
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - NY BEHANDLING AV VEDTAK OM NEDLEGGING AV 
BJØRKVIN BOFELLESKAP  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 4/22 den 
02.02.2022. 
 
Behandling: 
 Marit Randi Solberg fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Bjørkvin bofellesskap er vedtatt nedlagt p.g.a.  manglende behov. 
Bjørkvin har ca seks boenheter for psykisk utviklingshemmede. I dag er fire av disse i bruk. 
Siden vedtaket i 2020 er det blitt klart at 2-4 yngre personer som bor i kommunen i løpet av de 
nærmeste årene har behov for et botilbud lik det som nå er på Bjørkvin. 
Det bør snarest mulig lages en konkret plan for hvordan deres framtidige omsorgsbehov kan løses. 
Erfaringsmessig tar det tre til fire år å forberede og gradvis flytte psykisk utviklingshemmede fra 
foreldrehjemmet til egen bolig. 
Det tar enda lenger tid å bygge opp den kunnskap og erfaring som personalet på Bjørkvin alt har. 
Vedtaket om nedleggelse bør utsettes til planleggingen om framtidig bosituasjon for psykisk 
utviklingshemmede i kommunen er vedtatt. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har følgende forslag til uttalelse: 

Bjørkvin bofellesskap er vedtatt nedlagt p.g.a.  manglende behov. 
Bjørkvin har ca seks boenheter for psykisk utviklingshemmede. I dag er fire av disse i bruk. 
Siden vedtaket i 2020 er det blitt klart at 2-4 yngre personer som bor i kommunen i løpet av de 
nærmeste årene har behov for et botilbud lik det som nå er på Bjørkvin. 
Det bør snarest mulig lages en konkret plan for hvordan deres framtidige omsorgsbehov kan løses. 
Erfaringsmessig tar det tre til fire år å forberede og gradvis flytte psykisk utviklingshemmede fra 
foreldrehjemmet til egen bolig. 
Det tar enda lenger tid å bygge opp den kunnskap og erfaring som personalet på Bjørkvin alt har. 
Vedtaket om nedleggelse bør utsettes til planleggingen om framtidig bosituasjon for psykisk 
utviklingshemmede i kommunen er vedtatt. 
 
 
 


