Kommunalavdeling levekår

31.01.2018

Notat
Sak nr.
2016/7375-10
Til:

Utvalg for levekår

Fra:

Rådmannen

Spørsmål om bokollektiv
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende spørsmål i UFL 23.01.18:
I forbindelse med nedleggelse av omsorgsboligene på Helsetunet ble det opprettet et bokollektiv.
Hvordan er denne tjenesten utformet?
Kommunenes gebyrhefte omtaler ikke bokollektiv. Hvordan priser kommunen denne tjenesten,
og hva inngår i prisen?

Utvalg for levekår vedtok den 24 januar 2017 å avvikle 9 leiligheter i 2. etg ved omsorgsboligene
i Kleppestø. I denne forbindelse ble det opprettet et tilbud om bokollektiv med tilknytning til
Trygghetsavdelingen og dagsenteret i Kleppestø. Bokollektiv er en del av Kleppestø sykehjem.

Bokollektiv er et botilbud med begrensede private arealer. Alle arealer utenom privat
stue/soverom og bad er felles for alle beboerne. Aktivitetene foregår i fellesarealene, blant annet
felles måltider. Tjenesten skal bidra til at beboer føler trygghet og fellesskap.
Personalet og leder som er tilknyttet bokollektivet er det samme som arbeidet i Kleppestø
omsorgsbolig.

Pris:
Fram til og med 31.12.17 har beboere som flyttet fra Omsorgsboligen til Bokollektivet betalt
som ved ordinært opphold ved Trygghetsavdelingen kr 229,00 per døgn.
Fra og med 01.01.18 : vil beboere som får plass i bokollektivet komme inn under
Vederlagsordning som for institusjon jamfør «Forskrift om egenandel for kommunale helse og
omsorgtjenester. Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon
mv.»
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

For beboere som har flyttet fra Omsorgsboligen i Kleppestø vil dette vurderes og tilpasses utfra
den enkeltes økonomiske situasjon.

Bokollektivet tilbyr følgende:


Måltider i fellesstuen, evt på beboeres rom etter behov og ønsker. Det serveres frokost,
lunsj, middag, kaffe og aftens.



Aktiviteter: Beboere i bokollektivet får samme tilbud om aktiviteter sammen med
dagsenterbrukerne i Kleppestø dagsenter. Det er tilbud 5 dager pr uke på dagtid. Videre
blir det arrangert daglig kaffekos samt lørdagskos.



Trygghetsalarm/sykesignal: Alle beboerrom er tilknyttet felles sykesignal
ordning/trygghetsalarmsystem.



Lege: Beboere i bokollektivet er tilknyttet tilsynslegeordning som ved Kleppestø
sykehjem.



Nødvendige /legeordinerte medikamenter og nødvendig inkontinesutstyr blir dekket.



Utstyr: Seng, nattbord, sengetøy, dyner, puter, håndklær og gardiner holdes av
bokollektivet.



Hjelpemidler tildeles etter behov



Vask av privat tøy blir utført hos Trigger



Merking av tøy blir utført av Trigger mot betaling.



Toalettsaker må beboer kjøpe selv



Frisør/Fotpleie: personalet kan hjelpe til med å bestille time hos frisør eller fotpleier.
Egenandel må betales.



Klær: to-tre ganger i året får bokollektivet/Kleppestø sykehjem besøk av butikker som
har salg av klær. Personalet kan hjelpe til med å handle til beboer dersom
beboer/pårørende ønsker det.
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