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Saksopplysninger
Oppdal kommune ved Utvalg for helse og oppvekst samt kommunestyret fattet i 2021 følgende vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede fremtidige behov for heldøgns omsorgstjenester som
omfatter bo-, avlastning- og dagtilbud for eldre i Oppdal. Arbeidet legges frem i forbindelse med
Handlingsplan 2022-2026.
Bakgrunn
Oppdaterte tall viser en økning i antall eldre. Vi har erfaringer i Oppdal som tilsier at antall heldøgns
omsorgsboliger for personer med demens ikke vil være tilstrekkelig for å møte de demografiske
utfordringene fremover.
Det er en antakelse at dagens situasjon knyttet til økt behov for heldøgns omsorgsplasser er
fremskyndet som følge av corona-pandemien. Som følge av strenge smitteverntiltak og reduksjon i
antall besøkende i omsorgsboliger og sykehjem, har også de eldre holdt seg friskere og antall dødsfall
er betydelig redusert. Dette har medført lavere ledighet i heldøgns omsorgstilbud de siste 2 år.
Behovet for en økning i antall heldøgns omsorgsplasser er beskrevet i gjeldende helse- og
omsorgsplan, men for et senere tidspunkt enn det vi nå ser behov for.
I 2021 hadde Oppdal kommune følgende utfordringer knyttet til heldøgns omsorgstilbud:


Det ble benyttet 58 langtidsplasser i sykehjem mot planlagt 46 i 2021 da korttidsplasser ble
omdisponert til langtidsplasser grunnet kapasitetsutfordringer



Det var i 2021 kun mulig å tilby 2 korttidsplasser i sykehjem mot planlagt 13



I 330 døgn kunne ikke Oppdal kommune tilby døgnplass i ØDH. Det ble gitt dagopphold på
disse dagene



Kommunen betalte sykehuset for utskrivningsklare pasienter i 260 døgn



Kommunen kjøpte sykehjemsplasser for 379 døgn i annen kommune

Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
 enhetsleder Oppdal helsesenter - Turi Teksum
 enhetsleder hjemmetjenesten - Lill Wangberg
 avdelingsleder Sanatelltunet - Møyfrid Fedje
 avdelingsleder medisinsk rehabilitering – Kari Tronsgård
 tillitsvalgt Elin Tørset
Gruppen har vært ledet av rådgiver helse og omsorg - Frøydis Lindstrøm.
Arbeidsgruppen har gjort en utredning av utfordringer i dagens tjenestetilbud.
Det er gjort en analyse av fremtidige behov knyttet til demografiske framskrivninger både for eldre
generelt og for personer med demens spesielt.
I tillegg til etablering av heldøgns omsorgsboliger er det utredet tiltak som vil kunne forebygge behov
for heldøgns omsorg, både ved tidlig oppdagelse og ulike avlastningstilbud. Arbeidsgruppa vurderer at
de samlede tiltakene henger sammen, der de forebyggende tiltakene vil påvirke behov for
ressurskrevende omsorgstilbud. Tiltakene som foreslås er i tråd med nasjonale anbefalinger og
erfaringer hentet fra andre kommuner.
Med bakgrunn av gjennomført utredning vil arbeidsgruppa foreslå at flere tiltak gjennomføres. Dette for
å imøtekomme et økende fremtidige behov og for å opprettholde et godt tjenestetilbud i eldreomsorgen
i Oppdal:







Utvidelse hukommelsesteam
Utvidelse av dagtilbud
Utvidelse av avlastning
Bygge 8 heldøgns omsorgsboliger
Etablere rehabiliteringsavdeling
Opprette kommunal legestilling

Tiltakene som beskrives i utredningen vil bli søkt fremmet som forslag til handlingsplanen 2023-2026
og 2024-2027 fra de ulike enhetene med driftsansvar for de aktuelle tjenestene.

Folkehelsevurdering
Forekomsten av demens øker i takt med den økende andelen eldre i befolkningen. Det er omlag 80
000 til 100 000 personer som lever med demens i Norge i dag. Demens er en progredierende sykdom
og personer med demens utgjør en stor brukergruppe i omsorgstjenesten. Undersøkelser viser at i
overkant av 80 % av beboerne på sykehjem har en demenslidelse og at over 40 % av dem over 70 år
som mottar hjemmetjenester har demens. De aller fleste personer med demens bor hjemme og trenger
langtidsomsorg. Behovet for pleie og omsorg vil variere over tid og avhenger blant annet av graden av
kognitiv svikt, fysisk funksjonsnedsettelse og støtte fra familie og venner.
Eldre og personer med demens skal ha tilrettelagte tjenester for å kunne ivareta en god helse så lenge
som mulig. Denne tilretteleggingen forutsetter at kommunen er tidlig inn med tilrettelagte tilbud som
suksessivt utvides i takt ed funksjonsnedsettelse. Slik kan eldre og personer med hjelpebehov ivareta
en god helse.
Vurdering
Arbeidsgruppa har fremmet ulike tiltak som til sammen vi gi et tilstrekkelig godt tilbud til eldre og
personer med demens. Det er ønske om en gradvis utbygging av omsorgstilbudet der enkelte tiltak vil
kunne etableres raskt mens andre tilbud vil kreve lengre planlegging og omorganisering.

Det er behov for å gjennomføre et forprosjekt for utbygging av omsorgsboliger der vurdering av nytt
bygg vurderes fremfor påbygg av eksisterende Sanatelltun. Kostnader for bygging av nye boliger er
gjort ut fra faktiske kostnader av Sanatelltunet oppjustert til dagens tall. Kostnadene er vurdert å bli
tilsvarende lik uavhengig av om det blir et nytt bygg eller et påbygg.

Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommunestyret tar utredningen til orientering.
Det legges til grunn at tiltaksforslagene i planen vurderes for prioritering i arbeid med kommunens
handlingsplan 2023-2026 og 2024-2027.

OMSORGSUTREDNING 2022
Oppdal kommune
Sammendrag
Oppdal kommune har en helse- og omsorgsplan for perioden 2018-2025. Denne
viserdemografiske utfordringer knyttet til økning i antall eldre. Dette er en revidering av
planen som omhandler heldøgns omsoorgstilbud for eldre. Dette innebærer bo-, avlastningog dagtilbud for eldre.

Frøydis Lindstrøm
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1. BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN
1.1

Helse og omsorgsplan 2018-2025

Oppdal kommune har en vedtatt helse- og omsorgsplan for perioden 2018-2025. Denne planen
beskriver utfordringer og tiltak basert på demografiske framskrivninger fra 2018 samt forslag til tiltak
for å møte de utfordringene vi står ovenfor.
Mye av den langsiktige planleggingen av helse- og omsorgstjenester baserer seg på erfaringer og
framskrivninger. I Oppdal har vi nylig etablert boliger for personer med demens. Denne heldøgns
omsorgsboligen ble bygget som et supplement til BOAS og Oppdal helsesenter sine tilrettelagte
tilbud for brukergruppen. Sanatelltunet er et tilbud med økt omsorgsnivå for personer med demens
jfr Oppdal kommune sin omsorgstrapp
Oppdaterte tall viser fortsatt en økning i antall eldre. Vi har i tillegg gjort erfaringer i Oppdal som
tilsier at antall heldøgns omsorgsboliger for personer med demens ikke vil være tilstrekkelig for å
møte de demografiske utfordringene fremover.
Det er en antakelse at dagens situasjon knyttet til økt behov for heldøgns omsorgsplasser er
fremskyndet som følge av corona-pandemien. Som følge av strenge smitteverntiltak og reduksjon i
antall besøkende i omsorgsboliger og sykehjem, har også de eldre holdt seg friskere og antall
dødsfall er betydelig redusert. Dette har medført lavere ledighet i heldøgns omsorgstilbud de siste 2
år. Behovet for en økning i antall heldøgns omsorgsplasser er beskrevet i gjeldende helse- og
omsorgsplan, men for et senere tidspunkt enn det vi nå ser behov for.
Oppdal kommune har de 2 siste årene hatt en avtale med Rennebu kommune om kjøp av
sykehjemsplasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Rennebu kommune har varslet at de vil
ha et færre antall sykehjemsplasser når de flytter inn i nytt sykehjem. Dette vil få konsekvenser for
Oppdal kommune sin mulighet til å kjøpe plasser for utskrivningsklare pasienter i Rennebu
sykehjem. Oppdal kommune vil inngå en samarbeidsavtale med kommuner knyttet til
Orkdalsregionen for gjensidig mulighet for kjøp av sykehjemsplasser. Dette vil likevel gi
begrensninger i forhold til ordningen vi har hatt med Rennebu.

1.2

Demografisk framskrivninger

Prosentvis blir det færre eldre som får en demenssykdom. Antallet personer med demens
øker likevel fordi det blir flere eldre blant oss.
o

I 2020 er Oppdal registrert med 163 personer med demens. De fleste personer med
demens er i alderen 80 – 90+

o

I 2025 vil Oppdal ha 190 personer med demens. De fleste personer i alderen mellom
75-90+

o

I 2030 vil Oppdal ha 230 personer med demens. De fleste personer i alderen mellom
70 – 90+. Dette tilsvarer en økning på 67 personer eller 41,1 % fra 2020-2030.
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Prognosen viser at det vil være ca. 7 000 innbyggere i Oppdal de kommende årene. Det vil bli færre
barn/unge i barnehage-, grunnskole- og vg.skole-alder og færre personer i aldersgruppen 18-69 år.
Vi vil få flere innbyggere over 70 år. Særlig vil antallet over 80 år øke.

1.3

Status i omsorgssektoren i Oppdal

Pr. 1.1.2022 har vi følgende etablerte tjenestetilbud i eldreomsorgen i Oppdal:
o
o
o
o
o
o
o

Vi har 43 boliger med heldøgns tjenester (omsorgsboliger)
Vi har 26 boliger tilrettelagt for eldre (eldreboliger)
16 boliger tilrettelagt for personer med demens i Sanatelltunet
46 langtidsplasser i sykehjem
13 korttidsplasser i sykehjem
1 plass til Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)
Dagaktivitetstilbud gis i dag til 10 personer i BOAS og 14 personer i Engveien

I 2021 hadde Oppdal kommune følgende utfordringer knyttet til heldøgns omsorgstilbud:
o
o
o
o
o

Det ble benyttet 58 langtidsplasser i sykehjem mot planlagt 46 i 2021 da
korttidsplasser ble omdisponert til langtidsplasser grunnet kapasitetsutfordringer
Det var i 2021 kun mulig å tilby 2 korttidsplasser i sykehjem mot planlagt 13
I 330 døgn kunne ikke Oppdal kommune tilby døgnplass i ØDH. Det ble gitt
dagopphold på disse dagene
Kommunen betalte sykehuset for utskrivningsklare pasienter i 260 døgn
Kommunen kjøpte sykehjemsplasser for 379 døgn i annen kommune
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2.

ORGANISERING AV ARBEIDET

Etter innspill fra kommunedirektøren gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 21/139
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede fremtidige behov for heldøgns omsorgstjenester som
omfatter bo- og avlastningstilbud for eldre i Oppdal. Arbeidet legges frem i forbindelse med
Handlingsplan 2022-2026
Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av enhetsleder Oppdal helsesenter Turi Teksum, enhetsleder hjemmetjenesten - Lill Wangberg, avdelingsleder Sanatelltunet - Møyfrid
Fedje, avdelingsleder medisinsk rehabilitering – Kari Tronsgård og tillitsvalgt Elin Tørset. Gruppen har
vært ledet av rådgiver helse og omsorg - Frøydis Lindstrøm.

3.

UTREDNINGSOMRÅDER

3.1

Utvidelse av hukommelsesteam

Det er viktig at personer med demens får stilt en diagnose tidlig. Dette for å kunne gi hensiktsmessig
behandling og omsorg slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem. Med en økning av antall personer
med demens i kommunen, er det behov for å øke kapasiteten til utredning og oppfølging av denne
pasientgruppen. Med tidlig oppdagelse og god oppfølging av personer med demens vil mange
brukere utsette behov for heldøgns omsorg, noe som er betydelig mer ressurskrevende for
kommunen.
Oppdal kommune etablerte hukommelsesteam i 2013. Hukommelseteamet sin oppgave er å bidra
til utreding og oppfølgning av personer med demens. Dette er i dag organisert i hjemmetjenesten
med 0,4 årsverk demenssykepleiere. Teamet har tett, tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut og
kommuneoverlege. Det vurderes som nødvendig å øke denne ressursen i tråd med økning i antall
personer med demens.

Forslag til tiltak:

3.2

Utvidelse av 0,4 årsverk demenssykepleier

Utvidelse av dagtilbud til personer med demens

Oppdal kommune gir i dag tilbud om dagaktivisering til personer med demens i Engvien sokkeletasje.
Det gis tilbud til 16 personer på dagtid. Tilbudet er godt tilrettelagt med personell og egnede lokaler.
Med en økning av antall personer med demens vil det være behov for å utvide et dagtilbud til å
gjelde flere personer. Begrunnelsen for dette er at tilbudet vil gi avlastning for pårørende og
oppfølging for personer med demens som kan gjøre det mulig å bo hjemme. Det er vurdert at det
ikke er andre egnede lokaler for utvidelse av dagtilbudet og eksisterende lokaler er godt egnet til
dagens tilbud. Det vil med en utvidelse være ønskelig at det samlede tilbudet til brukergruppa er i
samme lokaler for best utnyttelse av ressurser og fleksibilitet i driften. Det er ikke mulig å utvide
tilbudet på dagtid i lokalene i Engveien sokkel. Et alternativ er å utvide dagens tilbud med utvidelse
av åpningstid ved at tilbudet kan gis på ettermiddag. Det foreslås en utvidelse av tilbudet med 6
timer pr dag i tidsrommet kl.15.00-21.00.
Forslag til tiltak:

Utvidelse av dagtilbud for 6-7 personer med demens
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3.3

Utvidelse av avlastningstilbud for personer med demens

Det er i dag ingen særskilte avlastningstilbud for personer med demens. Det er vurdert behov for
etablering av døgnavlastning for denne gruppen i tilknytning til dagtilbud og heldøgns
omsorgsboliger. Begrunnelsen er at personer med demens er særlig sårbare for endringer knyttet til
dagliglivets rutiner. Ved å etablere tilbud i tilknytning til heldøgns boliger og dagtilbud, vil man
kunne etablere et tilbud med gradvis overgang fra avlastning i dagtilbud til døgnavlastning og til
heldøgnsomsorgsbolig. Dette vil lette overgangen både for bruker og pårørende.

Forslag til tiltak:

Etablere 2 avlastningsplasser i nytt heldøgns omsorgstilbud til personer
med demens. Avlastningsplassen samlokaliseres med heldøgns
omsorgsplasser og dagaktivisering. Dette vil gi økt dagtilbud til 4
personer hjemmeboende i tillegg til 8 heldøgns- og 2 avlastningstilbud
Sykehjemmet rendyrker rehabiliteringsplasser i egen avdeling

3.4

Etablering av en rehabiliteringsavdeling i Oppdal helsesenter

Det er et stort behov for at pasienter som trenger opptrening og tverrfaglig oppfølging blir samlet på
en avdeling. Det bør opprettes en rehabiliterings avdeling hvor brukerne får daglig veiledning og
motivering slik at de bedrer funksjon og mestre daglige gjøremål. En rehabiliteringsavdeling vil
erstatte dagens korttidsavdeling der avlastning og kommunalt akutt døgntilbud implementeres.
Rehabiliterings-, avlastningsplasser og øyeblikkelig hjelp døgntilbud har til felles at pasientene ikke
har et permanent tilbud. De skal ha behandling, treningstilbud eller avlastning slik at pasienten etter
et opphold skal gjøres i stand til å reise hjem til egen bolig. Det vil derfor være nødvendig med en
drift med stort fokus på rehabilitering. Det vil ved etablering av en rehabiliteringsavdeling være
større fleksibilitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus enn i dag. Avdelingen vil kreve
en økt bemanning til kvalifisert personell utover det vi har i dag.
En rehabiliteringsavdeling med tverrfaglig rehabilitering og oppfølging i rett mengde og til rett tid, vil
kunne bedre mulighetene for at brukeren skal kunne bli så selvhjulpen som mulig i forhold til å
kunne bo hjemme lengre med høyere funksjonsnivå.
En rehabiliteringsavdeling vil kunne trene opp pasienter raskere og bedre slik at det blir mer rullering
i forhold til brukere som venter på plass. Det vi være viktig med felles faglig kompetanse i
rehabilitering både hos ledere og øvrige ansatte.

Forslag til tiltak:

Etablering av 9 rehabiliterings og korttidsplasser lokalisert på samme
område ved sykehjemmet.
Opprette 4,0 nye årsverk for å styrke rehabilitering. Det er ikke avklart
hvilken kompetanse som bør inn i en ny avdeling, men det er behov for
flere sykepleiere samt behov for sosionom, logoped og assistent.
Etablering av en rehabiliteringsavdeling foreslås planlegges i eget
delprosjekt da tiltaket avhenger av bygging av omsorgsboliger og
avlastningstilbud. Arbeidet starter i 2022 og eventuelle kostnader knyttet
til drift av ny avdeling fremmes i handlingsplanen 2024-2027.
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3.5

Utbygging av 8 nye boenheter for personer med demens

Det ble i forbindelse med bygging av Sanatelltunet lagt til rette for et byggetrinn 2, med ytterligere
en etasje. Arbeidsgruppa har betenkeligheter med et påbygg av eksisterende bolig. Begrunnelsen for
dette er at arbeidet med et påbygg sannsynligvis vil medføre behov for alternativt bosted under
byggeperioden.
Det er en ulempe for personer med demens å bo/ha dagaktivisering i en 2. etasje. Det er viktig med
et lett tilgjengelig og tilrettelagt uteareal. Personer med demens har redusert hukommelse, redusert
abstrakt tenkning som betyr at de tenker her og nå, og har vanskelig for å se for seg ting de skal
gjøre. De må se ting konkret for å få en bevisst tanke om å benytte seg av for eksempel uteareal. De
har redusert evne til å finne fram, å holde en handlingsrekke og tolke inntrykk. De blir avhengig av
hjelp for å komme seg ut.
I tillegg kan det være vanskelig for de som bor i en andre etasje når de ser ut å tolke synsinntrykkene
og forstå hvor de er. I tillegg har mange språkvansker som viser seg i både evnen til å uttrykke seg,
forstå muntlige beskjeder og oppfatte skriftlig informasjon som for eksempel skilting. Mange vil føle
seg innestengt når de ikke har mulighet til å komme seg ut. Sanatelltunet bofellesskap skal oppleves
å være en åpen og innbydende bolig.
Det skal legges til rette for personens autonomi med mulighet for stor grad av selvbestemmelse. Det
handler i denne sammenhengen om muligheten til å komme seg ut på egenhånd.
Tilgang til tilrettelagt uteareal er vesentlig. Det vil ikke være tilrettelagt i en andre etasje ettersom de
da må ta heis/trapp for å komme ned.
Tilrettelagt uteareal er viktig for ulik aktivitet både for beboere og brukere av dagaktivitetstilbud
Å miste oversikt og kjenne seg innestengt, medfører uro hos den det gjelder-noe som lett smitter
over på andre brukere/beboere. Ved uro/utfordrende atferd av ulike årsaker, vil en tur ut uansett
gjerne ha god effekt.
Det vurderes som at det er behov for 8 nye tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger for personer med
demens. Det er ønske om et nybygg med 8 boenheter, 2 avlastningsenheter og fellesareal for
dagtilbud. Dagtilbud kan da gis til 4 hjemmeboende brukere i tillegg til de 8 som bor i heldøgns
omsorgsbolig og de til enhver tid 2 som mottar avlastning.
Begrunnelsen for å samlokalisere boliger med avlastning og dagtilbud er at det vil oppleves enklere
for både brukere og pårørende om avlastning blir et tilbud i tilknytning til lokaler der en på sikt vil
kunne få et permanent tilbud. Overgangene vil oppleves enklere. Det vil være hensiktsmessig å legge
til rette for et dagtilbud sammen med botilbud og avlastning da dagtilbudet kan fungere for
avlastning for de som fortsatt er hjemmeboende.

Forslag til tiltak:

Bygging av en ny heldøgns omsorgsbolig i tilknytning til Sanatelltunet med
8 heldøgns omsorgsplasser, 2 avlastningsplasser og dagtilbud
Opprettelse av 11 årsverk for å betjene et nytt bo-, avlastning- og dagtilbud
tilrettelagt for personer med demens.
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3.6

Opprettelse av en egen legestilling knyttet til heldøgns omsorgsboliger

Med en befolkningsframskriving som tilsier et raskt økning i antall eldre personer med demens,
vurderes det behov for å etablere en kommunal legestilling knyttet til kommunens tilbud i heldøgns
omsorgsbolig. Oppdal kommune har i dag en 80 % stilling lege i sykehjem som har ansvar for
medisinsk oppfølging av de som bor her. Erfaringen viser at tett medisinsk oppfølging av lege gir
mulighet for raskere diagnostisering og behandling. Dette øker sannsynlighet for tidlig oppdagelse av
tilstander og tidlig behandling som gir rask tilfriskning.
Personer som bor i heldøgns omsorgsboliger, har ikke rettighet til å benytte sykehjemslege. De
benytter egen fastlege til medisinsk oppfølging. Erfaring viser at tett medisinsk oppfølging
forebygger forverring og utvikling av medisinske plager. For øvrig helsepersonell som arbeider i
heldøgns omsorgsbolig vil en tetter oppfølging fra lege, lette arbeid og tid for annet helsepersonell
til konsultasjoner hos fastlege. Med den demografiske utviklingen som er forespeilet, vil et økt
medisinsk tilbud for eldre i heldøgns omsorgsbolig styrke oppfølging av helsetilstanden til eldre,
avdekke helseplager tidligere og redusere arbeidsoppgaver for annet helsepersonell.
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4.

VURDERING

Når arbeidsgruppa har vurdert tiltak som vil imøtekomme de økte behovene i kommunen, er det på
bakgrunn av de demografiske framskrivningene som foreligger for personer med demens både
nasjonalt og i Oppdal. I tillegg til etablering av heldøgns omsorgsboliger er det utredet tiltak som vil
kunne forebygge behov for heldøgns omsorg, både ved tidlig oppdagelse og ulike avlastningstilbud.
Arbeidsgruppa vurderer at de samlede tiltakene henger sammen, der de forebyggende tiltakene vil
påvirke behov for ressurskrevende omsorgstilbud. Tiltakene som foreslås er i tråd med nasjonale
anbefalinger og erfaringer hentet fra andre kommuner.
Det er ønske om en gradvis utbygging av omsorgstilbudet der enkelte tiltak vil kunne etableres raskt
mens andre tilbud vil kreve lengre planlegging og omorganisering. Det er behov for å gjennomføre et
forprosjekt for utbygging av omsorgsboliger der vurdering av nytt bygg vurderes fremfor påbygg av
eksisterende Sanatelltun. Kostnader for bygging av nye boliger er gjort ut fra faktiske kostnader av
Sanatelltunet oppjustert til dagens tall. Kostnadene er vurdert å bli tilsvarende lik uavhengig av om
det blir et nytt bygg eller et påbygg.

5.

FORSLAG OM GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK

Med bakgrunn av gjennomført utredning vil arbeidsgruppa foreslå at følgende tiltak gjennomføres
for å imøtekomme en økning av fremtidige behov som følge av en økning i antall eldre innbyggere
med demens:

1
2
3

Tiltak
Utvidelse hukommelsesteam
Utvidelse av dagtilbud
Utvidelse av avlastning

4

Etablere rehabiliteringsavdeling

5
6

8 heldøgns omsorgsboliger
Opprette kommunal legestilling

Ressurser
0,4 årsverk demenssykepleier
1,6 årsverk omsorgsarbeider
Heldøgns FDV kostnad 138 000 (lønn
og investering inngår i bygging av nye
omsorgsboliger)
4,0 årsverk bachelor - sykepleier,
sosionom og logoped
12,3 årsverk - driftskostnader (FDV)
0,3 årsverk

Kostnad
1 073 000
138 000

2 825 000
9 759 392
350 000

Tiltakene som beskrives i denne utredningen vil bli fremmet som forslag i kommunens handlingsplan
2023-2026 fra de ulike enhetene med driftsansvar (Oppdal helsesenter, hjemmetjenesten og
legetjenesten).
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REFERATSAKER

RS 22/17 Vedtak - søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

RS 22/18 Vedtak - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

RS 22/19 Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for
pedagogisk leder i barnehage

RS 22/20 Endring i inntekt redusert betaling/gratis kjernetid

