
DELUTREDNING - OU 2016-2019 

Tema/Navn: 
 

Dagtilbudet for Tilrettelagte tjenester. 
 
Relaterer seg til OU-rapportens tiltak TT02 Dagtilbud TT – redusert 
bemanning, med kr. 980.000,- i perioden 2017-2019.  

 

Oppstart: 25. august 2016 Avslutning: 1. oktober 2016 

 

Bestilling inkl. 
Formål/Hensikt: 
 
 
 
 
 

Tiltaket innebærer en fast arbeidsgruppe på dagtilbudet. Det ønskes en 
beskrivelse av hvordan dette skal fungere, i samarbeid med 
Vedgruppa/sysselsettinga. Løsningsforslaget i OU-rapporten kap 7.1.4. 
TT02, er uklart mtp. reell innsparing. 
 

1. Beskrive det nye dagtilbudet, og de endringer som skjer 
sammenlignet med i dag (m utg pkt i ,  

2. Samlet netto-innsparing i bemanning kvalitetssikres. 
 

 

Ansvarlig: Marit S 

Deltakere: HR, TDE 

 

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status 

Suksesshistorie fra egen 
kommune.  
Stine Hasvold aktivitør Landmo. 

16.09.16 Marit Gjennomført på 
Dagsenteret og med 
arbeidsleder fra 
ved’n. Hvordan 
tenke nytt? Hva har 
de gjort?  

Samarbeidsmøte med 
arbeidsleder ved’n og 
sysselsetting. 

23.09.16 Marit Gjennomført  

Snakke med Astrid K Hagen 30.09.16 Marit Gjennomført 

 

Konklusjon/ 
Resultat: 
 
 
 
 
 

Det er ønskelig med faste arbeidsledere fra ved’n, sysselsetting og 
tilrettelagte tjenester som er til stede i pakkehallen 09.00 – 14.00, som 
jobber i team. Dette ville gitt brukerne fra bolig et tydeligere skille 
mellom jobb og hjem. Det ble gjennomført en VSA i mai der ideell 
situasjon beskriver at fast personell på vedsenteret (arbeidsledere) vil 
bli mer ressurskrevende, slik situasjonen ble satt opp, enn dagens 
ordning med ledsagere fra bolig.  
 



Det blir kostnader ledsagertjenester som må sees på i forhold til 
innsparing. Etter vurderinger reduseres ledsagertjenester ved at to/tre 
brukere «deler på» et personale på vedsenteret.   
For at dette skal lykkes er det forutsetning at tiltak i OU – rapporten 
TDE01 med omdisponering av ressurser til sysselsetting blir 
gjennomført for å sikre tilstedeværelse av en arbeidsleder i 
pakkehallen. 
 
Konsekvenser:  
Kan gi utfordringer i atferdsproblematikk som gjør at tiltaket må 
reverseres. 
Økt ekstra innleie hvis en av brukerne ikke kan på jobb og må være i 
bolig, og ved følge til timer for eksempel lege og spesialisthelsetjeneste.  
 
Konklusjon: 
Reduksjon i kostnader ledsagertjeneste 200 000,- i 2017. Det arbeides 
videre med å utvikle dagtilbud for å nå målsetting med faste 
arbeidsledere sammen med ved’n og sysselsetting for å finne 
innsparinger på 390 000,- i 2018 og 390 000,- i 2019 i årlig 
budsjettarbeid. 
 

 

 


