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Høringssvar fra Fontenehuset Asker: Rådmannens 
forslag til handlingsprogram 2018-2021 
 
 
Bakgrunn for saken 
Vi viser til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021, heretter kalt 
HP. Vi viser videre til den femårige samarbeidsavtalen av den 25.02.2016 
mellom Asker kommune (AK) og Fontenehuset Asker (FA): 
 

«FA forplikter seg til å søke Helsedirektoratet om midler til drift av 
virksomheten i ht de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette. I 
den grad tilskudd fra Helsedirektoratet forutsetter et minimum av 
kommunal medfinansiering, forplikter AK seg til å dekke dette.»  

 
Vi viser også til Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 73 Drift av 
fontenehus:  
 

«Fontenehuset må ses på som en integrert del av kommunens tilbud til 
den aktuelle målgruppen. Fontenehuset må forankres i kommunens 
planer etter plan- og bygningsloven. Ved interkommunalt samarbeid 
gjelder dette tilsvarende for de involverte kommunene.»  

 
Vi viser til vedtak i Formannskapet, 01.09.2015 Utvalgssak 145/15: 
 

1. Kommunestyrets vedtak Asker kommune stiller seg positive til at 
Fontenehuset Asker etableres som en uavhengig stiftelse.  

2. Fontenehuset Asker skal inngå som en integrert del av 
kommunens tilbud til den aktuelle målgruppen. Rådmannen får 
fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Fontenehuset Asker.  

3. Kommunens tilskudd til driften etter første driftsår søkes 
innarbeidet i Handlingsprogrammet  

 
 
Status 
Vi kan ikke se at rådmannen har innarbeidet Fontenehuset Asker i forslag til HP 
for perioden 2018-21, og ber om at dette innarbeides i det endelige forslaget jf. 
bakgrunnen for saken. Vi har fått opplyst fra virksomhetsleder Tor Erik Befring at 
tilskuddet på 1 mill. fra 2017 er videreført for perioden 2018-2021. Vi har videre 
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fått opplyst av direktør Aud Hansen og komiteleder Torleiv Rognum at FHA ikke 
ligger inne i HP. I skrivende stund er det derfor uklart for oss hva som er status. 
 
Nøkkeltall 
 
Antall medlemmer og mulige medlemmer: 189 (89/94) 
Antall årsverk: 5,5 
Antall medlemmer i ordinært arbeid: 36 
Aktive egenorganiserte grupper på huset: 12 
Antall overgangsarbeidsplasser: 1 (snart 4) 
Antall medlemmer som har kommet i jobb i FHA nærkontaktarena (Mat på vei 
og Lyspunkt1): 21 
Resultater fra Trivselsundersøkelse 2016: Vi reduserer behovet for behandling 
og innleggelser. Vi skaper struktur og mening i hverdagen og inspirerer til håp 
om jobb. Medlemmer utvikler sitt sosiale nettverk og får større tro på egne evner 
og ressurser. 
Resultater fra Jobbundersøkelse 2016: 43% av medlemmene er i arbeid eller 
studier, 65% av disse var i lønnet arbeid. Halvparten av medlemmene er uføre, 
og 40% mottar AAP.  
 
 
Behov for økt kommunal medfinansiering 
 
Fontenehuset har 189 medlemmer og mulige medlemmer, og har i dag blitt en 
like stor eller større aktør enn Aktivitetshuset. Aktivitetshuset har til 
sammenligning 8,3 årsverk og 140 brukere med vedtak (udokumentert daglig 
oppmøte) mens FHA har 5,5 årsverk og et dokumentert daglig oppmøte på 40 
personer i snitt. Vi mener likevel det er viktig at både Aktivitetshuset og 
Fontenehuset sikres. 
 
Det er for 2017 bevilget 1 mill. i driftsstøtte fra Asker kommune. Denne summen 
utgjør 25% av et fullfinansiert første driftsår (2016). Denne rammen ble fastsatt 
ved etableringen av FHA i 2015. Siden den tid har FHA vært det raskest voksende 
fontenehuset i Norge og har i henhold til egne krav til bemanning (for 
akkrediterte fontenehus) følgende behov for faste årsverk: 8. 
 
Tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet forutsetter at fontenehuset arbeider i 
henhold til kravene til akkreditering.  
 
FHA har satt i gang flere tiltak for å samordne sin tjeneste i det øvrige 
kommunale tjenestetilbudet, blant annet et felles ledermøte jevnlig, og 
praktiserende meroffentlighet av pågående aktiviteter i FHA regi (offensiv 
informasjonsvirksomhet). FHA deltar for første gang i kommunens interne 
brukerundersøkelse i oktober 2017. 
 
 
Budsjettbehov 
 
For 2018 har FHA et samlet budsjett på NOK 8 mill. Det forutsettes en bevilgning 
fra Helsedirektoratet på 4,5 mill. som det må søkes om hvert år, dette tilskuddet 
tildeles i juni 2018. FHA søker også privat finansiering fra stiftelser og legater, 
det brakte inn 400 000,- i 2017. Det foreligger foreløpig ingen tilsagn for 2018.  
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I FHA budsjettet ligger det derfor en budsjettert inntekt på minimum 3,5 mill. fra 
Asker kommune. Det er forventet en nedtrapping av tilskuddet fra 
Helsedirektoratet, så inntekten fra Helsedirektoratet er usikker. 
 
Sammendrag 
 
Vi opplever at vi på kort tid har utviklet et attraktivt og kostnadseffektivt 
arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. 
Satsningen i Statsbudsjettet 2018 viser også en økt satsning på den dyreste 
samfunnsutfordringen i Norge: psykisk sykdom. 
 
Finansieringen av FHA er krevende, med en ukjent tildeling fra Helsedirektoratet 
midtveis i budsjettåret. 
 
Vi ber om at Asker kommune bidrar til forutsigbarhet og sikrer en forsvarlig drift 
at Fontenehuset Asker ved å sikre det årlige tilskuddet på til sammen 3,5 mill. kr. 
for perioden 2018-2021 med utbetaling i januar. 
 
 
På vegne av styret i FHA 
Kristin Walstad, daglig leder 
Sign. 
 
 
 


