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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Helsebruksplanen for Kommunalavdeling levekår vedtas.
Det fremmes egne saker for detaljutredning av Aktivitetssenter, Familiesenter og etablering av
tilrettelagte boliger.

SAMMENDRAG
Det er utarbeidet en plan for utbygging av tjenestelokaler innen kommunalavdeling levekår som
skisserer fremtidig behov og lokalisering av tjenestelokaler, aktivitetstilbud, bemannede
boligløsninger og institusjonsplasser med utgangspunkt i forventet befolkningsutvikling.
Tiltak som er skissert i planen:
 Det etableres et Lokalmedisinsk senter i eksisterende bygg i Helsetunet.
 Det etableres Familiesenter i tilknytning til Lokalmedisinsk senter.
 Det etableres et aktivitetssenter på Myraneområdet hvor aktivitetstilbud til ulike
grupper samles.
 Baser for hjemmesykepleie lokaliseres på Fromreide, Ravnanger og i Kleppestø
 30- 35 nye omsorgsboliger etableres i Olaviken. Fremtidige omsorgsboliger lokaliseres
på Fromreide, Ravnanger, Olaviken, Kleppestø sentrum og på Ask








Det er ikke planlagt nye institusjonsplasser i perioden. Fremtidige institusjonsplasser
lokaliseres på Ravnanger, Kleppestø og/eller Ask
Det er ikke behov for nye bygg innen tjenester for utviklingshemmede.
Innen psykisk helse og rusomsorg etableres det 3 nye plasser i psykiatriboligen i
Kleppeveien. Ambulante tjenestetilbud for målgruppen har baser i Lokalmedisinsk
senter og på Kleppegrend.
NAV lokaliseres i Kleppestø sentrum
Midlertidige brakker ved Nygjerdet 4 frigjøres og kan benyttes til annet formål

Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Utvalg for levekår beslutter innstilling til Formannskapet.
Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for oppvekst og Utvalg for teknikk og miljø har
saken til orientering/uttale.
Videre saksgang:
Videre oppfølging fra administrasjonen.
Saksopplysninger:
UFL vedtok i januarmøtet 2017 at det skal utformes en Helsebruksplan for tjenestene i Levekår,
med planlagt vedtak i slutten av 2017. Formålet er å utarbeide en plan for utbygging av
tjenestelokaler innen kommunalavdeling levekår. Planen skal skissere fremtidig behov og
lokalisering av tjenestelokaler, aktivitetstilbud, bemannede boligløsninger og
institusjonsplasser med utgangspunkt i forventet befolkningsutvikling. Planen skal:
 Gi oversikt over behov for tjenestelokaler
 Skissere arealeffektive og funksjonelle lokaler som fremmer sambruk av aktivitetsrom,
møterom og samtalerom og legger til rette for samhandlingsarenaer på tvers av
avdelinger
 Sikre at lokaliteter og tjenester er lett tilgjengelige for brukere
 Sikre fremtidige løsninger er innenfor realistisk økonomiske rammer

Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere arbeidsprosesser rundt etablering av Lokalmedisinsk
senter, Familiesenter og gjeldene planverk i kommunen. Ledergruppene i kommunalavdeling
levekår har deltatt i arbeidet. Tillitsvalgte og verneombud er orientert.
Ved utarbeiding av planen har følgende prinsipper vært lagt til grunn:
 Tjenestelokaler skal fremme samhandling og helhetsløsninger- «en dør inn» der det er
mulig
 Det må etableres tilrettelagte leiligheter i tilknytning til lokalsentra
 Det skal bygges ut dagtilbud, avlastning og sosiale treffsteder. Aktiviteter samles.
 Der det er mulig bør tjenester samles i kjerneområder
 Fokus på tidlig innsats og tjenester i hjemmet

Vurdering:
Helsebruksplanen er et nyttig verktøy for å planlegge behovet for tjenestelokaler, boliger,
institusjonsplasser, aktivitetstilbud i kommunalavdeling levekår. Omfanget på tjenester er i
stadig endring og derfor er det vanskelig å komme med eksakte prognoser for behov.
Planen bør rulleres ved ny kommunestyreperiode og etter behov.
Folkehelseperspektiv:
Ved å samle tjenester fremmes medvirkning og god oppgaveløsing. Dette skaper også gode
strukturer for helhetlig folkehelsearbeid. I tillegg vil det etableres kompetansesentre som kan
bidra til utvikling av kunnskap hos ansatte. Verd planlegging og ombygging av bygg må
universell utforming være et prinsipp for å sikre tilgjengelighet for alle grupper. Gode
lokalsamfunn med tilpasset boligmasse gir grunnlag for mestring, tilhørighet og identitet og
sikrer at innbyggerne kan få dekt ulike behov i egen bolig uavhengig av alder og livsfase. Dette
vil igjen føre til redusert press på tjenester.
Etablering av aktivitetssenter skal legge til rette for økt samarbeid med frivillig sektor og
dermed bidra til at flere har en meningsfull hverdag og er fysisk aktive.
Økonomi:

Investeringer og driftskonsekvenser vurderes lagt inn i framtidige budsjett og økonomiplaner.
Vedlegg:
1 Helsebruksplan 2018-2030
Tiltak i planen må legges inn i framtidig budsjett og økonomiplan etter en vurdering av
konkrete behov og løsninger.
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