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Vedrørende:  Handlingsprogram 2017-2020 - spørsmål fra Torbjørn Espelien 
  
 

I forbindelse med Handlingsprogram 2017–2020 har hovedutvalgsleder Torbjørn Espelien 
(Frp) stilt følgende spørsmål: 
 
Det har vært forsinkelser vedrørende implementering av pasientvarslingssystemer og 
manglende fremdrift av enkelte andre ombyggingsprosjekter. 
 
Viser til side 55 i Handlingsprogrammet og har følgende spørsmål: 
 
4.2.4.2 Nye og endrede innsparinger, Nr. 3, 6 og 7. 
 
Kan rådmannen kommentere kort de enkelte punktene om fremdriften av de enkelte 
prosjektene. 
 
Vil de enkelte prosjektene bli realisert i sin helhet, som vist i Handlingsprogram 2017-
2020. 
 
Hvis det er forsinkelser ved fremdrift av et eller flere av de enkelte tiltakene, hva vil det 
eventuelt medføre i overforbruk, for de enkelte årene. 
 

 

 

  



Rådmannens svar: 

Tiltak nr. 3: Nattbemanning institusjonstjenesten 

Reduksjon av en nattvakt ved Solvik bo- og behandlingssenter er i rute. Tiltaket vil bli 

effektuert som beskrevet i Handlingsprogram 2017–2020.  

Tiltaket om reduksjon av to nattvakter ved flytting av to eksisterende enheter til Lindelia 

bo- og behandlingssenter forutsetter at bygget er ferdig i 2020. Eventuelle forsinkelser 

med ferdigstilling av Lindelia bo- og behandlingssenter vil medføre et merforbruk på 3,0 

mill. per år frem til det tidspunkt bygget kan tas i bruk. 

Tiltak nr. 6: Strukturelle endringer av tjenestetilbudet til mennesker med 

utviklingshemming 

Tiltaket vil ikke bli realisert i sin helhet. Det har vært dialog med tjenesten og pårørende. 

Det er vurdert ikke etisk forsvarlig med midlertidig flytting av brukere i boliger som ikke 

må fraflyttes før nytt bygg står klart (unngå at beboere må flytte to ganger, først til 

midlertidig erstatningsbolig, deretter til den nye permanente boligen). Konsekvensen er 

at innsparing 2,2 mill. må utsettes fra 2018 til 2020 

Beboere i Elgfaret bolig må flytte midlertidig til Gamle Drammensvei omsorgsbolig mens 

boligen i Elgfaret rehabiliteres. Elgfaret bolig er planlagt ferdigstilt i 2020, og da vil tiltaket 

bli effektuert. Dersom ferdigstilling av Elgfaret bolig fremskyndes, vil effekten på 2,2 mill. 

kunne tas ut tidligere. Eventuelle forsinkelser vil medføre tilsvarende merforbruk frem til 

boligen er ferdigstilt. 

Øvrige innsparinger i tiltaket forutsettes fortsatt slik det er foreslått i 

Handlingsprogrammet 

 
Tiltak nr. 7: Redusert dekningsgrad omsorgsboliger 
Tiltaket lar seg ikke gjennomføres i sin helhet. Det skyldes at midlertidig flytting av 

mennesker med utviklingshemming ikke lar seg gjennomføre i like stor grad som 

forutsatt. Dette medfører at effekten av tiltaket reduseres. Rådmannen vil se på 

alternative muligheter for innsparinger som kan sikre at den samlede innsparingseffekt 

oppnås som forutsatt. En mulighet kan være å finne alternative anvendelser for deler av 

bygget, slik at utgiftene til tomgangsleie reduseres.  

 
 
 
 


