
 

Høringsuttalelse forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024  

og årsbudsjett 2021 Hole kommune. 
 

2020 har vært et spesielt år. Koronapandemien har også satt sitt preg på Fontenehusets drift og 

tilbud til alle de som trenger oss. Koronaen vil mest sannsynlig prege store deler av 2021 også, og vi 

innstiller oss på at dette vil kreve at vi tenker nytt i forhold til å opprettholde tilbudet til våre brukere 

fremover. Samtidig er det veldig viktig at lavterskeltilbud som fontenehus holder åpent som vanlig, 

da vi har brukere som er ekstra utsatt under slike situasjoner som korona er. 

Brukerne tilhører en gruppe mennesker som også normalt har utfordringer med isolasjon. Vi kan 
anta at de i denne perioden med stor grad av isolasjon i samfunnet, har blitt satt ekstra mye tilbake 
og kan trenge mer oppfølging for å komme tilbake. Det er bekymring for at de allerede mest utsatte 
personene blir enda mer utsatte og sårbare. Mange har nå mistet alt av tilbud som arbeid, aktivitet 
og andre gruppetilbud eller møteplasser. For personer med tendens til isolasjon og unnvikelse, vil 
stengte tilbud forsterke og sannsynlig forverre lidelse over tid. Forhøyet smittefrykt hos mange 
brukere hemmer kontakt med tjenester, og begrenser annen sosial kontakt. Det er en reell risiko for 
økning i antall selvmord (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid).  Tilbud har blitt 
digitalisert, men ikke alle har like stor tilgang på digitale flater og det kan føre til digitale skiller både 
blant våre brukere og generelt i samfunnet. Mange har lite sosialt nettverk og angst kan forsterkes 
ytterligere. 
 

I sin handlings- og økonomiplan har Hole kommune et overordnet mål om økt sysselsetting, arbeid 

og aktivitet i arbeidet med ulike brukergrupper. Kommunen ønsker å bidra til livsmestring og 

opplevelse av livskvalitet for mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. En grunnleggende 

tro på at alle kan bidra med noe ut fra egne forutsetninger, må prege de strategier og tiltak som blir 

iverksatt. Livsmestring handler om å ha evner og muligheter til å takle egen hverdag. Tidlig innsats 

betyr å etablere systemer og kompetanse til å avdekke behov og utfordringer og iverksette 

målrettede tiltak før problemene vokser seg store og omfattende. Det er både bedre og billigere å 

forebygge enn å reparere. 

Vi mener det derfor er viktig at Hole kommune har fokus på tidlig informasjon om lavterskeltilbud 

som fontenehuset. Det å ha et sted å komme og gjøre relevante og meningsfulle oppgaver tilpasset 

dine forutsetninger, og ikke minst være en del av et sosialt fellesskap er viktig. Spesielt viktig i en tid 

som dette. På Fontenehuset kan de også få bistand til å komme ut i arbeid eller studier. 

Fontenehuset Hønefoss ønsker å være en god samarbeidspartner i dette arbeidet og bidra til at Hole 

kommune når sine mål. Vi er svært glade for at vi har fått på plass en langsiktig partnerskapsavtale 

med Hole kommune på kr 400 000,- pr år i perioden 2020-2023. Dette gir forutsigbarhet og ikke 

minst utløser det tilsvarende midler fra Helsedirektoratet. 

 
Vi opplever dialogen og samarbeidet med Hole kommune som veldig godt. Vi ser frem til et 
konstruktivt samarbeide fremover og kommer gjerne til dialogmøter om veien videre for å utvikle et 
enda bedre Fontenehus tilbud til beste for innbyggerne i Hole kommune og resten av 
Ringeriksregionen.  
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