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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: F07  

Arkivsaksnr.: 19/207    

 

 

DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommunestyre ber rådmannen om å igangsette kartlegging av behov, og deretter 

utarbeide et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i 

kommunen.  

 

Dagaktivitetstilbudet er i dag i en prosjektfase. Det er ønskelig at dette skal bli et varig tilbud 

og inngå i den ordinære driften.   

 

Det opprettes en 20 % prosjektstilling som finansieres av tilskuddet. Disse ressursene skal 

benyttes til å kartlegge og utarbeide innholdet i tjenesten og til oppstart av 

dagaktivitetstilbudet.   

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Helsesektoren i Træna kommune har søkt og er innvilget kr.128.780,- i tilskudd for 

opprettelse av dagaktivitetsplasser i kommunen for hele kalenderåret 2019. Træna kommune 

v/helsesektoren ble tildelt dette tilskuddet 26.08. 2019.    

 

Fakta: 

Helsedirektoratet innvilger tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens. Tilskuddet skal dekke utgifter til den daglige drift av 

dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet dekker i gjennomsnitt ca. 50 % av kostnadene for etablering 

og drift av en dagaktivittsplass.  

 

Formålet med tilbudet: 

- Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i 

Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg. 

- Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne 

- At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig 

- Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssitusjon.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Hjemmeboende demente må søke helse- og omsorgstjenesten om dagaktivitetsplass.  

Tilbudet gis 1 dag i uken på Husøy. Vi ønsker etter hvert å utvide tilbudet til også å gjelde 

Selvær.   

Egenandelen er på kr. 85,- og inkluderer ett måltid samt aktiviteter.   

 



Træna kommune  

2 

Bruk av tilskuddet skal rapporteres 20.desember 2020.  

 

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål. Dersom kommunen avvikler dette 

tilbudet, må det straks meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en 

forholdsmessig del av mottatt tilskudd.  

 

Træna 08.10.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Pernille Øijord 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


