn i økonomiplanen for 
perioden 2021-2024, med unntak av tiltak beskrevet i pkt. 8.  
 
11. Tiltaksplaner per planområde som fremgår av denne saken inngår i tiltaksplanen 
kommunen er pålagt å oversende Fylkesmannen innen 1.7.2020. Tiltak knyttet til fremtidens 
helse- og omsorgstjenenester og interkommunale samarbeider vil også inngå i denne 
tiltaksplanen. Kommunestyret ser at korona-situasjonen kan påvirke framdriften i sak om 
fremtidens helse- og omsorgstjenester og ber ordfører om å gå i dialog med Fylkesmannen 
om fristen for å fastsette en endelig tiltaksplan.  
  
12. I tillegg til tiltakene beskrevet i pkt. 8 ber kommunestyret om at tjenesteutvalget, i sitt 
videre arbeid med fremtidens helse- og omsorgstjenester, særlig vurderer:  
 
- alternative nedtaksmuligheter for resterende nedtakskrav innenfor planområde 11 og 12, 
som går utover rene strukturgrep   
 
- antallet omsorgsboliger, plasser i bofellesskap og HDO-boliger det vil være behov for 
dersom en sykehjemsavdeling legges ned,  
 
- hvordan en opprustning av dagens omsorgsboliger til HDO-boliger med forsterket tilsyn 
kan gjennomføres i forkant av at en sykehjemsavdeling eventuelt legges ned, og hvilke 
kostnader dette vil medføre. Her må også investeringskostnader knyttet til eventuell 
ombygging av boliger og anskaffelse av digitale hjelpemidler synliggjøres.  
 
- alternativer for dagsenterdrift, der målsettingen er å, så snart som mulig, øke kapasiteten 



  
 
 

  
 
 

 

uten at dette medfører økte driftskostnader for kommunen. Dette vil kreve en involvering av 
frivilligheten og/eller ideelle organisasjoner.»  
I møtet gir kommunedirektøren en status for saksbehandlingen knyttet til denne bestillingen.  
 
Innbyggerinvolvering:  
Det er gjennomført flere aktiviteter, jfr. tjenesteutvalgets vedtak om det, og det har kommet 
flere innspill.  
 

 Innspill til delutredning sykehjem fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet ligger i 
saken fra 14. februar 2020. Se linken til møte 14. februar.  

  Oppsummering fra informasjonsmøtet 4. mars 2020 er vedlagt denne saken. 
 Oppsummering fra innspill fra kontaktskjemaene fra hjemmesiden er vedlagt denne 

saken. 
 Uttale til delutredningen fra rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 

(møte 4. mai) er vedlagt denne saken.  
 Uttale fra pensjonistforeningene med underskriftsliste om Nei til nedleggelse av 

sykehjemsplasser. Underskriftsliste med 1061 underskrifter.  
 Innspill fra deltakere i fokusgrupper – presenteres av tjenesteutvalget i møtet 15. mai. 

 
Innbyggerinvolvering ved bruk av fokusgrupper.  
 
Tjenesteutvalget utarbeidet spørsmål til fokusgruppene, for å få innspill på aktuelle tema.  
 
Tjenesteutvalget har lagt til rette for 3 fokusgrupper:    

 En er om frivillighet 
 En er for pårørende (med deltakere som er under 67)  
 En er med innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +) 

 
Innbyggere har meldt seg til gruppene. Svarene blir samlet, og lagt fram i tjenesteutvalgets 
møte 15. mai. 
 
Spørsmål til fokusgruppen for pårørende:  

1. Hva er viktig for deg - som pårørende – i hverdagen?  
2. Hva fungerer bra for deg som pårørende? 

a. Hvordan ser det ut/hva er til stede/ når det kjennes godt og trygt å være 
pårørende i Gausdal? 

b. Hvis du skulle fått et ønske oppfylt som pårørende de neste to årene, hva 
ville det vært? 

3. Hva er det aller viktigste du som pårørende trenger? 
4. Er det noe du som pårørende tenker at du kan bidra med/bidra med i større grad?  
5. Hvordan er du som pårørende komfortabel med bruk av velferdsteknologi/digitale 

løsninger?  
6. Er det noe velferdsteknologi/digitale løsninger du som pårørende skulle ønske var 

brukt/mer brukt? 
 



  
 
 

  
 
 

 

Spørsmål til fokusgruppen med personer som har erfaring med frivillighet i Gausdal 
kommune   

1. Hvilke oppgaver kan frivilligheten utføre for å bidra til en bedre hverdag for personer 
med omsorgsbehov? Har du idéer til oppgaver du kunne tenke deg å bidra med?  

Og for å få til denne oppgaven/aktiviteten, er det behov for å få tilgang på 
ressurser/utstyr/fasiliteter? 

2. Hva kan frivillig sektor gjøre bedre enn kommunen kan? 
3. Hvordan kan frivilligheten samarbeide med kommunen for å tilrettelegge for mer 

frivillig arbeid i kommunen? 
4. Hva er det viktigste man får tilbake ved å engasjere seg som frivillig? 

  
Spørsmål til fokusgruppe for  innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +) 

1. Hva er viktig for deg i hverdagen?  
2. Hvordan planlegger du for en god alderdom?  

a. Hvilke tiltak gjør du?  
b. Hva kan kommunene bidra med?  

3. Hva kan kommunene gjøre for at du skal oppleve trygghet når du har behov for 
bistand? 

4. Hva er aller best ved å være i den alderen du er nå?  
5. Hvordan er du komfortabel med bruk av velferdsteknologi/digitale løsninger? 
6. Er det noe velferdsteknologi/digitale løsninger du skulle ønske var brukt/mer 

brukt? 
 
 
VURDERING:  
Kommunedirektøren skal presentere et forslag til framtidens helse og omsorgstjenester som er 
godt faglig og økonomisk fundert, i tråd med samfunnsutviklingen, lokale vedtak og statlige 
føringer, jfr. opprinnelig bestilling fra kommunestyret. Arbeidet bygger på 
kunnskapsgrunnlaget, de 6 delutredningene, kommunestyrets vedtak i saken «Fornyelse og 
omstilling 2020», og innspillene som har kommet i løpet av prosessen til nå.  
 
Kommunedirektøren tar utgangspunkt i kommunestyrets tidsplan, herunder fristen for 
tiltaksplanen som skal til fylkesmannen (01.07.2020.) Kommunedirektørens legger fram sin 
saksframstilling om framtidens helse- og omsorgstjenester, inkludert kommunestyrets 
bestilling fra behandling av saken «Fornyelse og omstilling 2020», til tjenesteutvalgets møte 
29. mai. Kommunedirektøren involverer de tillitsvalgte og verneombud og ansatte i 
prosessen.  
 
Tidsplanen slik den er per nå: 
  

 Tjenesteutvalget 15. mai oppsummerer innspill fra innbyggermedvirkning, og får en 
statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling. Tjenesteutvalget gir innspill.  

 Tjenesteutvalget 29. mai: Kommunedirektøren legger fram saken for tjenesteutvalget, og 
tjenesteutvalget gir sin innstilling.  



  
 
 

  
 
 

 

 Tjenesteutvalgets innstilling legges fram for uttale i ungdomsrådet og rådet for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uttalene legges ved saken til kommunestyret. Det 
samme med eventuelle uttalelser fra fagorganisasjonene.  

 Tjenesteutvalgets innstilling legges ut på hjemmesiden for innspillsrunde. Innbyggere kan 
bruke et kontaktskjema for å gi innspill. Innspillene legges ved saken til kommunestyret.  

 Partssammensatt utvalg behandler saken i møte 10. juni. 
 Formannskapet behandler saken i sitt møte 10. juni.  
 Kommunestyret har saken til sluttbehandling 18. juni 2020. 

 
Kommunestyret konkludert i sitt møte 30. april 2020 at en holder fast på framdriftsplanen for 
framtidas helse- og omsorgstjenester (det vil si sluttbehandling i kommunestyrets juni-møte), 
men eventuelt vurdere det på nytt i kommunestyret i mai. 
 
Arbeidsøkt i møte 15. mai.  
Noen innfallsvinkler tjenesteutvalget kan bruke til å vurdere innspillene som har kommet:  
 

 Noe en merket seg som noe nytt. 
 Noe en merket seg som gode ideer. 
 Noe viktig innbyggere kan bidra med. 

- som pårørende 
- innbygger (over 67) 
- som frivillig 

 Noe viktig kommunen bør bidra med. 
 
 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til  
 

vedtak: 
 


