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HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Røtnes (H) vedr. forslag om
å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser ved Centro Asistencial Noruego (CAN)

Bjørn Røtnes (H) har stilt følgende spørsmål:
Jeg viser til forslag til HP s. 60 om å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser ved Centro Asistencial
Noruego (CAN) i Altea, og ber om svar på følgende spørsmål:
1. Hvordan er dimensjoneringen av rehabiliteringsplasser ved Lønnås i dag?
2. Dersom plassene ved CAN sies opp - er det kapasitet på Lønnås til å ivareta plassene fra CAN?
3. Hva blir merkostnaden ved å utføre tilbudet på Lønnås?
4. I HP s. 60 skrives det (om rehabiliteringsplasser): "Dette vil blant annet kunne løses ved å
benytte rehabiliteringsplassene ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter." Hvilke tiltak siktes det til
som "annet", altså rehabiliteringsplasser som ikke er ved Lønnås?
5. Er det noen grupper som i dag som får rehabiliteringsplasser som ikke vil bli ivaretatt ved
forslaget?
6. Hvordan blir i dag rehabiliteringsbehovet for pasientene som p.t ikke kan reise til Spania
grunnet pandemien ivaretatt?
7. Hvilke vurderinger har vært gjort av verdien av kommunens selskap CAN, dersom Bærum
kommune ikke lenger vil benytte tilbudet?
Kommunedirektørens svar:
Spørsmål 1. Hvordan er dimensjoneringen av rehabiliteringsplasser ved Lønnås i dag?
Det er 22 rehabiliteringsplasser på Lønnås per nå, og beleggsprosenten på plassene fremkommer i
tabellen nedenfor.
Sted

jan.20
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apr.20

mai.20 jun.20
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aug.20

Lønnås

82,1 %

90,6 % 77,4 %

88,0 %

90,8 % 96,8 %

85,0 %

85,8 %

Spørsmål 2. Dersom plassene ved CAN sies opp - er det kapasitet på Lønnås til å ivareta plassene
fra CAN?
Innbyggerne som har fått tilbud ved CAN har ikke behov for den medisinsk rehabilitering i
institusjon som Lønnås gir, til det er brukerne «for friske». De som får tilbud på Lønnås har et
vesentlig tyngre pleie- og rehabiliteringstilbud. I all hovedsak vil brukerne som får innvilget vedtak
om plass på CAN, kunne få sitt behov for forebygging og opptrening ivaretatt av Frisklivs- og
mestringssenteret og/eller seniorsentrene. For brukere med et noe større rehabiliteringsbehov,
vil kommunen kunne kjøpe flere plasser av UNICARE FRAM, som allerede leverer
dagrehabiliteringsplasser til kommunens innbyggere.
Spørsmål 3. Hva blir merkostnaden ved å utføre tilbudet på Lønnås?
Det er kartlagt at det vil være en merkostnad på kr 1,1mill for å kjøpe ytterligere 5
dagrehabiliteringsplasser ved UNICARE FRAM til de brukerne som har et større
rehabiliteringsbehov enn det som kan tilbys ved Frisklivs- og mestringssentret og ved
daggruppene på seniorsentrene.
Spørsmål 4. I HP s. 60 skrives det (om rehabiliteringsplasser): "Dette vil blant annet kunne løses
ved å benytte rehabiliteringsplassene ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter." Hvilke tiltak siktes
det til som "annet", altså rehabiliteringsplasser som ikke er ved Lønnås?
Kommunen har ulike type rehabiliteringstilbud til innbyggerne – rehabilitering i hjemmet,
hverdagsrehabilitering, dagsenterplasser på UNICARE FRAM, samt de medisinske både døgn og
dagrehabiliteringsplassene på Lønnås.
Plassene på Lønnås er medisinske (spesialiserte) rehabiliteringsplasser, hvor søker har et spesifikt
behov for tverrfaglig tilnærming på grunn av kompleksiteten i sitt sykdomsbilde. Plassene på
CAN er plasser for opptrening og forebygging av helsefremmende karakter.
Spørsmål 5. Er det noen grupper som i dag som får rehabiliteringsplasser som ikke vil bli ivaretatt
ved forslaget?
Kommunedirektøren mener at brukergruppen som har fått tilbud på CAN, vil få ivaretatt sine
behov i Bærum.
Spørsmål 6. Hvordan blir i dag rehabiliteringsbehovet for pasientene som p.t ikke kan reise til
Spania grunnet pandemien ivaretatt?
Tildelingskontoret har ikke merket økt pågang av etterspørsel fra de som hadde vedtak om
opphold ved CAN etter at det ble stengt grunnet pandemien. 11.mars var det 43 stk på venteliste
for å reise til CAN, 40 av disse søkerne hadde ikke noen andre tjenester fra kommunen.
Spørsmål 7. Hvilke vurderinger har vært gjort av verdien av kommunens selskap CAN, dersom
Bærum kommune ikke lenger vil benytte tilbudet?
Kommunedirektøren er i gang med å finne frem til hvilke konsekvenser det vil ha for selskapet,
dersom Pleie og omsorg i Bærum kommune ikke lengre skal kjøpe plasser på CAN.
Knyttet til selve bygget har kommunedirektøren vært i dialog med Husbanken rundt nedskriving
av investeringstilskuddet kommunen fikk på 12.6 mill i 2002. Resterende sum til nedskrivning er

1.265 mill, etter 6.mai 2021 gjenstår 0.632 mill, og 6.mai 2022 har de 20 årene
investeringstilskuddet nedbetales over gått. Ifølge Husbanken påløper ingen renter eller andre
gebyr dersom resterende tilskudd tilbakebetales før 6. mai 2022.
Ved salg eller avvikling av selskapet vil det ikke få noen resultateffekt i drifts- eller
investeringsregnskapet. Det vil bli en nedskrivning i balansen mot kapitalkonto.
Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å avklare dette Det er foreløpig ikke avklart hva som
skjer med bygningsmassen som er en del av verdien på aksjene.

