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Dagtilbud innenfor Tilrettelagte tjenester  

ved Søndre (Roa) med underavdeling Fossli (Skjerva) 

Lovgrunnlag: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr 63,  

Kap 2-1a. 2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 

kommunen.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06. 2011 nr 30,  

Kap 3, § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeide, hvor det blant annet heter: Helse- og 

omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, 

eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 

Mål for tjenesten med fokus på hverdagsmestring: 

Dekke grunnleggende behov som samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet ihht Forskrift 

om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene av 27.06.2003  

Hvem kan få tjenesten 

Mennesker med nedsatt psykisk og fysisk funksjonsevne knyttet til Tilrettelagte tjenester.  

Tjenestens innhold 

• Vedproduksjon/ produksjon av småvarer/ postombringing 

• Makulerinsoppdrag  

• Eksterne pakkeoppdrag 

• Felles utflukter og tilstelninger 

• Arbeidstrening i bedrift 

• Fysisk fostring i et forebyggende perspektiv 

• Håndarbeide/hobby 

• Matgruppe 

Hva kan brukerne forvente av oss 

• Taushetsplikten overholdes 

• Respekt og vennlighet 

• Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester gis 

• Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker og den omsorgstrengende 

• Tilbud om individuell plan ved behov for langvarig, sammensatte og koordinerte 

tjenester 

• Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om tjenesten ihht utført 

           kartlegging, medisinske opplysninger og ved tverrfaglig vurdering 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker, evnt verge 
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• Tjenesten utføres ihht vedtak og ihht Forskrift om kvalitet i pleie-og 

omsorgstjenestene. Det enkelte tjenestested sørger for evnt nødvendig praktisk 

planlegging 

• Revurdering av vedtak skjer ved endring av behov ved fagleder ved dagsenteret 

Våre forventninger til brukerne 

• Gir oss nødvendige opplysninger, og/eller fullmakt til innhenting av nødvendige 

opplysninger som er relevant for utførelsen av tjenesten slik at behov for hjelp blir 

ivaretatt 

• Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evnt. klage 

• Forteller hva som ønskes, og hva som ikke er tilfredsstillende 

• Følger rutiner og regler som gjelder for tjenestestedet 

• Tar med nødvendig personlig utstyr som klær, medisiner og hjelpemidler som brukes 

daglig 

• Har med egen mat 

• Gir beskjed, hvis du er forhindret fra å møte opp i telefon 409 14 920  

Kommunale vilkår 

Tilbudet er åpent fra kl. 08:00 til 15:30 alle hverdager 

Tjenesten omfatter ikke transport til og fra tilbudet 

Praktiske opplysninger 

Tjenesten omfatter dagtilbudet Søndre på Roa som blant annet drifter "Lille Butuikk" og 

underavdeling Fossli på Skjerva som i hovedsak har produksjon av ved. 

Betaling 

Tilbudet er gratis.  

Saksbehandlingstid 

1 - 4 uker 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger kontakt: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester i telefon 61 32 40 00/ 61 32 46 50 

Telefontid: Mandag til fredag fra kl 10.00 - kl 14.00  

Søknadsskjema kan også lastes ned på kommunens hjemmeside. 

Søknad må pga personvernet sendes per post til: 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester, Sandsvegen 1, 2740 Roa 

 


