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Ulike roller i arbeidet

• Kommunestyret skal vedta rammene og retningen 
for fremtidens tjenester

• Tjenesteutvalget har ansvaret for den politiske prosessen, 
og skal blant annet sørge for innbyggermedvirkning

• Kommunedirektøren skal svare opp 
kommunestyrets bestillinger knyttet til: 
• Prosjekt Fornying og omstilling 2020 – innsparingstiltak

• Skisse til fremtidens helse- og omsorgstjenester 

• Medvirkning i prosessen er planlagt sammen med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud. Prosessplanen er avtalt med de tillitsvalgte. 
Skriftlige innspill fra fagorganisasjonene og andre følger saken. 



Kommunedirektørens oppdrag

• Å finne nye tiltak innenfor planområde 11 og 12 som kan bidra til at 
strukturgrep ikke blir nødvendig og/eller bidra til ytterligere nedtak. 
Dette innebærer at tiltaket skal beskrives, det skal vurderes hvilke 
konsekvenser tiltaket vil få for overholdelse av lovverk, 
innbygger/tjenestemottaker og medarbeidere. Formålet er å skape 
et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte og kommunedirektøren. 

• Å utrede og beskrive kompenserende tiltak dersom antall 
institusjonsplasser skal reduseres, for å sikre fremtidige helse- og 
omsorgstjenester som er gode nok/oppfyller lovkrav 

Delelementene skal samles og presenteres helhetlig i en politisk sak om 
fremtidens helse- og omsorgstjenester, der man tar hensyn til kommunens 
økonomiske rammer, statlige føringer og lokale forhold. 



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 HABILITERING – inkl. aktivitetssenteret/-tilbud 

6. FLATAVEGEN 6 



Fornying og omstilling 2020

Bakgrunnen for prosessen

o Kommunens utfordrende økonomiske situasjon

o Bestilling fra kommunestyret 

i budsjettvedtak av 12.12.2019

o Tiltaksplan – del 1 

kommunestyrets vedtak av 2.4.2020 



Kommune-
planens
samfunns-
del

Vedtatt 2014



Tiltaksoversikter per planområde

• Som Robek-kommune skal vi levere tiltaksplan innen 1.7.
• Vise hvordan økonomiplanen fullt ut skal salderes

• Realistiske tiltak

• Fortrinnsvis skape handlingsrom for kommunen

• Tiltakene som er foreslått i denne saken vil inngå i tiltaksplanen

• Videre kommer flere saker til politisk behandling, 
for supplering av tiltaksplanen
• Muligheter for nedtak interkommunale samarbeider 



Salderingsbehov per 29.5.2020

2020 2021 2022 2023 

Totalt innsparingskrav i økonomiplanen 3 000 000 13 715 000 15 195 000 15 195 000

1: Administrative fellestjenester 0 -33 000 -49 000 -49 000

2: Næring og miljø 0 -137 000 -137 000 -137 000

3: Skole -1 085 000 -1 142 000 -1 378 000 -1 378 000

4: Barnehage -190 000 -190 000 -304 000 -304 000

5: Kultur og fritid -205 000 -532 000 -532 000 -532 000

7: Bygg/eiendom/areal -140 000 0 0 0

9: Barn og familie -540 000 -50 000 -50 000 -50 000

10: Sosialtjenester og sysselsetting -218 000 -218 000 -218 000 -218 000

11: Helse -985 000 -4 516 000 -3 335 000 -3 635 000

12: Omsorg 250 000 0 0 0

Gjenstående salderingsbehov -113 000 6 897 000 9 192 000 8 892 000



Disposisjon i saken

Tiltak for planområde 11 og 12 

• Fremtidens helse- og omsorgstjenester
• Sykehjem 

• Hjemmetjenesten 

• Omsorgsboliger/bofellesskap/heldøgns omsorg (for eldre) 

• Dagsentra 

• Bofellesskap habilitering 

• Eventuelt nye tilbud: Flatavegen 6? 

• 2 veivalg
• Alternativ 1: Opprettholde antall sykehjemsplasser som i dag

• Alternativ 2: legge ned en sykehjemsavdeling 



Foreslåtte tiltak – planområde 11

2020 2021 2022 2023

Nedtak i økonomiplan planområde 11 som det 
skulle finnes tiltak for innenfor fremtidens helse- og 
omsorgs-tjenester

0 0 2 000 000 2 000 000

Nye tiltak

Nedleggelse av Bjørkvin bofellesskap 0 0 -2 000 000 -2 000 000

Planområdets bidrag til ytterligere saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt 
på planområdene og vedtatt av kommunestyret 
2.4.2020

0 0 0 0



Foreslåtte tiltak – planområde 12

2020 2021 2022 2023 
Nye tiltak
Avslutte Aktiv forsyning (lagerstyringssystem) 0 60 000 120 000 180 000
Redusere administrasjonsdager for vernepleier i 
bofellesskap 50 000 170 000 170 000 170 000

Nedleggelse av kjøkken ved Follebutunet, samt 
effektivisering av drift av gjenværende 
hovedkjøkken 0 1 250 000 1 400 000 1 400 000

Effektivisering av hjemmetjenesten - - - -

Planområdets bidrag til ytterligere saldering av 
økonomiplanen ut over det som allerede er 
fordelt på planområdene og vedtatt av 
kommunestyret 2.4.2020 50 000 1 480 000 1 690 000 1 750 000



Gjenstående salderingsbehov 
etter tiltak

2020 2021 2022 2023 

Gjenstående salderingsbehov etter 2.4.2020 -113 000 6 897 000 9 192 000 8 892 000

Effekt nye tiltak planområde 11 0 0 0 0

Effekt nye tiltak planområde 12 -50 000 -1 480 000 -1 690 000 -1 750 000

Samlet effekt nye tiltak -50 000 -1 480 000 -1 690 000 -1 750 000

Gjenstående salderingsbehov som en må finne 
nye tiltak for -163 000 5 417 000 7 502 000 7 142 000



Nedtak per planområde 2018-2021

Planområde
Sum nedtak 2018-

2021 i 1000 kr
Reduksjon i %

1 Administrative fellestjenester -2 673 -9,5 %
2 Næring og miljø -287 -5,0 %
3 Skole -11 462 -15,5 %
4 Barnehage -4 197 -9,4 %
5 Kultur og fritid -1 297 -10,3 %
6 Teknisk drift -1 350 -17,2 %
7 Bygg/eiendom/areal -1 900 -4,9 %
9 Barn og familie -1 000 -5,5 %
10 Sosialtjenester og sysselsetting -268 -2,0 %
11 Helse -7 141 -12,9 %
12 Omsorg -7 799 -7,9 %
Sum Gausdal kommune -39 374 -9,9 %



Sammenligning Gausdal kommune og 
Kostragruppe 11 (alle tall i mill. kr)

Område K11

Pleie og omsorg 14,0

Grunnskole -1,4

Barnehage -2,0

Adm, styring og fellesutgifter -7,1

Sosiale tjenester -2,1

Kommunehelse 7,9

Barnevern 5,8

Kultur og idrett -3,7
Plan, kulturminner, natur og 
nærmiljø 0,5

Totalt 11,9

• Tabellen viser hvor mye mer 
eller mindre Gausdal kommune 
bruker innenfor de største 
kommunale områdene 
sammenlignet med 
kommunegruppa. 

• Vi ser at Gausdal bruker mer på 
pleie og omsorg, kommunehelse 
og barnevern, og mindre innen 
oppvekst, administrasjon og 
kultur.

Kilde: Framsikt og SSB, basert på regnskapstall for 2019.



Omsorgstrapp og LEON-prinsippet



Forslag til endringer i tjenestene

• Sykehjem

•Hjemmetjeneste med hjemmerehabilitering

•Omsorgsboliger og heldøgns omsorg

•Dagsenter

• Eventuelt nytt tilbud i Flatavegen 6

• Tildeling av tjenester



Forslag til endringer - sykehjem

• De som oppfyller kriteriene i forskrift har rett til sykehjemsplass

• Sykehjemsdriften er effektivisert gjennom tidligere vedtak og forslag til 
vedtak i denne saken.

• Det er derfor ikke mulig å redusere utgiftene mer uten strukturgrep

• Forslag om å legge ned en hel avdeling (16 plasser)

• Vi mener dette er forsvarlig med de kompenserende tiltakene som er 
foreslått

• Man kan da ta ned bemanning (dag/kveld/natt) og lederressurs

• Brutto effekt: ca 10 mill. kr



Forslag til endringer - hjemmetjeneste

Redusert antall sykehjemsplasser

• Endring av profil for tjenesten

• Styrkning av hjemmetjenesten, uvisst nivå

• Enda større fokus på forebygging og 
rehabilitering, for å forsinke eller forhindre 
behov for varige eller omfattende tjenester

• Forebyggende samtaler/åpne møter

• Hverdagsrehabilitering/hjemmetrening

• Rehabiliterende tenkning, bidra til egenmestring

• Velferdsteknologi

Opprettholde sykehjemsplasser

• De andre tjenestene i helse- og 
omsorgssektoren må reduseres så mye som 
det er mulig innenfor lov og forskrift

• Heve terskelen for hjemmetjenester ut over 
det som er foreslått ved reduksjon av 
sykehjemsplasser

• Det kan da bli utfordrende å opprettholde 
forebyggende, helsefremmende og 
rehabiliterende arbeid, og det får 
konsekvenser på kort og lang sikt

• Velferdsteknologi



Forslag til endringer - omsorgsbolig

• Opprettholde antall omsorgsboliger (50)
• Kort og lang sikt

• Ikke behov for rehabilitering av bygningsmassen

• Etablere heldøgns omsorg ved behov
• Digitalt tilsyn, eventuelt nattevakt



Forslag til endringer - dagsenter

• Dagsenter er et viktig forebyggende og helsefremmende tiltak

• Dagsentertilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom er 
lovpålagt, øvrig dagsentertilbud er ikke lovpålagt

• Reduserte helse- og omsorgstjenester øker behovet for dagsenter, 
men ikke nødvendigvis for samme brukergruppe som i dag

• Oppdrag fra kommunestyret: øke aktiviteten uten å øke driftsutgifter
• Foreslår nye kriterier for tildeling, heve terskel for det ikke-lovpålagte tilbudet

• De sprekeste eldre har nytte og glede av tilbud i regi av frivilligheten

• Hjemmeboende med lavere funksjonsnivå kan dra nytte av et forsterket 
kommunalt tilbud, som kan etableres i samarbeid med frivilligheten



Forslag til endringer - tildeling

• Tildeling av kommunale tjenester er strengt lovregulert, og i tillegg 
basert på en faglig vurdering av den enkelte pasients behov
• Kartlegging, brukermedvirkning, dokumentasjon, tverrfaglig samhandling, 

avvikshåndtering, utarbeidelse av vedtak i tråd med lov og forskrift

• Tildelingen avgjør omfanget av tjenesteytingen og utgiftene

• Strammere rammer stiller enda større krav til tildelingskontoret

• Enda viktigere med et objektivt og faglig sterkt forvaltningskontor

• Reduserte rammer og nye kriterier for tjenester kan medføre et 
forventningsgap i en overgangsfase, og dermed flere klager



Mulige nye tjenester – Flatavegen 6

Det er i saken skissert 4 ulike alternativer:

1. Kommunale omsorgsboliger 

2. Bofellesskap psykisk helse/rus, i forbindelse med Flatavegen 2

3. Privat boligformidling

4. Salg av bygget

Kommunedirektørens anbefaling:

Alternativ 2 dersom tilbudet kan etableres uten økte utgifter

Hvis ikke; alternativ 4



2 veivalg

Alternativ 1: 
Antall sykehjemsplasser opprettholdes. 

De øvrige tjenestene i helse- og omsorgssektoren må 
reduseres i vesentlig grad for å sikre en økonomi i balanse. 

Videre må tjenester i andre sektorer reduseres i vesentlig grad, trolig 
gjennom strukturgrep. 

Det kan bli vanskelig å opprettholde ikke-lovpålagte tilbud, 
der flere er forebyggende og helsefremmende.

Samlet effekt må være minimum 8 mill. kr fra 2022.



2 veivalg

Alternativ 2: 
Det legges ned en sykehjemsavdeling. 

Dersom lokalene ikke bygges om, vil det være anledning til 
å øke antall plasser igjen på sikt.

De øvrige helse- og omsorgstjenestene tilpasses for å kompensere for 
redusert antall sykehjemsplasser, blant annet gjennom 
økt forebyggende og helsefremmende fokus.

Det etableres heldøgns omsorg, der innbyggere har behov for det.
Tjenestene effektiviseres, for å få mest mulig effekt av tiltaket.

Samlet effekt må være minimum 8 mill. kr fra 2022.



Det blir omstillinger – men: 
OMSORGEN BLIR IKKE BORTE 



Tidsplanen – for folkevalgte – ser slik ut
- fastsettes politisk

• 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. 




