
SVAR PÅ INTERPELLASJON  

 

INNLEDNING 

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) gjorde i 2012 en analyse av habiliteringstjenesten, 

herunder tjeneste for personer med psykisk utviklingshemming. RO konkluderte med at vi har en 

gammeldags og fragmentert tjeneste. De anbefalte oss å samordne driften mellom bofelleskap og 

aktivitetssenter på en bedre måte. Dette ville føre til bedre utnyttelse av ressurser, større fleksibilitet 

og bedre samarbeid mellom tjenesteyterne.  RO pekte også på at vi har en gruppe yngre (med ulike 

diagnoser) som i framtiden vil ha behov for oppfølging av habiliteringstjenesten. Omstillingen fra en 

omsorgspreget tjeneste som i dag, til en tjeneste for yngre brukere som i størst mulig grad skal 

mestre, og være aktive i eget liv – ble pekt på som en utfordring for oss på kort sikt.  

RO er en stiftelse, opprettet av Sosialdepartementet og KS i 1989. Nå er det Helse- og 

omsorgsdept. og KS som oppnevner 2 styremedlemmer hver, og Pensjonistforbundet og FFO 

oppnevner 1 hver. Hovedoppgaven er å bistå kommunene med omstilling og fornying 

innenfor helse-, sosial- og omsorgsektoren, basert på praktiske erfaringer og nyere forskning.  

I 2015 var Flatland kommet i en situasjon der flere av de eldre beboerne var gått bort i løpet av de 

siste årene. Fra å ha beboere i sju leiligheter i utgangspunktet (til sammen på Øvre og Nedre 

Flatland), hadde de nå kun tre beboere; to på Øvre og en på Nedre Flatland. Personalet på Flatland 

har i tillegg ansvaret for flere brukere som bor i egne boliger i nærheten. Å ha tre ulike «baser» 

(Øvre, Nedre og Utebasen) blir tungvint og gir lite effektiv drift. Etter forslag fra ansatte på Flatland 

om å se på mulighetene for å etablere en base for Flatland – startet omstillingsprosjektet for 

habiliteringstjenesten opp høsten 2015.  

Omstillingsprosjektet var todelt:  

1. Først å se på muligheten for å samle alle beboere i målgruppen – med behov for heldøgns 

omsorg – på Nedre Flatland (altså i én base).  

2. Deretter å se på muligheten for nærhet mellom bofellesskap og aktivitetssenter (jamfør 

anbefalingen fra RO) – dvs. flytte aktivitetssenteret til Øvre Flatland.  

Per dato er delprosjekt 1 så godt som ferdig.  Nedre Flatland blir framtidig base for Flatland og 

Utebasen, og vil bestå av 4 fullverdige boenheter, romslig fellesareal og kontor/base for ansatte. 

(Selve ombyggingen gjenstår.)  

Delprosjekt 2 er planlagt oppstartet om kort tid. I prosjektet inngår at det ikke bare etableres 

aktiviteter i Øvre Flatland, men også Krysset gjenbruk i Follebu skal utvide med flere aktiviteter.  

Det har blitt gitt fortløpende informasjon i prosjektperioden. Alle pårørende og verger har fått 

prosjektplanen og informasjonsbrev tilsendt, i tillegg til møtene som har vært avholdt med beboerne. 

Allerede i november ble det gitt orientering om planene i formannskapet.  

  



SVAR PÅ SPØRSMÅLENE  

Spørsmål 1: Hva skal Gavo bygget brukes til etter flytting?  

Siden Gavo-bygget blir frigjort gjennom denne prosessen, er bygget under vurdering for etablering av 

bofellesskap til enslige mindreårige. Formannskapet er orientert om dette. Beslutningen skal tas i 

forbindelse med «plan for økt bosetting og god integrering». Planen behandles i kommunestyret på 

et senere møte.  

Spørsmål 2: Hvorfor ble ikke brukerkontakten tatt med i arbeidet med prosjektet fra starten?  

Vi har ikke brukerkontakter i kommunen, men vi har brukerråd for alle tjenestene.  

En av de pårørende til bruker på aktivitetssenteret (GAVO), sitter i brukerrådet i Hab-rehab-enheten. 

Vedkommende har rollen som brukerrådsrepresentant.  

Til nå har vi kun arbeidet med delprosjekt 1 (omstilling på Flatland). Omstilling av aktivitetssenteret 

er ikke startet opp enda. Pårørende på aktivitetssenteret (GAVO) er fra før informert om prosessen 

og vil bli ytterligere informert og involvert når vi starter opp arbeidet med delprosjekt 2.  

Spørsmål 3: Ved samtale med brukerne er ønsket å få være samlet på dagtid, hvorfor blir ikke disse 

hørt? 

Når vi starter opp delprosjekt 2 vil brukere og pårørende bli involvert på samme måte som i 

delprosjekt 1. Dette innebærer at vi vil ha individuelle samtaler med brukerne. Dette for å sikre at vi 

får fram brukerstemmen (etter modell for tjenestedesign). I et fellesmøte vil det være svært 

vanskelig å få fram de individuelle meningene som hver enkelt bruker sitter med. Det blir derfor ikke 

arrangert noe fellesmøte for pårørende og brukere. Erfaring viser at slike møter kun blir talerør for 

sterke pårørendestemmer, og i liten grad ivaretar brukerperspektivet. Brukerne blir lett påvirket av 

uro, og som vi vet, takler ikke disse brukerne uforutsigbarhet på samme måte som oss andre. 

Mennesker med psykisk utviklingshemming har varierende/redusert tidsbegrep. I den fasen vi skal 

inn i nå (delprosjekt 2) vil vi oppfordre alle til å være varsomme med å skremme opp brukerne 

unødig, og heller skjerme brukerne for unødig støy og uro.  

Spørsmål 4: Hva blir kostandene ved ombygging av det påtenkte dagsenteret i Forset? 

Øvre Flatland har et areal på ca. 200 m2, det er store rom og oppdatert kjøkken/spiserom. Det vil ikke 

være behov for store ombygginger her og vi vil se dette i sammenheng med ombyggingen av Nedre 

Flatland. Det er ikke regnet på de endelige kostnadene da tegningene ikke er ferdige, men ut fra 

anslag vil de samla kostnadene i stor grad holde seg innenfor investeringsrammen for 2016. Det 

overskytende blir en sak for neste års budsjettbehandling.  

Spørsmål 5: Hvor skal brukerne i Follebu plasseres på dagtid? 

Når det her vises til «brukerne i Follebu», så går en ut ifra at det vises til brukerne som bor i Bjørkvin. 

Brukerne i Bjørkvin skal, som nå, ha et tilbud på aktivitetssenteret selv om hoveddelen av dette 

flyttes til Øvre Flatland. Alle som er i GAVO-bygget i dag, kan i utgangspunktet få sitt framtidige 

aktivitetstilbud på Øvre Flatland – hvis dette er deres ønske. I vår prosjektplan ligger det ikke noen 

føringer på å splitte gruppa.  



Spørsmål 6: Hva med personellet som kjenner brukernes behov? 

Personalet er med og skal være med, i den videre prosessen i delprosjekt 1 og 2.  

Spørsmål 7: Burde ikke alle pårørende vært invitert til et informasjonsmøte tidlig i prosessen? 

Alle pårørende og verger har fått prosjektplanen og et informasjonsbrev tilsendt. Når vi starter med 

delprosjekt 2 vil de bli invitert inn til individuelle samtaler og få all nødvendig informasjon. For oss er 

det vesentlig å ta brukerne med på råd slik at deres meninger blir hørt.  

Spørsmål 8: Er politikerne klar over at brukergruppa er svært forskjellig og trenger god plass for sine 

aktiviteter?  

Arealene i GAVO-bygget utnyttes ikke optimalt i dag. En stor del av lokalene der står ubrukt.  

Nye yngre målgrupper vil i større grad kunne ha sine aktiviteter/«arbeid» ute i bedrifter, med eller 

uten jobbstøtte. I tillegg vil noen av de yngre som skal bo i det planlagte bofelleskapet i Heggenfeltet, 

kunne ha deler av sine aktivitetstilbud knyttet til Krysset Gjenbruk (jamfør lignende modell som 

Lillehammer kommune har på Gjenbruket).  

Kommentar til transportutgifter: Transporten til og fra aktivitetssenteret betales i hovedsak av 

kommunen. Brukerne betaler en liten egenandel (omtrent tilsvarende en bussbillett).  

OVERSIKT OVER INFORMASJONEN SOM ET GITT I LØPET AV DENNE PROSESSEN  

September 2015:  

 Mandat fra rådmannen om å starte prosjektet.  

- Prosjektgruppe ble nedsatt. Gruppa begynte å utarbeide en prosjektplan.  

 Ansatte på Flatland informeres og involveres. (Ideen kom opprinnelig fra dem.)  

Oktober 2015:  

 Møter med alle brukerne, med pårørende/verger, som bor i Flatland boligene og som bor 

rundt Flatland; Utebasen.  

- Alle ble forelagt planen om å flytte de tre som bor på Flatland inn i ett av husene 

(i stedet for å bo i to hus) og de som tilhører Utebasen ble spurt om de ville flytte inn 

i leilighet inne eller fortsatt bo der de bodde. Alle ble gitt rikelig betenkningstid.  

 Opprettelse av Arbeidsgruppe bolig med representanter fra Flatland.  

- Ansatte snakker daglig med beboerne og besvarer spørsmål rundt det som skal skje.  

 Befaring sammen med ansatte og teknisk personell, på Flatland og Flatavegen 6.  

 Intervju med brukere som skal flytte inn i boligene for yngre i Heggenfeltet.  

- (Gjennomført etter Tjenestedesign-modellen under faglig veiledning av Høgskolen i 

Lillehammer.) Her har det vært tett oppfølging, med egen prosjektleder, av de 

aktuelle familiene over flere år.  

November 2015:  

 Orientering om planene i Formannskapet (17.11.2015).  

 Prosjektplanen med utdypende følgebrev, sendes til alle beboerne og brukerne av 

habiliteringstjenestene i Gausdal (Flatland, Bjørkvin og GAVO).  



- I følgebrevet står det at hvis Øvre Flatland blir ledig, kan aktivitetene i GAVO-bygges 

vurderes flyttet dit, og GAVO-bygget vil da kunne brukes til noe annet.  

 Kommunalsjefen orienterer politiske partier på partimøter. (Ap og Sp.)  

Desember 2015:  

 Brev til beboerne som har takket nei til flytting, om at de da ikke lenger trenger å tenke på 

dette og engste seg for en eventuell flytting.  

 Kommunalsjefen orienterer politisk parti på partimøtet. (BL.)  

Januar 2016:  

 Informasjonsmøte og idemyldring med alle ansatte på aktivitetssenteret (GAVO-bygget) ved 

enhetsleder, avdelingsleder og prosjektleder.  

- Orientering om at det skal startes opp en Arbeidsgruppe aktiviteter.  

- Orientering om faglige og etiske prinsipper for å skåne brukerne mot feilinformasjon 

og saker som kan være vanskelige å forstå og dermed skape engstelse hos den 

enkelte.  

 Kommunalsjef og prosjektleder går gjennom planene på årsmøtet i Fagforbundet.  

Februar 2016:  

 Møter mellom prosjektgruppa, Arbeidsgruppe bolig og Teknisk enhet rundt 

praktiske/tekniske løsninger både på Flatland og de nye boligene i Heggen-feltet.  

Mars 2016:  

 Informasjonsbrev til beboerne (pårørende og verger) i og ved Flatland med følgende innhold:  

- 1) De som bor rundt Flatland, som fikk tilbud om å flytte inn i leilighet inne på 

Flatland, har takket nei.  

- 2) Personalet har kommet fram til at Nedre Flatland er et bedre alternativ for boliger 

enn Flatavegen 6, som også var vurdert.  

- 3) En arkitekt tegner forslag til ombygging av Nedre Flatland.  

- 4) Neste trinn blir å se på muligheten for aktivitetssenter i Øvre Flatland.  

 Informasjonsmøte og idemyldring med alle ansatte på aktivitetssenteret (GAVO-bygget) ved 

kommunalsjef, enhetsleder, avdelingsleder og prosjektleder.  

 Artikkel i Gausdøl’n nr. 1/2016: «Samordning av tilbud for personer med 

utviklingshemming».  

- En informativ artikkel skrevet av redaktøren. Avisa går til alle husstandene i Gausdal.  

I løpet av vinteren har flere pårørende ringt og/eller vært innom kontorene for å snakke med 

ordfører, enhetsleder, avdelingsleder og prosjektleder om dette.  

April – mai 2016:  

 Orientering for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne (11.4.2016).  

 Etablering av Arbeidsgruppe aktiviteter. (Deltakerne er ikke klare per 28.4.16.)  

 Orientering i kommunestyret 28.4.16 gjennom svar på interpellasjon.  

 Starte anbudsprosessen for ombygging av Nedre Flatland.  

 


