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Bakgrunn og mandat – delutredningene 
kommunestyret desember 2018 i forbindelse med strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett  

«Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 bestiller 
kommunestyret 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 i august 2019: behandling av 
kunnskapsgrunnlaget og vedtak om å utarbeide 6 delutredninger. 



Delutredningene – tjenesteutvalget 14. februar 

1. SYKEHJEM 

2. HJEMMETJENESTER - med hjemmerehabilitering 

3. OMSORGSBOLIGER - inkl. bofellesskap betjent av hjemmetjenesten 

4. DAGSENTRA - dagaktivitetstilbud 

5. BOFELLESSKAP - med betjening – inkl. aktivitetssenteret/-tilbud 

6. FLATAVEGEN 6 



Hver delutredning inneholder kapitlene 

A. Brukergrupper 

B. Behov for kapasitet 

C. Lederstruktur og kompetansebehov 

D. Forebyggende arbeid og tidlig innsats 

E. Nye arbeidsmetoder, ny teknologi og nye løsninger 

F. Nye samarbeidsformer 

G. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift 

H. Kommunens rolle og ansvar 

Oppsummering 



Fornying og omstilling 2020

Bakgrunnen for prosessen

o Kommunens utfordrende økonomiske situasjon

o Bestilling fra kommunestyret i budsjettvedtak av 12.12.2019

o Tiltaksplan knyttet til Robek-situasjonen: 
- Vise hvordan økonomiplanen fullt ut skal salderes
- Realistiske tiltak
- Fortrinnsvis skape handlingsrom for kommunen 

o Tiltaksplan:
del 1: kommunestyrets vedtak av 4.2.2020
del 2: saken fornyelse og omstilling planområde 11 og 12, og framtidens helse 

og omsorgstjenester
del 3: interkommunale samarbeid 



Kommunestyrets vedtak av 2. april 2020, 
sak «Fornyelse og omstilling 2020» 

Punkt 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.»



Punkt 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.» 

Kommunestyrets vedtak av 2. april 2020, 
sak «Fornyelse og omstilling 2020»



Salderingsbehov i økonomiplanen



Oppdraget

• Kommunedirektøren skal – i en sak til tjenesteutvalget – 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. 

• Saken omfatter også innsparingstiltak innenfor planområde 11 og 12. 

• Arbeidet bygger på kunnskapsgrunnlaget, de 6 delutredningene, 
kommunestyrets vedtak i saken «Fornyelse og omstilling 2020», 
og innspillene som har kommet i løpet av prosessen. 

• Medvirkning i prosessen er planlagt sammen med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud. Prosessplanen er avtalt med de tillitsvalgte i møte. 

• Skriftlige innspill fra fagorganisasjonene og andre skal følge saken. 



Viktige aktiviteter i denne fasen:
• Informasjon til alle medarbeidere innenfor helse- og omsorgstjenestene 

via informasjonsbrev 

• Storsamling for tillitsvalgte, verneombud og enhetsledere 
innenfor helse og omsorg.  

• Forslag til nye tiltak som kan vurderes innenfor planområde 11 og 12. 

• Ansatte er bedt om å bidra med forslag til effektivisering og forbedring 
(gjennom informasjonsbrevet) 

• Vurdere konsekvenser av nye tiltak, knyttet til lovverk, 
innbygger/tjenestemottaker og medarbeidere

• Samarbeidsmøter og drøftingsmøter med tillitsvalgte og verneombud. 

• Enhetslederne foreslår tiltak som skal fremmes for politisk behandling

• Kommunedirektøren tar stilling til hvilke tiltak som skal inngå 
i sak til politisk behandling

• Kommunedirektøren utarbeider helhetlig forslag til framtidens 
helse- og omsorgstjenester



Disposisjon i saken

Tiltak i planområde 11 og 12 

• Sykehjem 

• legge ned en avdeling – kompenserende tiltak 

• ikke legge ned en avdeling – konsekvenser av det 

• Hjemmetjenester 

• Omsorgsboliger/bofellesskap/HDO (for eldre) 

• Dagsentra 

• Bofellesskap habilitering 

• Kjøkkendrift  

• Eventuelle nye tilbud: Flatavegen 6? 



Det blir omstillinger – men omsorgen blir ikke borte 

Kommunen skal fortsatt: 

• yte gode tjenester 

• yte tjenester i tråd med lovverket 

Innbyggerne skal: 

• være trygge på at de fortsatt får nødvendige tjenester



Tidsplanen – for folkevalgte – ser slik ut
- fastsettes politisk

• 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. 

• Tjenesteutvalgets innstilling legges ut på hjemmesiden for innspillsrunde. 
Innbyggere kan bruke et kontaktskjema for å gi innspill. 

• Partssammensatt utvalg behandler saken i møte 10. juni.

• Formannskapet behandler saken i sitt møte 10. juni. 

• Kommunestyret har saken til sluttbehandling 18. juni 2020. 




