
DELUTREDNING - OU 2016-2019 

Tema/Navn: 
 

Korsvold som heldøgnbemannede omsorgsboliger med utvidet antall 
rom, tilpasset ulike brukergrupper. 
 
Relaterer seg til OU-rapporten OR01, med en anslått innsparing i 
bemanningen på kr. 0,5 mill. i året i 2018 og i 2019. 
 

 

Oppstart: 24. august 2016 Avslutning: 1. oktober 2016 

 

Bestilling inkl. 
Formål/Hensikt: 
 
 
 
 
 
 
 

I kap. 7.1.4. under OR01 er det redegjort for en rekke positive effekter 
for brukerne, og noen mulige negative. De positive når det gjelder 
kvalitet på tilbudet, og det sosiale aspekt er dominerende. 
 
Kvalitetssikring av både investeringer (så langt som råd), økte 
driftsutgifter (avdrag, renter, FDV) og organisering av tilbudet og netto- 
innsparte bemanningsressurser, er hovedformålet nå. 
Løsningsforslaget som er beskrevet i kap. 7.1.4. under R01, bør 
redegjøres for mer detaljert; 
 

1. Korsvolds kapasitet mtp. antall beboere. 
2. Hvilke typer beboere, nå og på sikt? 
3. Hvis beboere fra Furuholtet flytter til Korsvold, hva betyr dette 

for kompetansebehov etc.? 
4. Hvordan vil en organisering av hjemmetjenesten samlet, og i 

Torpa se ut, etter at Korsvold blir heldøgnbemannet? 
5. Hva brukes Furuholtet til hvis dette fraflyttes? 
6. Andre bidrag til løsning som det bør redegjøres for? 

 

 

Ansvarlig: Tom Rune og Marit S 

Deltakere: HR, John – Tom Rune avklart i forhold til deltakelse i utredningen 

 

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status 

Statusmøte med TDE 01.09.16 Marit 30.08.16 

Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.09.16 Marit  Orientering  

VSA Furuholtet  23.09.16 Betina 22.09.16 

 

 



Konklusjon/ 
Resultat: 
 
 
 
 
 

1. I underetasjen gjøres 4 rom om til 2 boenheter med bad, 
hybelkjøkken og soverom – kostnad 460 000,-.                                        
Øker antall boenheter fra 20 til 22.                                                       
Mulighet for takheis - ja. 
 

2. Brukere med behov for tilrettelagt bolig, og økt behov for 
somatisk helsehjelp med fast tilknyttet personell hele døgnet. Et 
tjenestenivå mellom hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

 
3. Beboerne fra Furuholtet tilbys leiligheter samlet i en «fløy» med 

mulighet for å benytte eget fellesareal, men samtidig mulighet 
for å delta sosialt med flere. 

             Alle ansatte overflyttes til Korsvold.  
             Nattevaktressurser fra Furuholtet dekker behovet for  
             nattevakt på Korsvold ved en endring til heldøgnbemannede  
             omsorgsboliger.  

 Behov for økt/tilstrekkelig kompetanse/opplæring innen 
område psykisk utviklingshemming for personalet i 
hjemmetjenesten Torpa. 

 Tilstrekkelig sykepleiekompetanse, med god dekning.  
 

4. Det er gjennomført en LEAN prosess høsten 2015. Denne ble 
avsluttet grunnet utfordringer vedrørende bemanning inne på 
Korsvold. Dette må sees nærmere på etter en eventuell nye 
organiseringen sammen med TT. En reduksjon i bemanning må 
sees opp imot behov for tjenester brukerne har, etter en periode 
etter samlokalisering. 

 
5. Utleie leiligheter til andre brukergrupper for eksempel eldre 

eller brukere innenfor psykisk helse som har behov for å bo 
sammen med andre på grunn av ensomhet og utrygghet.  

 
6. Videre jobbes det med fremtidig behov for heldøgsbemannede 

omsorgsboliger til ulike brukergrupper og hvor disse bør bygges. 
 

Konklusjon: 
Opp i mot punkt 4 må innsparingene i personalressurser på 500 000,- i 
2018 og 500 000,- i 2019 må dette vurderes årlig i budsjettarbeidet. 
 

 

 


