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FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - UTTALE TIL 
DELUTREDNINGER  
 
Vedlegg: 
  
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 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og 
årsbudsjett.  
 
SAMMENDRAG: 
Tjenesteutvalget ber om innspill til de 6 delutredningene. Saksutredningen i denne 
saken er i hovedsak den som var i tjenesteutvalget 14. februar 2020, der delutredningene 
ble lagt fram. I saken er også videre prosess beskrevet, inkludert 
innbyggermedvirkning, rådsbehandling og sluttbehandling i kommunestyret. Prosessen 
er vedtatt av tjenesteutvalget og kommunestyret.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn for saken: 
Omstillingsbehovet innen helse- og omsorgstjenestene er stort i Kommune-Norge. Dette både 
på grunn av økonomi, demografi, teknologimuligheter og rekrutteringsutfordringer. Helse- og 
omsorgsområdet har svært kraftig vekst i kostnader, noe som kan redusere mulighetene for 
tidlig innsats og forebyggende folkehelsearbeid. Sterk vekst i kostnader til ressurskrevende 
brukere der staten tar stadig mindre del av regninga samt økt press fra spesialisthelsetjenesten 
sin effektivisering utfordrer kommune-økonomien. 
 
 
Utredningsarbeidet må også sees 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.»  

 
Med en økende andel eldre vil det å fortsette på samme måten som i dag kreve mer og mer 
ressurser og vil derfor ikke være et bærekraftig alternativ. 
 
Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 bestilte kommunestyret desember 2018 en 
utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. Utredningen skal etter dette 
vedtaket være en del av grunnlaget inn mot strategi- og økonomiplanleggingen, og for 
rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Vedtaket: 
«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.» 
 
Disse hovedpunktene for prosessen i 2019/2020 ble skissert: 
1) kunnskapsgrunnlag 
2) mandat for ulike utredninger, og involvering 
3) beslutningsgrunnlag og vedtak 
4) redesign, iverksetting, nedtak og omstilling 
 
Kunnskapsgrunnlaget: 
Kommunestyret fikk kunnskapsgrunnlaget – fase 1 i utredning om framtidens helse- og 
omsorgstjenester - til behandling i møte i juni 2019, og ga gjennom gruppearbeid innspill til 
kunnskapsgrunnlaget, og videre arbeid med utredningen. Kunnskapsgrunnlaget ble bearbeidet 
videre inn mot augustmøtene 2019 i formannskapet/kommunestyret. 
 
Dette var tema og overskrifter i kunnskapsgrunnlaget 
 
 Føringene: Statlige føringer, regionale samarbeid og føringer, lokale vedtak og føringer 
 Bygningsmassen: Oversikt over hvilke tjenester som er hvor, vedlikeholdsbehov og 

størrelse 
 Status og organisering = årsverk, medarbeidere, tjenester 
 Pågående utviklingsarbeid: Kontinuerlig kvalitets-, fag- og organisasjonsutvikling 
 Tjenesteprofilen: Dekningsgrad, kostnader, kvalitet og våre prioriteringer (ressursbruk) 



  
 
 

  
 
 

 

 Framskrivninger: Hvordan vi bruker ressursene og hvilke prognoser dette gir for framtida 
 
Vedtak fra kommunestyrets møte 29. august 2019: 

1. Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess. 
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret. 

3. Kommunestyret ber om at følgende 6 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer: 

- Hjemmetjenester, med hjemmerehabilitering 
- Dagsenter 
- Sykehjem 
- Omsorgsboliger 
- Bofellesskap 
- Flatavegen 6 

4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 
tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet, lederstruktur og kompetanse, nye 
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske 
konsekvenser knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke 
på alternative løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å 
redusere eller øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre 
områder synliggjøres. 

 
 
VURDERINGER: 
Den faglige prosessen knyttet til delutredningene 
 
Kommunedirektøren satte, i samråd med de hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, 
Sykepleierforbundet og FO (Fellesorganisasjonen), ned seks arbeidsgrupper som leverer 
faglige delutredninger til tjenesteutvalget. Deltakere i arbeidsgruppene har vært ledere, 
fagpersoner, tillitsvalgte og hovedverneombud. 
 
Arbeidsgruppene begynte sitt arbeid med en felles samling 12. november 2019, og hadde en 
ny milepel 24. januar, med en felles samling for alle deltakerne i arbeidsgruppene. I tillegg 
har hver arbeidsgruppe hatt flere møter. 
 
Delutredningene 
 
De 6 delutredningene ligger som vedlegg i saken. Utredningene gir et bilde av status, 
utfordringer og muligheter innenfor hvert område. Utredningene forholder seg også til den 
økonomiske situasjonen i kommunen. 
 
Det er ikke enighet i arbeidsgruppen om alternativ som går på sykehjemsplasser. 
Sykepleierforbundet og Fagforbundet sine synspunkt om det er tatt inn i delutredningen om 
sykehjem. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Utredningene er en del av prosessen – og et grunnlag for tjenesteutvalgets videre politiske 
arbeid. Kommunedirektøren plikter å sørge for at politiske saker er forsvarlig utredet. Det er 
tjenesteutvalget som innstiller overfor kommunestyret. 
 
Parallelle prosesser 
 
Fornyelse og omstilling 2020 
Vi har en annen prosess i gang på bakgrunn av kommunens utfordrende økonomiske 
situasjon, og følgende bestilling fra kommunestyret i budsjettvedtak av 12.12.2019: 
 
«Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og 
innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til nedtak 
som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på planområder. 
Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. Kravet er å 
oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023. 
Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om 
vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også 
skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle 
planområder. Der det er mulig, skal nedbemanning skje ved naturlig avgang. 
Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og 
planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektuert innen utgangen av 2020. Det 
forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020. 
Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020. 
Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i 
arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.» 
 
Kommunedirektøren har etablert et prosjekt for å følge opp dette vedtaket: Fornyelse og 
omstilling 2020: 
 
 Vi skal levere effektive tjenester innenfor lavere økonomiske rammer  
 Vi skal sikre at vi fortsatt leverer tjenester i tråd med lovverk, og vi skal trygge 

innbyggerne på at de fortsatt skal få nødvendige tjenester 
 Vi skal sikre en åpen prosess basert på saklige kriterier, slik at medarbeiderne ikke 

opplever unødvendig utrygghet 
 Vi skal ha et spesielt fokus på organisasjonskultur, nærvær og internkontroll 
 
For helse- og omsorgstjenestene er de 6 delutredninger knyttet til fremtidens helse- og 
omsorgstjenester en vesentlig del av tiltaksarbeidet for å levere tjenester innenfor lavere 
økonomiske rammer. 
 
Kommunestyrets har vedtatt at tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. 
mars 2020. Tiltak må vedtas, og iverksettes med virkning så tidlig som mulig i 2020, jfr. de 
økonomiske rammene. 
2. Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunestyret har sendt ut oppstartsmelding (planprogram) ut på høring og offentlig 



  
 
 

  
 
 

 

ettersyn. Der er frivillighet satt opp som tema. 
 
Nasjonal strategi for frivillig arbeid (2015) har som mål at det skal legges bedre til rette for 
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor og for å rekruttere flere frivillige til helse- og 
omsorgssektoren. Et viktig mål med strategien er å styrke den enkeltes sosiale nettverk og 
redusere ensomhet. Kritikken av denne statlige strategien er at den kun representerer den 
organiserte frivilligheten og ikke sier noe om enkeltindividene som representerer de uformelle 
omsorgsgiverne. (Andfossen, Tidsskrift for omsorgsforskning.) Stortingsmelding 15, Leve 
hele livet, tar opp at det er, og at det i framtiden vil bli, mangel på frivillige: På nasjonalt nivå 
dobles både andelen og antallet som er 80 år eller mer, fram mot 2040. I tillegg vil framtida 
kunne innebære mangel på både arbeidskraft, pårørende og frivillige som er villige til å påta 
seg omsorgsoppgaver. 
 
Professor Rolf Rønning (Høgskolen i Innlandet) har forsket på innsatsen til frivillig sektor. 
Det anslås at pårørende og frivillige utgjør like mange årsverk som alle ansatte i helse- og 
omsorgssektoren. Men det betyr at det er svært få uutnyttede personer å gå på. De som vil og 
kan være frivillige, er allerede det. Det er også et praktisk problem at frivillige vil ha fri fra 
det frivillige arbeidet når tjenesten trenger dem mest (ferier og høytider). Derfor mener 
Rønning at vi ikke har så mye å gå på når det gjelder å få aktivisert flere frivillige. Frivillighet 
gror bare frem på de frivilliges egne premisser. Ingen kan kreve at folk engasjerer seg hvis 
ikke de vil. Frivillighet kan være krevende for et hjelpeapparat som fungerer på helt andre 
premisser. Her premieres gjerne profesjonalitet og faglighet mens de frivillige er amatører. 
(Aldring og helse: Frivillighet i omsorgssektoren, 2016.) Det kreves også mye å planlegge for 
og å organisere de frivillige. 
 
Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, definerer lokal 
frivilligpolitikk slik: «at kommunen tar ansvar og legger til rette for at frivilligheten skal få 
gode vilkår. Ved å kartlegge og gå i dialog med den lokale frivilligheten vil man få et 
lokalsamfunn med høyere aktivitet, trygghet og bærekraft. En slik politikk vil føre til flere 
vinn-vinn-situasjoner for både kommunen og frivilligheten.» 
 
En helhetlig frivillighetspolitikk kan være en del av kommunens planverk (kommuneplanens 
samfunnsdel, strategiplanen (tjenestene), og omfatte både hvordan kommunen legger til rette 
for frivillige organisasjoner og hvordan kommunen og frivillige organisasjoner skal 
samarbeide. For eksempel: 

 Med avklaring av roller og tilrettelegging for arbeidet i frivillig sektor i Gausdal.  
Å legge til rette for at samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen bør preges av 
forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet. 

 For å fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og, engasjement, 
læring og livskvalitet. 

 For å legge til rette for vekst og utvikling for aktørene i frivillig sektor slik at den 
enkelte kan bidra med sitt engasjement i lokalmiljøet. 

 Som på enkeltområder kan være et supplement til kommunale tjenester. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn at temaet frivillighet og mobilisering av lokalsamfunnet 
blir en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og at tjenesteutvalget kan ta en 



  
 
 

  
 
 

 

rolle i det arbeidet. Det anbefales derfor ikke en delutredning om dette temaet nå. 
 
Prosessen tjenesteutvalget og kommunestyret har vedtatt:  
 

 Delutredningene og en kortversjon er lagt på hjemmesiden 
 

 Via kontaktskjema på hjemmesiden kan en gi sine innspill.  
Med navn eller anonymt.  
 

 Fokusgrupper. Tjenesteutvalget har invitert innbyggere til å være med i fokusgrupper 
for å diskutere ulike tema. Tjenesteutvalget legger til rette for tre fokusgrupper, med 8-
10 deltakere;  

 
- pårørendegruppe (med deltakere som er under 67) 
- frivillighet, med yngre og eldre frivillige 
- innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +) 

 
 

 4. mars  – informasjonsmøte om delutredningene 
 18. mars - orientering i formannskapet, utvidet med gruppeledere 
 19. mars  – rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  
 26. mars  – kommunestyret, arbeidsmøte  
 27. mars  – tjenesteutvalget, med innspill fra kommunestyret,  

     fokusgrupper, innbyggere og rådet for eldre og personer med  
                           funksjonsnedsettelse 

 1. april  – ungdomsrådet  
 24. april  – tjenesteutvalget, videre bearbeiding av saken  
 8. mai   – tjenesteutvalget, med behandling og innstilling    

     til kommunestyret  
 Mai  -  rådsbehandlinger: rådet for eldre og personer med  

                 funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet  
 20. mai  – formannskapet  
 28. mai  – kommunestyret, sluttbehandling. 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til tjenesteutvalget 
knyttet til delutredningene: 
 

- Sykehjem 
- Hjemmetjenester, med hjemmerehabilitering 



  
 
 

  
 
 

 

- Dagsenter 
- Omsorgsboliger 
- Bofellesskap 
- Flatavegen 6 


