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ELDREMILLIARDEN – BRUK AV RESTERENDE  FONDSMIDLER 

POLITISK SAKSORDFØRER: 

 

Saken gjelder: 

Ultimo 2010 bevilget stortinget en milliard kroner ekstra til kommunene tiltenkt tiltak innen 

eldreomsorgen. Spydeberg kommune valgte å sette pengene på fond. Det er tidligere benyttet 

midler fra dette fondet. Administrasjonen fremmer nå sak til politisk behandling om bruken 

av resterende midler. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Kr. 100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av «Lotte-light 

modellen» på Grinitun. 

2. Kr.100 000,- fra fond øremerket eldreomsorgen benyttes til innføring av PDA/ 

smarttelefon i hjemmetjenesten 

3. Kr. 100 000,- benyttes til trapp fra balkongen ved skjermet enhet til sansehagen. 

4. Kr. 128 000,- benyttes til nytt utstyr til Grinitun som beskrevet i saken. 

 

Saksopplysninger: 

Mot slutten av året 2010 bevilget stortinget en milliard kroner ekstra til kommunene. Den 

utløsende faktor var situasjonen innen eldreomsorgen i landet. Beløpet var ikke øremerket og 

kommunene kan bruke pengene slik de ønsket. For Spydeberg kommune var bevilgningen på 

kr. 1 069 000,- og kommunestyret vedtok å sette beløpet på fond øremerket eldreomsorgen. 

 

I K-sak 072/11 ble det fattet følgende vedtak: »Det bevilges kr. 420 000,- til oppgradering og 

effektivisering av eksisterende dataløsninger og nye programløsninger innen pleie- og 

omsorgssektoren. Beløpet dekkes ved bruk av midler fra fond øremerket eldreomsorgen.» 

 

I K-sak 096/11 er det i investeringsbudsjettet lagt inn følgende tiltak med finansiering fra 

fondet øremerket eldreomsorgen: 

1. Supplering av utstyr, senger og hjelpemidler kr. 300 000,-. 

2. Rulle og vaskemaskin til vaskeriet på Grinitun kr. 115 000,-. 

 

Det er et faktisk mindre forbruk i forhold til disse vedtak slik av fondet i dag er på kr. 

428 000,- og ikke kr. 234 000,-. 

 

 

 



 

Vurderinger:  

I vurderingen av hva midlene bør benyttes til har rådmannen vurdert det som viktig at det ikke 

gjennomføres tiltak som vil kreve økte budsjett midler i fremtiden, men at tiltakene som 

gjennomføres skal ha positiv innvirkning på kvaliteten på tjenesten, effektiviteten og gi en 

bedret arbeidssituasjon for våre medarbeidere.  

 

I forbindelse med denne saken er følgende anvendelsesmuligheter knyttet til gjenværende 

fondsmidler vurdert: 

 

1. Innføring av «Lotte-light modellen» på Grinitun som medfører økt fokus på beboernes 

trivsel i hverdagen. Dette krever anslagsvis kr. 100 000,- til tiltak for motivasjon, 

studiebesøk og opplæring av medarbeiderne. Dette tiltaket forventes å gi økt trivsel for 

beboerne og bli en inspirasjon for medarbeiderne. Tiltaket anbefales gjennomført. 

 

2. Innføring av bruk av PDA/smarttelefon i hjemmetjenesten. Gjennomføringen av dette 

krever kr. 100 000,- til utstyr og opplæring av medarbeidere. Dette tiltaket vil ha en 

positiv effekt i forhold til effektivisering, kvalitetssikring og dokumentasjon i 

hjemmetjenesten. Tiltaket anbefales gjennomført. 

 

3. Benytte kr 100 000,- til en trapp fra balkongen ved skjermet enhet og ned i sansehagen. 

Dette tiltaket har vært etterlyst av en pårørende og vil øke mulighetene for en del av 

beboerne å komme til sansehagen uten bistand. Tiltaket anbefales gjennomført. 

 

4. Virksomhet Grinitun pleie og omsorg melder om behov for nye senger, hjelpemidler 

(dusjstoler og pasientløftere m.m.), vaskemaskin og stekeovne til en samlet verdi av ca. kr 

500 000,-. Dette er alle tiltak som må gjennomføres i overskuelig fremtid og Rådmannen 

anbefaler at resterende midler kr. 128 000,- benyttes til disse formålene etter 

virksomhetens vurdering av viktighet. Tiltak på dette området som ikke kan dekkes av 

disse midlene og som er helt nødvendig vil bli foreslått i investeringsbudsjettet for neste 

år. 

 

 

Spydeberg kommune, 20. august 2013 

 

 

 

Hans Moesgaard 

Konst. rådmann 

 

 

 


