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Til Kommunestyret 26. september 2019.  

Grunngitte spørsmål til ordfører og kommunedirektør.  

Etter nedbygging av statlig psykisk helsevern fikk kommunen nye pålegg, men ingen økonomisk 
støtte. Får kommunen ettersendt statlige midler på et senere tidspunkt?  

Hva er framdriften ifht Flatavegen 6, 9 mnd etter at vedtak om forprosjekt ble gjort?  

Definisjonen på å få innvilget plass i bofellesskap var tidligere følgende: «Målgruppen er voksne og 
eldre som har behov for annen bolig, med mulighet for tilrettelegging og tilgang på tilpassede 
tjenester.»  

Dagens definisjon. «Bofellesskap tildeles bruker med varig funksjonssvikt og behov for omfattende 
helse og omsorgstjenester.»  

Hvem har fattet vedtak om betydelig strengere kriterier for plass i bofellesskap?  

Fra 2020 blir det lovpålagt å tilby dagsenterplass til alle personer med demens. Dagsenter er planlagt 
i hjemmetjenestens tidligere lokaler. Tilrettelegging utløser 50 % statsstøtte i 2019. Statsstøtten 
bortfaller i 2020. Hva er framdriften ifht kommunedirektørens forsikring om at dette blir ivaretatt i 
2019?  

Randi Noreng  

Bygdalista  

12.09.19  

 

STATLIGE MIDLER PSYKISK HELSEVERN  
SPØRSMÅLET: Etter nedbygging av statlig psykisk helsevern fikk kommunen nye pålegg, men ingen 
økonomisk støtte. Får kommunen ettersendt statlige midler på et senere tidspunkt?  

SVARET:  

Kommune har fått tilskudd til formålet gjennom budsjettet (rammebevilgningen) 
(opptrappingsplanen rus). Vi kan også søke statlige tilskudd, så det er ikke korrekt at vi ikke får noen 
økonomisk støtte til psykisk helse og rusarbeid. I 2019 fikk vi 330.000 kr til kommunalt rusarbeid 
(som vi delte med NAV, og NAV betjener også Gausdal sine innbyggere i målgruppen). I tillegg mottar 
kommunen statlig tilskudd til etablering og drift av interkommunalt FACT-team, jfr. KST-sak 30/2019 
(3 mill. kr årlig de to første årene, 2,5 mill. kr tredje år og 2,0 mill. kr fjerde år samlet for de 
deltakende parter).  Målgruppen for FACT er pasienter og brukere med alvorlig psykisk sykdom i 
samarbeidskommunene.  

Om kommunen får «ettersendt» statlige midler senere: Å spå om fremtidige tildelinger blir ren 
spekulasjon, så dette må vi avvente å se i kommende budsjetter. 
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FLATAVEGEN 6  
SPØRSMÅLET:  

Hva er framdriften ifht Flatavegen 6, 9 mnd etter at vedtak om forprosjekt ble gjort?  

SVARET:  

Kommunestyrevedtaket fra 13. desember 2018 sier at det avsettes midler til forprosjekt i 2019.  
I kommunestyrets møte den 29. august 2019 (jfr. KST-sak 67/2019) ble kunnskapsgrunnlaget for den 
framtidige utredningen av helse- og omsorgssektoren vedtatt, og Flatavegen 6 ble lagt inn som en del 
av utredningen. Det betyr at denne bygningen, sammen med de andre bygningene som tjenesten 
disponerer, må sees i sammenheng med de helse- og omsorgsfaglige behovene som tjenesten har i 
årene framover.  

Forprosjektet er i gang og ledes av teknisk enhet. Det gjøres en del avklaringer og beregninger ift. 
flere mulige måter å bruke bygget på. I dette arbeidet er det nødvendig å sjekke ut med Husbanken 
om støtteordninger ved ulike bruksmåter. De bruksmåtene som vurderes er: 

A: Utleieleiligheter  

De årene bygget ble brukt til bofellesskap var plassene øremerket til personer med demens. Det ble 
derfor ikke stilt større krav til leilighetene enn at det var plass til et par stoler og et lite bord i tillegg 
til senga. Pasienten ble på dagtid aktivisert og måltidene foregikk i fellesarealet.  

På befaringen den 5.9.19 ble det bl.a. stilt spørsmål ved hvem som kunne tenke seg å bo i en 27 
kvadratmeter stor leilighet med inn-/utgang gjennom et fellesareal, – altså hvor attraktive disse 
leiligheten vil være til vanlig utleie.  

Det er ikke oppgaven til kommunens helse- og omsorgstjeneste å drive boligformidling.  
Hvis løsningen blir utleieboliger er det teknisk enhet som vil ha saken.  

B: Omsorgsleiligheter 

Krav til omsorgsleiligheter – størrelse og utforming:  

 Relativt oppegående pasienter trenger bare en vanlig seng, mens  
 dårlig fungerende pasienter som har behov for mye hjelp, vil trenge hjelpemidler som 

sykehusseng, personløfter, o.a. Det er plasskrevende og da kan de relativt små leilighetene 
som er der, bli for små.  

Omsorgsleiligheter tildeles av helsemessige årsaker. Derfor vil en pasient som flytter inn, som regel 
bli dårligere fungerende etter hvert. Behovet for plass til hjelpemidler vil derfor komme med tiden.  

C: Bolig for personer med problemstillinger innen psykisk helse og rus  

Behovet for plasser til personer med problemstillinger innen psykisk helse og rusproblematikk, er 
økende. Også i det interkommunale samarbeidet i regionen er det pekt på et potensial i et samarbeid 
om boliger med bemanning bl.a. for denne målgruppen, framfor at kommunene kjøper tjenester fra 
private; en forstudie er satt på dagsorden for 2020 (jfr. KST-sak 82/2019 i dagens møte). 

Flatavegen 2 (som ligger ved siden av Flatavegen 6) er ikke stor nok til å ivareta alle som burde fått et 
botilbud for en kortere eller lengre periode. En mulig løsning kan derfor være å sambruke de to 
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bygningene. I Flatavegen 2 er det ikke vaktrom, og en av leilighetene er derfor tatt i bruk til 
vaktrom/base for personalet. I Flatavegen 6 er det vaktrom som kan fungere som personalbase for 
begge bygningene. Dette vil kunne frigjøre den siste leiligheten i Flatavegen 2 slik at bygget kan 
brukes som opprinnelig tegnet, med seks leiligheter (mot nå bare fem som er i bruk).  

PLASS I BOFELLESSKAP  
SPØRSMÅLET:  

Definisjonen på å få innvilget plass i bofellesskap var tidligere følgende: «Målgruppen er voksne og 
eldre som har behov for annen bolig, med mulighet for tilrettelegging og tilgang på tilpassede 
tjenester.»  
Dagens definisjon. «Bofellesskap tildeles bruker med varig funksjonssvikt og behov for omfattende 
helse og omsorgstjenester.»  
Hvem har fattet vedtak om betydelig strengere kriterier for plass i bofellesskap?  

SVARET:  

Tjenestekriteriene for helse- og omsorgstjenestene, som foreligger i bokform fra 2013, ble utarbeidet 
på bakgrunn av; Omsorgsplanen for Gausdal kommune (vedtatt i 2009), Samhandlingsreformen 
(iverksatt i 2012), Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og tjenesteanalysen som ble 
utarbeidet gjennom KS-nettverket i 2012. Tjenestekriteriene ble lagt fram for kommunestyret som 
vedlegg til tjenesteanalysen i januar 2013.  

Kriteriene for tildeling av tjenester styres av lover og forskrifter. De viktigste er:  

 Forvaltningsloven (fvl)  
- kap. IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak og kap. V. Om vedtaket  
- § 17 forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt: «Forvaltningsorganet skal 

påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» 
 Helse- og omsorgstjenesteloven (hol)  

- § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
 Pasient- og brukerrettighetsloven (pbl)  

- § 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunes helse- og omsorgstjeneste  
 Helsepersonelloven (hpl)  

- § 10 Informasjon til pasienter m.v.   
 Lokal forskrift  

- Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Gausdal kommune (1.7.2017)  

 IPLOS-forskriften  
- Regulerer opplysninger om personer som har søkt, mottar og har mottatt tjenester  

Det er ikke gjort endringer av kriteriene siden de ble vedtatt i 2013. Om bofellesskap (s. 19) står det:  

«Målgruppe 

Eldre, syke og funksjonshemmede med varig helsesvikt som ikke kan bo i egen bolig med 
tilrettelagte tjenester. 

Kriterier/vilkår 

Tildeling av leilighet i bofellesskap vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå 
(IPLOS), hvor det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egenomsorg og 
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husholdsoppgaver. Før bofellesskap tildeles skal det være vurdert om det er mulig å 
tilrettelegge slik at bruker kan bo i egen bolig. Bofellesskap kan tildeles til brukere med varig 
funksjonssvikt og omfattende behov for helse- og omsorgstjenester.»  

Når kriteriene sier: «Eldre, syke og funksjonshemmede med varig helsesvikt som ikke kan bo i egen 
bolig med tilrettelagte tjenester», så understreker det at Helse- og omsorgtjenesten ikke skal drive 
boligformidling for friske/relativt friske personer, men helse- og omsorgstjenester hvor omsorgsbolig 
tildeles etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering.  

 

DAGSENTER 
SPØRSMÅLET: Fra 2020 blir det lovpålagt å tilby dagsenterplass til alle personer med demens. 
Dagsenter er planlagt i hjemmetjenestens tidligere lokaler. Tilrettelegging utløser 50 % statsstøtte i 
2019. Statsstøtten bortfaller i 2020. Hva er framdriften ifht kommunedirektørens forsikring om at 
dette blir ivaretatt i 2019?  

SVARET:  

Kommunestyrevedtaket fra 13. desember 2018 sier at det avsettes midler til forprosjekt i 2019. 
I kommunestyrets møte den 29. august 2019 ble kunnskapsgrunnlaget for den framtidige 
utredningen av helse- og omsorgssektoren vedtatt, og dagsenter ble lagt inn som en del av 
utredningen. Det betyr at dagsenter, både etablering i seg selv og fysisk plassering, må sees i 
sammenheng med de helse- og omsorgsfaglige behovene som tjenesten har.  

Det er ikke riktig at dagsenterplass skal tilbys alle personer med demens. Som helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-2 pkt. 7 sier, så er kommunens ansvar: «Dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med demens».  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
 1. – 5. (…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 
a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem. 

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

Kommunen har dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens: Det er to mindre 
dagsentra på Forsettunet. Det ene er drevet av tjenesten selv og det andre er i dag drevet på frivillig 
basis. Begge har liten kapasitet. Lokalene er ikke gode, det er bl.a. ikke mulig for brukerne å legge seg 
nedpå og hvile. Derfor blir det korte dager og et tilbud som ikke er så bra som det burde vært.  

Det arbeides med en vurdering av lokaler og utvidede åpningstider knyttet til dagsenter, - inkludert 
lokaler som kan tas i bruk som de er. Det trengs ikke ombygging. Altså blir det ingen (evt. svært små) 
kostnader ved å ta i bruk disse lokalene til dagsenter. Dermed utløser de heller ikke statsstøtte.  

Dette er avhengig av kommunestyrets behandling av sak i et senere møte.   

----


