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FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - VIDERE 
PROSESS  
 
Vedlegg:  

 Kortversjonen fra delutredningene 
 Oppsummering fra informasjonsmøtet 4. mars 2020  
 Oppsummering fra innspill fra kontaktskjemaene fra hjemmesiden (ettersendes) 

 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Strategiplan 2020-2023, med økonomiplan og årsbudsjett 2020 
 https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/ 
 

 Saksframlegget, protokollen og vedleggene fra tjenesteutvalgets møte 14. februar 
2020. 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 legger opp videre prosess for innbyggerinvolvering og behandling av 
saken.  

 
SAKSOPPLYSNINGER: 

https://pub.framsikt.net/2020/gausdal/bm-2020-vedtak-kommunestyret-2020/#/


  
 
 

  
 
 

 

Tjenesteutvalget fikk de 6 delutredningene knyttet til framtidens helse og omsorgstjenester til 
sitt møte 14. februar 2020. Tjenesteutvalget ga innspill til delutredningene (se protokollen), 
og tok stilling til hovedpunkt i den politiske prosessen, herunder innbyggermedvirkning.  

«Enstemmig konklusjon fra tjenesteutvalget om videre prosess og 
innbyggerinvolvering:  

 Utvalgsleder avtaler med ordfører om å arrangere en arbeidsøkt i kommunestyret 
i mars. Tema er delutredningene om framtidens helse og omsorgstjeneste.  

 Et sammendrag av delutredningene (og delutredningene) legges på hjemmesiden. 
Folk inviteres til å komme med synspunkt og innspill innen utgangen av mars 
2020. Egen e-postadresse opprettes. Innspillene samles og presenteres (anonymt) 
på møtet i tjenesteutvalget i april.  

 Via e-postadressen blir innbyggere også oppfordret til å melde sin interesse til 
deltakelse i fokusgrupper.  

 Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne får delutredningene til 
uttale, før tjenesteutvalgets møte i april. Det samme med ungdomsrådet. 

 Tjenesteutvalget legger til rette for 3 fokusgrupper:  
- pårørendegruppe (med deltakere som er under 67)  
- frivillighet (med yngre og eldre)  
- innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +)  

Metodikk: Ved bruk av fokusgrupper/gruppeintervjuer samler man en gruppe med 
innbyggere, og lar samtalen om det tema man ønsker belyst, flyte mellom 
gruppedeltagerne. Metoden kan egne seg for å få frem synspunkter fra målgrupper 
som vanligvis ikke er så lett å få i tale.   

Gruppedeltakere: Sammensetningen av grupper gjøres i dette tilfellet ved en åpen 
invitasjon til å delta. Leder og nestleder i tjenesteutvalget og ordfører velger ut blant 
de som har meldt seg. Det er et poeng at det er andre enn de som sitter i folkevalgte 
organ i dag. Om det ikke melder seg mange nok (6-8 per gruppe), vil leder og 
nestleder i tjenesteutvalget og ordfører henvende seg til en eller flere representanter 
fra målgruppene, og inviterer dem med.  

Møtene: I mars arrangeres ett fokusgruppemøte per gruppe.  

Metoden er beskrevet av digitaliseringsdirektoratet: https://www.difi.no/fagomrader-
og-tjenester/tidstyver/tidstyvdatabasen-verktoy-og-metoder/gruppeintervjuer-med-
aktuelle-brukergrupper 

Tjenesteutvalget deler seg, slik at det er 2-3 fra tjenesteutvalget med i hvert av møtene. 
En fra tjenesteutvalget leder møtet, og noterer innspillene. Administrasjonen bidrar 
etter avtale.  

Framdriftsplanen for tjenesteutvalgets arbeid med delutredningene kan oppsummeres 
slik:  

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/tidstyver/tidstyvdatabasen-verktoy-og-metoder/gruppeintervjuer-med-aktuelle-brukergrupper
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/tidstyver/tidstyvdatabasen-verktoy-og-metoder/gruppeintervjuer-med-aktuelle-brukergrupper
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/tidstyver/tidstyvdatabasen-verktoy-og-metoder/gruppeintervjuer-med-aktuelle-brukergrupper


  
 
 

  
 
 

 

 Februar og mars: innbyggerinvolvering i hovedsak i februar og mars, inkludert 
fokusgruppemøter, e-postinnspill, møter i rådene og arbeidsmøte i kommunestyret  

 April: møte i tjenesteutvalget med oppsummering av kommunestyremøtet, 
fokusgruppemøter, innspill fra innbyggere fra e-postadressen og innspill fra 
møtene i de 2 rådene.  

 April: møte i tjenesteutvalget med videre bearbeiding av muligheter/alternativ i 
delutredningene, herunder tiltak/økonomiske beregninger  

 Mai: møte i tjenesteutvalget med innstilling til kommunestyret om tiltak  
 Mai: sluttbehandling i kommunestyret. Dette må avtales med ordfører.»  

 

På grunn av koronasituasjonen måtte flere av elementene overfor gå ut. Tjenesteutvalget vil 
i dette møtet se på alternative måter å jobbe på.  

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.» 

 

VURDERING: 

Vi 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 hovedverneombudet i prosessen.  

Tidsplanen kan da se slik ut:  

 Tjenesteutvalget 24. april vurderer videre prosess for innbyggermedvirkning.  
 Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har (muligens) et møte for 

uttale til delutredningene mv. Dette avtales med leder for rådet. Møtet er en erstatning 
for et tidligere møte som ble avlyst pga. koronasituasjonen. 

 Tjenesteutvalget 8. 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.  

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

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

 

 
 
Kommunedirektøren legger saken fram for tjenesteutvalget uten forslag til vedtak, men med 
følgende drøftingspunkt:  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Tjenesteutvalget legger opp videre prosess for innbyggerinvolvering og behandling av saken.  
 


