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SAMLET SAKSFREMSTILLING - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER - KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG VIDERE PROSESS  
 
 
Vedlegg:  
- Kunnskapsgrunnlaget, justert etter kommunestyremøtet 20. juni 2019 
- Flytskjema sykehus – kommune 
- Flytskjema korttidsopphold sykehjem 
- Kartleggingssamtale i Gausdal kommune  

   
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
- Saksframlegg og kunnskapsgrunnlaget – første versjon - til kommunestyret 20. juni 2019  
  (finnes på hjemmesiden under politikk og møtekalender)  
- Oppsummering fra gruppearbeidet i kommunestyret 20. juni 2019 (finnes på hjemmesiden) 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås å ta kunnskapsgrunnlaget til etterretning, og legge det til grunn for videre 
prosess. Kommunestyret tar stilling til videre prosess i utredningsarbeidet, fase 2.    
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Kommunestyret fikk kunnskapsgrunnlaget – fase 1 i utredning om framtidens helse- og 
omsorgstjenester - til behandling i møte i juni 2019, og ga gjennom gruppearbeid innspill til 
kunnskapsgrunnlaget, og videre arbeid med utredningen.  
 
Kunnskapsgrunnlaget er bearbeidet videre inn mot augustmøtene i formannskapet/ 
kommunestyret.  
 
 



  
 
 

 

Bakgrunn for saken:  
Omstillingskravet innen helse- og omsorgstjenestene er stort. Innen planområde 11 og 12 er 
det i strategiplan 2019-2022, med økonomiplan og årsbudsjett 2019 vedtatt følgende reduksjon 
i rammene (i forhold til budsjett 2018):  
2019:   4 mill. kr  
2020:   8,75 mill. kr  
2021: 10,5 mill. kr  
2022: 13,5 mill. kr.  
Tallene skal ikke legges sammen. De betyr at det skal være et gradvis nedtak over fire år, inntil 
rammen i 2022 er redusert med 13,5 millioner.  

Som en del av Strategiplanen for 2019-2022 har kommunestyret bestilt 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 bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester, slik 
det framgår av saksframlegget. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av 
Gausdal kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. 
Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen 
i kommunen. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold 
og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak 
som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. 
Eventuelle forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal 
bruk av kommunens samlede helse- og omsorgsressurser.»  
 
Følgende skal - etter kommunestyrets vedtak - som et minimum gjennomgås i utredningen;  
 
GENERELT  
Funksjoner, funksjonsfordeling og endring av oppgaver og arbeidsmåter i pasientforløpene 
mellom bl.a. institusjonstjenester – hjemmetjenester – somatikk – demens – psykisk helse – 
habilitering – o.a.  
  
HJEMMETJENESTEN  
Styrking og videreutvikling gjennom nye 
arbeidsmåter og bruk av velferdsteknologi  
 
SYKEHJEM  
· funksjoner og funksjonsfordeling mellom 

somatikk og demens  
· fordeling av langtidsplasser og 

korttidsplasser, avlastning, behandling,  
rehabilitering, palliasjon  

· velferdsteknologi  
· konsekvenser og muligheter knyttet til 

avhjemling av sykehjemsplasser, 

BOFELLESSKAP  
· for eldre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
· for yngre med omfattende 

funksjonsnedsettelse/tjenestebehov  
· for personer med psykisk 

utviklingshemming  
· for psykisk helse og rus  
 
OMSORGSBOLIGER  
Antall, tilstand og behov  
 
DAGSENTER  
· for aktivisering  



  
 
 

 

herunder ombygging  
 

· for avlastning 
· rehabilitering innenfor både somatikk, 

demens og psykisk helse og rus  
 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID  
Potensial i etablerte og evt. nye interkommunale samarbeid. Nye samarbeid er for eksempel:  
- sterkavdeling for personer med demenssykdom 
- yngre med omfattende tjenestebehov (som alternativ til å kjøpe tjenester fra private 

aktører).  
 
 
VURDERING: 
Utredningen om framtidens helse og omsorgstjenester skal:  

- gi et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte  
- være fakta- og forskningsbasert  
- vise nye, innovative og framtidsretta arbeidsformer  
- vise strategier og tiltak som styrker kommunens samlede fokus på tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og mestring  
- vise alternative løsninger for struktur, samhandling og tjenesteinnhold  
- vise hvordan nye strukturer og tjenester bidrar til å understøtte en mer optimal bruk av 

kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Framtidens helse- og 
omsorgstjenester vil si effektive tjenester, med lavere økonomiske rammer, jfr. 
strategiplan med økonomiplan og årsbudsjett.  

 
Utredningsarbeidet må også sees i sammenheng med følgende sitat, hentet fra stortingsmelding 
15, Leve hele livet:  
 
«Det handler om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før, og skape forenkling, fornyelse 
og forbedring gjennom innovasjon. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi 
og nye løsninger vil gi noen av svarene på hvordan vi i fellesskap kan skape et mer 
bærekraftig samfunn i møte med aldringsutfordringene.»  
 
Med en økende andel eldre vil det å fortsette på samme måten som i dag kreve mer og mer 
ressurser og vil derfor ikke være et bærekraftig alternativ.  
 
Disse hovedpunktene for prosessen i 2019/2020 er skissert:  
1) kunnskapsgrunnlag  
2) mandat for ulike utredninger, og involvering  
3) beslutningsgrunnlag og vedtak  
4) redesign, iverksetting, nedtak og omstilling  



  
 
 

 

 
Rådmannen foreslår – på bakgrunn av innspill fra juni-møtet i kommunestyret, - at det nye 
tjenesteutvalget gis et ansvar for prosessen, gjennom å bidra med involvering og innstille 
overfor kommunestyret. Administrasjonen bidrar med fasilitering av møteplasser, faglige 
utredninger og økonomiske beregninger. 
 
Rådmannen ser for seg at til det første møtet i tjenesteutvalget (etter kommunestyrets 
konstituerende møte 17. oktober ) foreligger skisser for hvert utredningstema. Tjenesteutvalget 
drøfter disse, og lager sin prosess for involvering og bruk av ulike møteplasser.    
 
Når det gjelder interkommunalt samarbeid har arbeidsgruppen for utarbeidelse av 
handlingsplan satt opp forslag om at følgende utredes i 2020:  

«Samarbeid om boliger med bemanning/bofellesskap, for å bygge opp kommunale 
tilbud/kompetanse:  
- for yngre med store og sammensatte behov 
- for personer med demens med utfordrende atferd  
- personer med omfattende psykiske lidelser.» 

 
Handlingsplanen knyttet til ny strategi for interkommunalt samarbeid blir etter planen lagt fram 
for kommunestyret i september.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
      innstilling: 
 

1. Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering. Tjenesteutvalget innstiller overfor 
kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber om at følgende 5 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:   
 

 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter 
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap, inkludert Flatavegen 6 

 
4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 

tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet og kompetanse, nye arbeidsmetoder, 
nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske konsekvenser 
knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke på alternative 



  
 
 

 

løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å redusere eller 
øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder synliggjøres.   

 
Formannskapet behandlet saken den 20.08.2019 sak 54/19 
 
Behandling: 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget til tillegg i punkt 2: «.. og 
ansattinvolvering.» 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram forslag om at Flataveien 6 blir et eget kulepunkt i 
punkt 3. 
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt, med de 2 foreslåtte endringene.  
 
Innstilling: 

1. Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber om at følgende 5 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:   
 

 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter 
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap 
 Flatavegen 6 

4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 
tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet og kompetanse, nye arbeidsmetoder, 
nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske konsekvenser 
knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke på alternative 
løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å redusere eller 
øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder synliggjøres.   

 
Kommunestyret behandlet saken den 29.08.2019 sak 67/19 
 
Behandling: 
Randi Noreng, Bygdalista leverte 6 spørsmål (skriftlig). Ordfører fikk tilslutning fra 
kommunestyret om at spørsmålene besvares i det neste kommunestyremøte.  
 
Marie Louise Lørken, Felleslista, satte fram forslag om å legge til et ord til punkt 
4:«…behov for kapasitet, lederstruktur og kompetanse»  



  
 
 

 

  
Votering:  
Punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 4 med endringsforslaget til Marie Louise Lørken ble vedtatt mot 2 stemmer.  
  
 
Vedtak: 

1. Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess.  
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber om at følgende 6 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer:   
 

 Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering  
 Dagsenter 
 Sykehjem  
 Omsorgsboliger  
 Bofellesskap 
 Flatavegen 6 

4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 
tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet, lederstruktur og kompetanse, nye 
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske 
konsekvenser knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke 
på alternative løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å 
redusere eller øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder 
synliggjøres.   

 
 
 
 
 


