
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Omorganiseringen av helse og omsorg og ombygging av Linåkertunet som vi nærmer oss slutten på 
nå starta i 2006. Kommunestyret etablerte en prosjektkomite for å utrede tilbudet med 
institusjonsplasser for ulike pasientgrupper i kommunestyrersak 068/2006. 
 
Ombygging: 

Videre i 2007 gjorde kommunestyret vedtak om å bygge ut Linåkertunet til å dekke ca 40 heldøgns 

plasser og 20 korttidsplasser. Dette ble senere redusert til ca 32 heldøgnsplasser og 20 

korttidsplasser. De 32 HDO (heldøgns omsorgsplassene) er spesielt tilrettelagt for personer med 

demens, men selvsagt kan også andre kan bo i disse boligene. RO (Ressurssenteret for omstilling i 

kommunene) var inne som rådgivende kompetanse i denne prosessen(k.sak 076/2007).  

 

Plankomite: 

I 2008 fikk en plankomiteen oppdraget med å utarbeide et forprosjekt som ble beregnet til 155 

millioner(k.sak 102/2008). Dette beløpet fikk byggekomiteen i oppdrag å redusere til 140 millioner 

som senere ble redusert til 130 millioner i 2010(k.sak 051/2009 og k.sak 070/2010).  

 

Byggekomite:  

Byggekomiteen var satt sammen av: Erik Odlo, Amund Sønsteli, Kari Sæther, Guro Romsås og 

Torbjørn Torgersen, representant fra eldrerådet. Den 23.09.2010 ble først spadetak på Linåkertunet 

tatt. I dag står 32 HDO boliger klare og de 21 korttids- og rehabiliteringsplassene skal være ferdige 

01.07.2013.  

 

Omstilling og utvikling: 

Firmaet Devold AS ble av kommunestyret i Ringebu i 2012 engasjert til å foreta en drifts- og 

ressursanalyse. Resultatet av denne analysen foreligger i en rapport som også legges ut på sida her. 

Denne viser eks. følgende: 

• Ringebu kommune gir for mange og dyre tjenester til brukere som ikke fyller kriteriene for å 

få disse tjenestene. Dette er med å hindre brukere med et større behov til å få dekt disse 

fordi ressursene brukes på feil brukergruppe. Det vil si at brukerne er for velfungerende til å 

få denne tjenesten. Kommunestyret har derfor bedt administrasjonen om å utarbeide et 

helhetlig og komplett sett med tildelingskriterier for alle helse- og omsorgstjenestene i 

Ringebu kommune og legge disse fram for kommunestyret innen juni 2013. Disse skal sørge 

for å gi tjenester til riktige brukergrupper.  Her vil bla. Eldrerådet og Rådet for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne bli høringsinstanser og Utvalget for Helse og omsorg skal 

innstille på vedtaket som går til kommunestyret.  

• Ringebu kommune må planlegge og legge til rette for at det bygges flere omsorgsboliger 

sentrumsnært og gjerne samlokalisert slik at de som bor i boligene har nærhet til andre 

beboere.  

• Samhandlingsreformen med større krav til kommunen gjør at kommunen må sikre ansatte 

innen helse og omsorg en god fagutvikling og kompetansebygging for å møte nye 

utfordringer. 

• Ringebu kommune må gjøre seg kjent med velferdsteknologi som kan være med å gjøre 

hverdagen bedre for beboere innen pleie- om omsorgstjenesten.  
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• Leilighetene og Linåkertunet som i dag er definert som sykehjem skal bli heldøgns 

omsorgsboliger. Dette skjer sannsynligvis fra 01.01.2014. Dette innebærer at beboere blir 

leietakere av sin bolig på Linåkertunet på lik linje med de som leier andre kommunale 

boliger. Denne omleggingen kommer vi tilbake til både med mer informasjon her og i åpent 

møte som blir arrangert i løpet av våren/sommeren men viser også til informasjon i 

kommunestyresak 102/2008. 

• Videre framover jobber administrasjonen også med å planlegge bl.a: Ny turnus for behovet i 

den nye organiseringen og drift av dagsenteret på Linåkertunet og noe dagtilbud på 

Hjemmetjenesten Nord/Ringebu eldresenter. 

 

 

 

Dette er en av flere infoaviser som legges ut på hjemmesida og henges opp til oppsalg på alle 
arbeidsplasser innen Helse og omsorg. I tillegg til denne avisen vil tjenestelederne gi utfyllende 

informasjon til ansatte i egen enhet. 
 

Britt Åse Høyesveen 01.03.2013 


