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MØTE 4 REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE TJENESTESTRUKTUR 

HO  
  

Sak 1 – Orientering 

 Mappe med bakgrunnsdokumenter/andre dokumenter er lagt ut på hjemmesiden. Det 

er laget mappe for innkommende innspill også. 

 

 Det har kommet innspill fra ansatte på Furumoen. Dette er lagt ut på hjemmeside. 

 

 HO sjef skal på møte med Kvikne utvikling og Kvikne pensjonistforening hver for seg 

den 27 mars. De ønsker svar på spørsmål og komme med innspill til prosessen akkurat 

slik vi ønsker. 

 

Sak 2 – Videre jobbing med de 4 senarioene 

 

1. Struktur og drift som i dag med tiltak som oppfyller effektmålet på 8 mill? 

Overordnet beskrivelse 

Institusjonsplasser - langtid: 40 
Institusjonsplasser - korttid: 10 
Omsorgsbolig : 45 
 
Endringer fra i dag 

At antall institusjonsplasser holdes konstant.  
Fører til at hjemmetjenestene må vokse.  
All vekst i antall brukere vil komme i hjemmetjenesten. 
Høyere krav til innsats fra pårørende og frivillighet til ivaretakelse av mottakere av 
omsorgstjenester.  
  
Konsekvenser 
Det blir stort press på korttidsplasser i institusjon.  
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Noen av de som i dag ville fått tjenester, vil ikke få det i fremtiden. 
Tildelingen av tjenester vil bli strengere, høyere terskler. 
Høyere krav til innsats fra pårørende og frivillighet 
Kostnadene i hjemmetjenesten vil øke. 
  
Kommunen vil ikke ha kapasitet til å absorbere behovet for nattjenester innenfor dette 
scenarioet. 
Innbyggere med behov for nattjenester vil måtte tvinges til å finne privat bolig i Tynset 
sentrum for at kommunen skal kunne ivareta disse brukernes behov på en forsvarlig 
måte. 
  
Innsparingsmuligheter 
Økt bruk av velferdsteknologi 
Høyere terskler for tildeling 
Intern omstrukturering 
 

2. Driftsstruktur som i dag med tanke på fordelingen mellom hjemmetjenester og 

institusjonstjenester, men inn i en ny geografisk struktur/lokalisering? 

Overordnet beskrivelse 
Institusjonsplasser - langtid: 40 
Institusjonsplasser - korttid: 10 
Omsorgsbolig : 45 
  
Alle tjenester vil samles fysisk på Tjønnmosenterområdet.  
Antall institusjonsplasser holdes konstant i årene fremover, slik at eventuell vekst i 
antall mottakere av omsorgstjenester må håndteres av hjemmetjenestene.  
  
Gir mulighet for å spare inn nattevakter og avdelingslederstilling. Åpner også for 
mulighet til felles bemanningsplan på tvers av tjenester, som kan legge til rette for bruk 
av ressurser på tvers av tjenester i større grad enn i dag. 
  
Endringer fra i dag 
30 omsorgsboliger må bygges.  
Terskler for tjenester vil heves. 
  
Konsekvenser 
Bemanning kan brukes mer effektivt med samlokalisering. Får én samlet avdeling som 
betjener boliger. Kan også knyttes tettere opp mot hjemmetjenestene. 
  
Noen av de som i dag ville fått tjenester, ville ikke fått det i fremtiden. 
Tildelingen av tjenester vil bli strengere, høyere terskler. 
Høyere krav til innsats fra pårørende og frivillighet 
Kommunens utgifter til hjemmetjeneste vil øke som følge av at tjenestene må ivareta 
flere brukere.  
  
Må fremdeles yte hjemmetjenester på dag og kveld på Kvikne.  
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Sentralisering av tjenestene vil føre til økt reisetid til Kvikne for ansatte i 
hjemmetjenesten 
 
Innsparingsmuligheter 
Årsverk gjennom stordriftsfordeler - nattevakt, lederstillinger, annen lederstruktur 
Noe annen bemanningsreduksjon i tillegg - blant annet knyttet til effektivisering ved å 
samle tjenester. 
Legge mer til rette for rehabilitering i hjemmet 
Mer robuste tjenester kan føre til at man kan ta unna fravær med mindre bruk av vikar 
innleie. 
 

3. En struktur med kun hjemmetjenester og korttidsplasser ut fra både dagens og ny 

lokalisering? 

Overordnet beskrivelse 
Institusjonsplasser - langtid: 0 
Institusjonsplasser - korttid: 20 
Omsorgsbolig : 75-100 
  
Scenarioet innebærer geografisk samling av plasser og tjenester. 
Spesialisering av omsorgsboliger for enkelte brukergrupper. 
  
Endringer fra i dag 
Noen av dagens langtidsplasser må bygges om og tilpasses bruk som korttidsplass. 
En del institusjonsplasser må omdefineres og bygges om til omsorgsbolig. 
I tillegg må de bygges nye omsorgsboliger. 
Beboere på skjermet enhet må inn i tilrettelagte omsorgsboliger tilpasset og bygget for 
brukergruppen. 
  
Korttidsplassene vil måtte brukes litt annerledes enn i dag - mer avlastningsopphold for 
å sikre trygghet for dårlige brukere som bor hjemme. 
  
Kan kreve andre produksjon- og forpakningsalternativer til mat enn dagens institusjon, 
når en større del av måltidene skal leveres til omsorgsboliger.  
Høyere investeringskostnader, kan rasjonalisere på drift. 
 
Konsekvenser 
Bemanning kan brukes mer effektivt med samlokalisering. Får én samlet avdeling som 
betjener boliger. Bemannede boliger kan også knyttes tettere opp mot 
hjemmetjenestene. - Større mulighet for stordriftsfordeler enn i scenario 2 
  
Terskelen for å få tildelt tjenester må økes. 
Høyere krav til innsats fra pårørende og frivillighet. 
Kommunens utgifter til hjemmetjeneste vil øke som følge av at tjenestene må ivareta 
flere brukere.  
  
Må fremdeles yte hjemmetjenester på dag og kveld på Kvikne - sentralisering av 
tjenestene vil føre til økt reisetid til Kvikne for ansatte i hjemmetjenesten 
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Innsparingsmuligheter 
Årsverk gjennom stordriftsfordeler - nattevakt, lederstillinger, annen lederstruktur, 
Redusert ressursinnsats for de "friskeste" brukerne som i dag bor på institusjon 
Mer robuste tjenester kan føre til at man kan ta unna fravær med mindre bruk av 
vikarinnleie. 
 

4. En justert modell mellom 2 og 3 med tanke på fordeling mellom hjemmetjenester og 

institusjonstjenester, type plasser og ut fra både dagens og ny lokalisering? 

 

Overordnet beskrivelse 
Institusjonsplasser - langtid: færre enn i dag 
Institusjonsplasser - korttid: Flere enn i dag 
Omsorgsbolig : Flere enn i dag 
  
Økning i volum av korttidsplasser, til fordel for skjermede plasser og korttidsplasser 
Langtidsplass i sykehjem er forbeholdt personer med kontinuerlig behov for oppfølging 
og tilsyn. 
  
Alle tjenester skal samles i Tynset sentrum 
  
Endringer fra i dag 
Terskelen for sykehjemsplass blir høyere. 
Korttidsplasser brukes mer aktivt for avlastning - lavere terskel for å ta i bruk 
avlastningsopphold for å utsette tidspunkt for innskrivning på langtid. 
  
Konsekvenser 
Flere korttidsplasser i institusjon kan bidra til at flere hjemmetjenestemottakere kan bo 
lenger i egen bolig. 
 
Må fremdeles yte hjemmetjenester på dag og kveld på Kvikne. 
Sentralisering av tjenestene vil føre til økt reisetid til Kvikne for ansatte i 
hjemmetjenesten 
  
Innsparingsmuligheter 
Samling av tjenester, og dreining mot bruk av hjemmetjenester skal bidra til 
kostnadsbespareseler. 

 

Det understrekes at dette er så langt vi kom denne gangen. Jobbes videre med 15 mars. 

Senarioene er uferdig og kan endre karakter, eller de kan kombineres på andre måter. Vi er i 

prosess. 

 

Alle senarioene forutsetter en styrking av de hjemmebaserte tjenestene. Dette må vi også 

finne «inndekning for».  

 

Med hilsen 
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Øystein Kyrre Johansen 

Helse- og omsorgssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


