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SAKSPROTOKOLL - FORNYING OG OMSTILLING 2020 - FRAMTIDENS HELSE 
OG OMSORGSTJENESTER, SAMT TILTAK FOR PLNAOMRÅDENE 11 OG 12  

 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 46/20 den 18.06.2020. 
 
 
Behandling: 
 

 Punkt 1:  
Innstilling ble satt opp mot Bygdalistas forslag. Innstillingen ble vedtatt med 21 stemmer. 

 Punkt 2:  
Innstillingen ble satt opp mot Bygdalistas forslag. Innstillingen ble vedtatt med 21 
stemmer. Tillegget fra forslaget til Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt.  

 Punkt 3:  
- Bygdalistas forslag fikk 2 stemmer og falt.  
- Aps forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer.   
- Tilleggsforslaget til innstillingen fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt.  

 Punkt 4:  
Innstillingen ble satt opp mot Bygdalistas forslag. Innstillingen ble vedtatt med 21 
stemmer. Tilleggsforslaget fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt.  

 Punkt 5:  
Innstillingen med tillegget fra Stig Melbø ble satt opp mot innstillingen, Innstillingen med 
tillegget ble enstemmig vedtatt.  

 Punkt 6:  
- Innstillingen fikk ingen stemmer, og falt.  
- Bygdalistas forslag ble satt opp i mot forslaget fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG. Forslaget  
   fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble vedtatt med 21 stemmer.  

 Punkt 7: Enstemmig vedtatt.  

 Punkt 8: Enstemmig vedtatt.  

 Punkt 9:  
Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Bygdalista. Innstillingen ble vedtatt med 21 
stemmer. Tillegget fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG ble enstemmig vedtatt.  

 Nytt punkt 10:  
Sp/Tverrpolitisk liste /MDGs forslag ble vedtatt med 12 stemmer. 11 stemte for forslaget 
til Ap.  

 Nytt punkt 11 fra Bygdalista (om gjennomgang av prosessen) fikk 11 stemmer og falt.  
 
 
 



   

Vedtak: 
 

1. Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller 
ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på 
frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse 
av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres 
i økonomiplan for perioden 2021-2024.  

2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i 
hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av 
sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt 
med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for 
nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene 
og brukere av dagsentertilbud.  

3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. 
Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med forebyggende og 
rehabiliterende tiltak i kommunen og eventuell etablering av HDO-plasser (SSB sin 
definisjon, med fast tilknyttet bemanning), omtalt i punkt 4.  

4. Det må finnes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke 
inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske 
effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. 
Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes 
organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse 
med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av 
aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges 
fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021- 
2024.  
Kommunestyret ber om at det utarbeides en sak om hvordan omgjøring av 
eksisterende sykehjemsplasser til HDO-plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet 
bemanning) eventuelt kan gjennomføres. Saken må synliggjøre fordeler og ulemper 
for brukerne med en slik løsning. Mulighet for fleksibel bruk av plassene skal belyses 
særskilt. Det må i tillegg redegjøres for økonomiske konsekvenser.  Saken legges fram 
for kommunestyret i september.  

5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et 
lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før 
endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner og NAVs tiltaksapparat til 
dialog om hvordan kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle 
dagsentertilbud, sosiale møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.  

6. Framtidig bruk av Flatavegen 6 tas opp til ny vurdering i september, i sammenheng 
med sak om HDO-plasser omtalt i punkt 4.  

7. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, 
med de justeringer kommunestyret har vedtatt.  

8. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret 
har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.  

9. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer 
kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende 
fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3 
og 4, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner. 

10. For å utsette brukernes behov for HDO- og sykehjemsplasser, og for å kunne ta imot 
utskrivningsklare pasienter hjemme, er det nødvendig med gode forebyggende og 
rehabiliterende tiltak. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid må styrkes. 



   

Kommunestyret ber om en vurdering av hvordan en styrking av tilbudene knyttet til 
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og organiseringen av denne kan ha en 
positiv innvirkning på fremtidig pleiebehov og dermed presset på institusjonsplasser. 
Ledere i aktuelle tjenester må, sammen med medarbeiderne i førstelinjen, involveres i 
en slik vurdering. 

 
 
 
 
 
 


