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Det gis en status for nedbemanningsplan.
Det blir også i slutten av møte en oppsummering og veivalg vedr. helse- og
velferdsplanen

Eventuelt forfall til møte meldes til politisk@modum.kommune.no
Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling.
Vikersund, 11.02.2021
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DEMENSOMSORGEN I MODUM KOMMUNE

Rådmannens innstilling
Sak om Demensomsorgen i Modum kommune tas til orientering.

Kortversjon
Saken om Demensomsorgen i Modum har fått nytt fokus nå i 2021. I
hovedutvalget for helse- og omsorgssektoren ble Plan for demensomsorg i
Modum kommune behandlet i møte 16.06.20.

Saksopplysninger
I hovedutvalget for helse og omsorg 16.juni 2020, sak 17/20 ble Fagplan for demensomsorg i
Modum kommune 2020-2029 lagt frem. Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt i
kommunestyre 22.juni, sak 54/20.
Målet for demensomsorgen i Modum kommune er at personer med demens får nødvendig
og forsvarlig helsehjelp av god kvalitet gjennom hele sykdomsforløpet. Det er
hensiktsmessig at kommunens innbyggere har kunnskap om demens og kommunens tilbud
til personer med demens og deres pårørende.
Fagplanen for demensomsorg i Modum kommune bygger på regjeringens 5 årsplan for å
forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Målet med
Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med
demens i fellesskapet. I Demensplan 2020 anbefales at det bør være større åpenhet rundt
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demens. Kunnskapen om demens må økes og kommunen bør utvikle gode, fleksible og
tilpassede tjenester til personer med demens og deres pårørende. Alle som har demens skal
bli møtt med forståelse og respekt. Tjenestetilbudet bør ta utgangspunkt i den enkeltes
ønsker, interesser og vaner.
Denne fagplanen skisserer målene for demensomsorgen i kommunen:
 Personer med demens får nødvendig og forsvarlig helsehjelp av god kvalitet gjennom
hele sykdomsforløpet
 Personer med demens har et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
 Personer med demens og deres pårørende medvirker aktivt i beslutninger om egen
behandling og omsorg
 Kommunens innbyggere har kunnskap om demens og kommunens tilbud til personer
med demens og deres pårørende
 Ansatte i demensomsorgen innehar kompetanse innen demens, sykdommer og
behandling/tiltak
For å nå disse målene er det laget 5 strategier og en fremdriftsplan for gjennomføring (se
vedlegg 1).
 Kompetanse - Helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap og tid til å yte god
demensomsorg.
 Etablere differensierte tjenester - Personer med demens har behov for differensierte
tjenester og skal sikres et sammenhengende, helhetlig, oversiktlig og forutsigbart
tjenestetilbud.
 Brukermedvirkning, pårørendearbeid og frivillighet - Personer med demens skal gis
anledning til å medvirke ved utforming og gjennomføring av helse- og
omsorgstjenester.
 Folkeopplysning om demens -Det er nasjonalt fokus på friskliv, bevare helse og
forebygge sykdom (livsstilssykdommer). Dette er en viktig strategi også for personer
med demens.
For å nå disse målene ligger det forslag til tiltak i planen.
Hvor er vi nå? Hvor går veien videre?
På grunn av pandemien har det vært utfordrende og starte opp arbeidsgruppen som skal
jobbe videre med tiltakene i planen. Det betyr ikke at man ikke har forsøkt å gjennomføre
enkelte tiltak samt at det fremover arbeides med å gjennomføre disse og forbedre
tjenestene til denne gruppen gjennom nye tiltak.
Modum kommune etablerte i 2012/2013 et hukommelsesteam/demensteam. Dette var
organisert under institusjonstjenesten – Modumheimen. I 2020 ble
Hukommelsesteamet/Demensteamet organisert under hjemmebaserte tjenester. Teamet
består av to personer i til sammen 60 % stilling (40% + 20 %). Utover dette har de stillinger i
hjemmesykepleien. Begge ansatte har videreutdanning i demens og alderspsykiatri. De
planlagte oppgavene for disse er:
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 Bistå fastlege med kartlegging og utredning
 Tilby oppfølging av personer med demens og deres pårørende etter at diagnose er
satt
 Bistå med anbefalinger og hjelpetiltak, hjelpemidler, fritidskontakt og
velferdsteknologi
 Være en pådriver for demensomsorgen i kommunen
 Bidra med veiledning av ansatte
Teamet er etablert i hjemmesykepleien og kontakten mellom teamet og hjemmesykepleien
blir bedre. Demenskoordinator er økt til 40 % fra 30 %. I planen er det ønskelig med et
årsverk til sammen, men de 10 % er midler vi har omdisponert fra egen tjeneste. Det er
gjennomført videreutdanning av ansatt i 20 % stilling slik at begge innehar demens og
alderspsykiatri videreutdanning.
Demensomsorgens ABC har gjennom flere år vært gjennomført i Modum kommune. Det var
i 2016/17 30 stykker som gjennomførte dette. Tidligere er det mellom 60-70 personer som
har deltatt i dette opplegget. Det er derfor mange ansatte som innehar kompetanse på
fagfeltet, men det må sees på hvordan denne kompetansen benyttes til det beste for
innbyggerne.
Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger nevnes som tiltak for mennesker med
demensproblematikk kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Det er derfor ønskelig at flest
mulig ansatte har innsikt i ulike løsninger som kan være aktuelle. 30 ansatte i etaten har
gjennomført velferdsteknologiens ABC. To ansatte har som oppgave å jobbe med
implementering av slike løsninger. Dette har vært gjennom samarbeid og prosjektmidler
med blant annet Øvre Eiker. Elektroniske medisindispensere er en integrert løsning i
hjemmesykepleien, og det arbeides nå med kartlegging av sporingssystemer, best kjent som
GPS løsninger.
Dagsentertilbudet til denne brukergruppen fikk tilskuddsmidler for å øke tilbudet for
personer med demensproblematikk. Det har vært utfordrende å holde dagsenteret oppe i
perioder av pandemien. Det er innkalt til møte mellom ansvarlige for dagsenterdriften på
Modumheimen, helse og sosialsjef, hukommelsesteamet og ledere for hjemmetjenesten slik
at det kan sees på strategier for drift av og innhold i et slikt tilbud.
Det er nødvendig og se på differensierte tilbud til brukergruppen. I den forbindelse arbeides
det nå med å få tilbydere av inn-på-tunet tjenester. Inn på tunet er tilrettelagte og
kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir
meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. I regi av Grønt Fagsenter og sammen med
Sigdal og Krødsherad har hukommelsesteamet deltatt på en inspirasjonsdag hvor Kongsberg
kommune la frem hvordan de har jobbet for å få til et godt samarbeid med utvalgte gårder.
Det etableres nå en arbeidsgruppe bestående av tilbydere, ansatte fra landbruksavdelingen,
undervisningsetaten og helse og sosial for å få iverksatt slike tjenester til våre
tjenestemottakere.
Hjemmetjenesten er i dialog med Statsforvalteren om et nytt prosjekt; «inn-på-tunet-løft»
om deltakelse i dette. Det skal der utredes og kartlegges om et slikt tilbud vil være et
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naturlig valg for kommunen å benytte innen demensomsorgen. Det skal sees på både som
dagtilbud og avlastningstilbud. Det skal være et samarbeid mellom Statsforvalter og 5
kommuner. Det er satt av midler til prosjektlederstilling som kommunen mottar, ca. 300 000
kroner. En eventuell deltakelse er forankret i ledelsen i Modum kommune, og prosjektleder
vil være en av personene i hukommelsesteamet.
Hukommelsesteamet/Demensteamet gjennomfører årlig pårørendeskole sammen med
Sigdal kommune. Dette var ikke mulig å gjennomføre i 2020 på grunn av pandemien. Det er
startet opp planarbeid nå for høstens pårørendeskole som vi håper lar seg gjennomføre.
«Leve hele livet» er regjeringens kvalitetsreform for eldre. Leve hele livet skal bidra til at
eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Hukommelsesteamet er
representert i en av arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene i Modum kommune er satt sammen
med frivillige, ansatte i ulike etater, næringslivsrepresentanter og brukerråd. Dette er en
reform som hele samfunnet må engasjeres i for at kommunen skal nå reformens mål.
Dette er tiltak som er gjennomført i henhold til tiltaksplanen beskrevet i Fagplan for
demensomsorg i Modum kommune. Det er ønskelig å ha en arbeidsgruppe som tar tiltak
videre, og forslag til etablering av denne blir tatt på møte med dagsenteransvarlige, ledelsen
og hukommelsesteamet.
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KORTREIST OG ØKOLOGISK MAT

Rådmannens innstilling
Sak om kortreist og økologisk mat tas til orientering.

Kortversjon
Det ble i Kommunestyrevedtak 97/17 pkt 18 ble følgende vedtatt:
«Modum kommune skal være en foregangskommune innen sunn mat. 50% av
offentlig mat skal være økologisk innen 2025.»

Saksopplysninger
Det vises til vedtak i Kommunestyre sak 97/17 pkt 18:
«Modum kommune skal være en foregangskommune innen sunn mat. 50% av offentlig
mat skal være økologisk innen 2025.»
Sentralkjøkkenet har pr nå i liten grad prøvd ut dette med økologisk og kortreist mat bevisst
i produksjonen, men kjøper inn varer etter sesong og da forekommer det noe lokalmat via
av våre leverandører.
Sentralkjøkkenet arrangerte i samarbeid med lokale gårder om «får i kålens dag» i alle våre
Virksomheter oktober 2017 hvor vi kjøpte inn alle råvarer fra disse. Dette var et stunt som
krevde en del jobb med planlegging og gjennomføring.
Har satt opp en del momenter som må tas med i vurdering i forhold til å gå over til mer bruk
av kortreist mat:
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Innkjøpsavtale
Innkjøpsavtale Viken Vest (Øvre Eiker, Lier, Ål, Ringerike, Modum, Kongsberg, Hole, Hol, Gol,
Notodden, Hjartdal, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hemsedal, Tinn) – overtar etter BTV
avtalen. Nye avtaler utarbeidet for næringsmidler høsten 2020. Denne avtalen forplikter oss
til en viss grad å kjøpe inn fra de valgte leverandørene.
Pris
Økologisk og kortreist mat er i utgangspunktet dyrere i innkjøp fordi produksjonsvolumet
ikke blir så stort at det kan konkurrere med de store aktørene i markedet. Pris på kortreist
og økologisk mat bestemmes mer av produsenten, men basisvarer kan forekomme
marginalt billigere i sesong.
Varetilgang – sesong
Vår produksjon er lagt opp etter ukes menyer og er næringsberegnet i tråd med
anbefalingene og kostrådene fra norske myndigheter. Vi er derfor avhengig av å få varene
som vi til en hver tid trenger i vår produksjon, og det byr på utfordringer og brudd på
næringsanbefalingene hvis vi stadig må finne alternative løsninger i forhold til
vareleveranser(sesong).
Produksjonslinjene - bearbeidede produkter – bemanning - utstyr
Produksjonslinjene i våre to produksjonskjøkken er lagt opp til at vi skal bruke bearbeidede
ferske råvarer (poteter, grønnsaker, noe kjøtt/kjøttvarer). Det vil si at hvis vi skal starte med
å ta inn ubearbeide råvarer vil dette kreve omlegging av prosedyrer, bemanning og utstyr.
Sentralkjøkkenet har beregnet at det må påberegnes 1,5 årsverk i forhold til mer
bearbeiding av råvarer i produksjonen. Det må også påberegnes utgifter til utstyr som ikke
er kjøpt inn nytt etter produksjonen ble lagt om for veldig mange år siden, men dette er en
engangsinvestering. Det vil også bli en annen prosent av svinn på råvarene da vi nå ikke
betaler for volum i form av skall og avskjær.
Dette må kommunens politikere ta med i regnskapet i forhold til ønske om omlegging til
økologisk og kortreist mat som er en fin tanke, men som er mer komplekst enn bare å gjøre
vedtaket. Begrepet kortreist mat kan også diskuteres -kanskje lokalmat hadde vært et bedre
begrep.
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REFERATSAKER

Rådmannens innstilling
Referatsaken tas til orientering

Saksopplysninger
Følgende notat legges frem til hovedutvalg for helse- og sosialsektoren til orientering:
NOTAT – TOMGANGSLEIE – MODUM BOLIGFORETAK
Det ble i Kommunestyret 11.05.20 sak 24/20 vedtatt følgende:
«Ordinær tomgangsleie forårsaket av kommunen kan faktureres etter 1 måned. Dette gjelder
blant annet ved reservering av boliger. Tomgang med bakgrunn i vedlikehold dekkes av Modum
Boligeiendom KF.
Tomgangsleie som følge av organisasjonsendringer i kommunen håndteres særskilt via egne
saker.»

Helse- og sosialetaten har mottatt to fakturaer på til sammen 835 283 kroner for
tomgangsleie i 2020.
Faktura for ordinær tomgangsleie er på 683 514 kroner og tomgangsleie i forbindelse med
organisasjonsendringer er på 145 769 kroner.
Sitat fra saksfremlegget:
«Det er ikke budsjettert med betaling av tomgangsleie i kommunen i 2020.Kommunen
praktiserer heller ikke internhusleie. Betaling av tomgangsleie vil gå på bekostning av
tjenesteproduksjonen og vil kunne resultere i færre «varme hender». Etaten har kun betalt
tomgangsleie enkelte ganger i oppsigelsestiden til bolig til flyktninger.»
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Dersom helse- og sosialetaten har holdt av leiligheter til et bestemt formål uten at de er
bebodd over tid. Er det en forståelse for at etaten må betale tomgangsleie.
Det er ikke en målsetting at alle leiligheter er bebodd til enhver tid. Dette gjelder også
leiligheter hvor det ikke er bemanning. Det som er viktig for helse- og sosialetaten og for
aktuelle brukere er at det er ledig kapasitet når den enkelte bruker har behov, og at det er
samsvar med brukers behov og tilbudet.
Pr i dag er det ledige plasser ved Furulund 1 leilighet, Geithus bo- og dagsenter 2 leiligheter,
Geithusberga 1 leilighet, Ludohuset 2 leilighet, Skolegata bofellesskap 3 leiligheter.
Vikersund bo- og dagsenter er et tilbud som det er stor etterspørsel etter, og som det er
ventelister på.
Helse- og sosialetaten inviterte Boligforetaket og økonomisjefen til møte 10.02.21.
Saken dreide seg om fakturaer på tomgangsleie for 2020.
Boligforetaket ble bedt om en nærmere kostnadsberegning av tomgangsleie ved
organisasjonsendringer, når leiligheten står tom og hvilken betydning det har for forbruk.
Etaten har sagt opp reservasjon av underetasjen ved Geithus bo- og dagsenter.
Det er lagt opp til faste samarbeidsmøter.
Det er ikke budsjettert med tomgangsleie for 2021.
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