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INVITASJON TIL Å DELTA I UTPRØVING AV AKTIVITETSTID FOR ELDRE 

BRUKERE AV HJEMMETJENESTER 
 

Det fremgår av byrådserklæringen at byrådet vil etablere en ordning med tidskonto for eldre 

med hjemmetjenester, hvor den enkelte mottar en halvtime ekstra i uka som de selv bestemmer 

bruken av.  

 

I utkast til Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg, som nå er på ekstern høring i bydelene, 

foreslås det å utrede og prøve ut en ordning med aktivitetstid (tidskonto), hvor utvalgte 

innbyggere får bistand til egenvalgte aktiviteter som kan øke livskvalitet, forebygge ensomhet 

og bedre funksjonsnivå. Ordningen foreslås rettet mot innbyggere som har begrensede 

muligheter for å delta på aktiviteter og ha sosialt samvær med støtte fra pårørende eller 

frivillige. Dette må også ses i sammenheng med målsetningen om 500 nye stillinger i 

hjemmetjenestene til eldre, og skal bidra til å bekjempe ensomhet, og fremme god helse og 

inkludering. 

 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) skal utrede og tilrettelegge for å 

prøve ut en ordning med aktivitetstid i to til tre bydeler. Til dette arbeidet settes det sammen et 

dynamisk team med kompetanse innenfor aldring og helse, juss, økonomi, 

dokumentasjon/Gerica, samt kompetanse på pilotering og evaluering.  

 

Vi ønsker deltakelse fra to til tre bydeler. Deltagende bydeler må forplikte seg til å stille med en 

deltaker i det dynamiske teamet som har kompetanse i ledelse av forvaltning eller utførelse av 

hjemmetjenester. De må også etablere lokale prosjekt for utprøvning og pilotering av 

aktivitetstid i sin bydel i en begrenset periode. Ordningen vil ha økonomiske konsekvenser som 

skal utredes, og finansiering av de lokale prosjektene vil være avklart før oppstart av  

pilotering.  

 

Arbeidet i det dynamiske teamet vil starte opp med et første møte tirsdag 16.05.2017 kl.10-12. 

Det må påregnes en del møteaktivitet og arbeid mellom møtene. Utprøvning og pilotering 

planlegges å starte opp høsten 2017.  

 

Bydeler som ønsker å delta i utredning og utprøving av aktivitetstid i hjemmetjenesten bes om 

å melde fra innen 5. mai, og med navn på medarbeideren de foreslår skal være med i det 
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dynamiske teamet. Ut fra bydelenes tilbakemeldinger vil EHS nedsette teamet med deltagere 

fra to til tre bydeler.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Magne Mikal Hustavenes 

konst. seksjonssjef 

  

 

 

 

 

Godkjent elektronisk 

 

 

 

 


