
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER - DELUTREDNINGER OG VIDERE PROSESS  
 
 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 1/20 den 14.02.2020. 
 
Behandling: 
 
Orientering:  
Det var en innledning om delutredningen, ved Rannveig Mogren og Ole Edgar Sveen  
 
Innspill fra medlemmer i tjenesteutvalget om delutredningen: 
 

 Ser lysere på dette arbeidet nå. Her er det pekt på muligheter som kan vurderes og 
gjennomføres. Og likevel på en slik måte et det kan bli mere hjelp til flere. Det er et 
godt utgangspunkt.  

 Arbeidet krever endringsvilje og endringsevne både i kommunen og hos 
innbyggerne: mestring, egeninnsats, forventningsavklaring. 

 Skryt av utredningene – et veldig godt arbeid. Her er tema sett på hver for seg, og sett i 
en sammenheng.  

 Det er en ide å lage et kort sammendrag av hver delutredning, og legge dem ut på 
hjemmesiden. Samtidig bør en lage en mulighet for folk flest å komme med synspunkt 
og innspill: ved en egen e-postadresse.  

 Flataveien 6: hva med å lage 8 omsorgsboliger. Det må være behov for det? Og god 
økonomi for kommunen.  
Svar fra administrasjonen: Det er innen psykiatrien det er størst behov, og det vil trolig vil bli 
større. 

 Gausdal som hyttekommune. Med enda flere hytter kan det bli utfordrende for 
hjemmetjenesten. Da er det være en fordel å ha styrket hjemmetjenesten.  

 Økt antall demente: her må se på betydningen av å styrke dagsenter-tilbudet for 
demente.  

 Dagsenter: organisering. Kan se mer på det, - det vil si muligheter for drift i privat regi 
og i frivillig regi. Tjenesteutvalget bør få mer informasjon om det, for eksempel med 
gode eksempler fra andre steder.   

 Dagtilbudet bør være en del av tilbudet for å opprettholde og øke funksjonsevnen til 
brukerne. En del av en forebyggende og kontinuerlig rehabiliteringsprosess. Og 
meningsfulle aktiviteter. Mye å hente på dagaktivitet. Spesielt inn mot personer med 
demens.  

 Tjenesteutvalget kan bestille konkrete beregninger på det de folkevalgte vil vite mer 
om, - og da må vi velge en retning. Gjøre noen valg.  

 Kostnader hjemmetjenesten og sykehjem.   
Svar fra administrasjonen: Kr 1,1 mill koster en sykehjemsplass i året. Om innbyggeren har 
færre enn ca. 26 timer med hjemmetjeneste lønner det seg økonomisk å ha innbyggeren 
hjemme, framfor sykehjemsplass. I tillegg ønsker de fleste å være hjemme så lenge som mulig.  



 
 

 
 

 

 Heldøgnsomsorg (HDO) betyr flere tjenester om natta, ved hjemmetjenesten. Det gir 
større trygghet om natten.  

 Hva mener de ansatte?  
Svar fra administrasjonen: Involvering og medvirkning av ansatte/tillitsvalgte/verneombud er 
kommunedirektørens ansvar. Ansatte, tillitsvalgte og verneombud har vært med i 
delutredningene. Og ansatte kan – som innbyggerne og hytteeierne ellers – gi sine synspunkt 
om delutredningene om tjenesteutvalget legger ut en nyhet på hjemmesiden med e-
postadressen for innspillinnhenting.  

 Trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi er interessant 
 Forebyggende hjemmebesøk. Hvordan treffer en dem som burde ha det. Kommunen må 

bli flinkere til å informere om at dette er et tilbud. Og informere om mulige hjelpemidler 
som er tilgjengelige, og som det kan søkes om.   

 Om en innbygger har 20 timer fra hjemmetjenesten. Reelt kan denne innbyggeren ha 
mer hjelp hjemme enn som pasient på sykehjemmet. Om en vrir tilbudet kan en oppnå 
like god og kanskje mer omsorg. Godt for innbyggeren og en bonus for kommunen  

 Det er ikke bare de eldre som er frivillige. 63 % av voksne i Norge er frivillige. De er 
for eksempel frivillige innenfor speider, fotball, korps, lag og organisasjoner osv.  
Vi må se på mulighetene, og finne ut av dette sammen med de frivillige på tvers av 
aldersgrupper. Spørre hvordan de frivillige ønsker å ha det, og hva en kan samarbeide 
om.  

 
 
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. Se nedenfor. 

 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:  

· 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.  

 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 

1. Tjenesteutvalget ga innspill til delutredningene, som beskrevet over. 
2. Tjenesteutvalget tok stilling til hovedpunkt i den politiske prosessen, herunder 

innbyggermedvirkning, som beskrevet over.  
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