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Til beboere og pårørende av  beboere i
Døgnbemannede boliger

Informasjon om omorganisering og endringer av tjenestetilbudet

Horten kommune gjennomfører nå en omorganisering og innsparinger. I den forbindelse 
ønsker jeg og informere dere som brukere og pårørende om endringer som vil skje.

Virksomhet Bo – og tiltak som enhet funksjonshemmede har vært en del av, opphørte 
fom 01.04.10. Virksomhetsleder Bodil Hovden har sluttet. Bolig – og dagtilbud innen 
psykiatrien er overført til hjemmetjenesten.  Alle tjenester til funksjonshemmede barn og 
unge, inkludert Tua Avlastningssenter, er overført til kommunalområdet Oppvekst og 
støttekontakt og avlastningstjenester for voksne skal nå ivaretas av Fag – og 
ressurstildeling, tidligere Tildelingskontoret.

Enhet funksjonshemmede vil stort sett bestå som i dag, med unntak av Tua 
avlastningssenter som nå overføres til Oppvekst. Enheten har i forbindelse om 
omorganiseringsprosessen fått nytt navn og vil fra nå av hete Døgnbemannede boliger. 
Jeg fortsetter som enhetsleder. Enheten er en av syv enheter innen kommunalområde 
Helse og velferd, hvor Eli Anne Stenhaug er kommunalsjef. Hovedoppgavene til Enhet 
Døgnbemannede boliger blir drift av døgnbemannede boliger for personer med 
utviklingshemming og personer med ervervede skader, og drift av dagtilbud for 
utviklingshemmede.

Enheten har i forbindelse med budsjett 2010 fått store krav til innsparing. Dette 
medfører nedbemanning ved alle våre avdelinger. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi 
å gjøre innsparinger i forhold til indirekte tid, dvs tid de ansatte ikke benytter i direkte
kontakt med brukerne. Vi har dessverre sett oss nødt til å avvikle Borreklubben 
eldretilbud som tre dager pr uke ga dagtilbud til eldre utviklingshemmede. Brukerne av 
tilbudet vil ivaretas av personalgruppene i beboernes respektive bofellesskap.

For å imøtekomme innsparingskravene er det nødvendig å gjennomføre endringer og
innføre nye retningslinjer/standarder i forhold til enkelte tjenesteområder. Det vil bli 
endringer i forhold til følgende tjenester:

 Oppfølging av brukernes private økonomi
Våre ansatte vil ikke nå lenger kunne påta seg å ha ansvaret oppfølging av 
brukernes økonomi utover å følge opp bruk av nødvendig lommepenger og 
handling med kort der det er aktuelt. Den enkelte hjelpeverge eller bruker selv 
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må påregne å ta ansvaret for betaling av regninger, regnskapsføring osv. Vi vil i 
løpet av april og mai ta kontakt med de hjelpeverger og brukere der det er aktuelt 
å gjøre om på avtaler og endre ansvarsforhold. Overformynder Karl Otto 
Bergmann er kjent med endringene.

 Innkjøp og tilbereding av fellesmat.
Varer vil bli bestilt og tilkjørt/hentet en gang pr uke. Middag tilbys fra Fjordland 
eller sentralkjøkken fire dager pr uke. De resterende dagene lages middags-
måltidet av personalet i boligen. Dersom enkeltbeboere skal ha individuelt tilbud i 
forhold til handling og laging av mat/middag, må dette fremkomme av 
tjenestevedtaket.

 Aktiviteter og turer
I følge nye retningslinjer/standard skal:
Individuelle fritidsaktiviteter i hovedsak ivaretas av familie/ privat nettverk 
/eventuelt støttekontakt (for de som har det).
Hver brukeres aktivitetstilbud dokumenteres i aktivitetsplan.
Boligen kan/bør initiere felles/gruppeaktiviteter som involverer flere brukere 
samtidig, eks.:
Gågruppe / fysisk aktivitet
Sang/musikkaktiviteter
Følge til klubb – i Storgt. 37 på torsdager
Dersom bruker vurderes å ha behov for individuell oppfølging fra personalet i 
forhold til fritidsaktiviteter, skal dette begrunnes og spesifiseres i 
tjenestevedtaket.
Planlegging og oppfølging av ferieturer eller andre overnattingsturer vurderes 
ikke å høre inn under den døgnbemannede boligens oppgaver, og vil i sin helhet 
tillegges familie / privat nettverk som deres ansvarsområde.
Boligen har anledning til å arrangere dagsturer som ikke utløser ekstra bruk av 
personalressurser, eller på annen måte belaster budsjettet.

 Vask, stell og handling av tøy
Veiledende standard følger vedlagt

 Praktisk bistand i forhold til rengjøring av beboernes leiligheter
Veiledende standard følger vedlagt.

 Renhold av fellesarealer.
Alt renhold ivaretas som i dag hovedsakelig av personalet i boligen. Det innføres 
like retningslinjer for hele enheten. 

Er det spørsmål rundt den praktiske gjennomføringen og innføringen av disse 
retningslinjene, kan de rettes til de respektive avdelingslederne. De nye retningslinjene
og standardene vil bli innført i løpet av april og mai, parallelt med at det iverksettes nye 
turnuser for de ansatte ved alle avdelinger/boliger.

Med vennlig hilsen

Wenche Gregersen
enhetsleder


