Høringssvar
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022

•

Fontenehuset i Asker ber om at tilskuddet fra Asker kommune
økes fra 2 mill. kr. i 2018, til årlig 3,5 mill. kr. for perioden 20192022.

•

Fontenehuset i Asker har et totalbudsjett på 8 mill. kr. for 2019,
og forutsetter et bidrag på 4 mill. kr. fra Helsedirektoratet og 0,5
mill. kr. privat finansiering.

•

Fontenehuset i Asker har vært det raskest voksende
fontenehuset i Norge og er nå i sluttfasen av
akkrediteringsprosessen. Har fått gode tilbakemeldinger på
driften etter grundig revisjon av den internasjonale
moderorganisasjonen.

•

Fontenehuset i Asker planlegger for 2019 å ha 144 aktive
medlemmer, daglig oppmøte på 48 medlemmer og 9 stillinger på
overgangsarbeid.

•

Asker kommunes brukerundersøkelser for 2017 viste at
Fontenehuset hadde de beste resultatene blant de kommunale
tilbudene innen psykisk helse og rus. Vi opplever et godt
samarbeid med Asker kommune, og at vi raskt har utviklet et
kostnadseffektivt tilbud. Fontenehuset har fokus på komme i
arbeid eller studier, i tett samarbeid med NAV, Vestre Viken HF
og kommunen.
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Bakgrunn for saken
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 - behov for økt kommunal medfinansiering
Fontenehuset Asker har vært det raskest voksende fontenehuset i Norge og er
nå på vei mot akkreditering (sertifisering av driften ved Faculty, Clubhouse
International). Tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet forutsetter at
fontenehuset arbeider i henhold til kravene til akkreditering.
Allerede fra 2017 tilsa egne kvalitetskrav et kommunalt tilskudd på 3,5 mill. Det
ble innvilget 2 mill. Driften ble reddet av private finansiering på 1,5 mill, hvorav
1,3 mill fra Gjensidigestiftelsen.
For 2019 har FHA et samlet budsjett på NOK 8 mill., hvorav 6 750 000 er lønn og
ca 800 000,- er husleie. Det forutsettes en bevilgning fra Helsedirektoratet på 4
mill., dette tilskuddet tildeles i juni 2019. FHA søker også privat finansiering fra
stiftelser, legater og private, budsjettert til kr 500 000,Se vedlegg: Årsregnskap 2017
Regjeringserklæringen fra Jeløya omtaler under psykisk helse; «Legge til rette for
tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus». Regjeringens forslag til
Statsbudsjett viser at bevilgningen fra 2018 på 33,5 mill.kr for 12 fontenehus
videreføres uendret for 2019.
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Nøkkeltall
Benchmark (kvalitetskrav) Clubhouse International for 2019:
Ansatte
Daglig oppmøte
Aktive medlemmer
Antall stillinger overgangsarbeid

8
48
144
9

Nøkkeltall 2018:
Ansatte
Daglig oppmøte
Aktive medlemmer
Antall stillinger overgangsarbeid

7,4
45
144
7

Medlemsvekst fra oppstart:
2018
260

2017
189

2016
88

Resultater arbeidsinkludering
1. 14 medlemmer i Supported Employment program
2. 20 medlemmer i Supported Employment program avd. Sosialt
entreprenørskap På vei
3. 112 medlemmer i ordinært arbeid (Independent Employment)
4. 7 medlemmer i overgangsarbeid (Transitional Employment)

Resultater helse, livsmestring og livskvalitet
1. Vi reduserer behovet for behandling og innleggelser.
2. Vi skaper struktur og mening i hverdagen og inspirerer til håp om jobb.
3. Medlemmer utvikler sitt sosiale nettverk og får større tro på egne evner
og ressurser.

Vi opplever at vi leverer på rådmannens sentrale utfordringer:
•
•
•
•

Medborgerskap og samskaping
Forebygging og tidlig innsats
God kvalitet
God helhet og samordning

Fontenehuset Asker har satt i gang flere tiltak for å samordne sin tjeneste i det
øvrige kommunale tjenestetilbudet. FHA deltar i kommunens interne
brukerundersøkelse i oktober 2018.
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Resultater brukerundersøkelsen 2017 Asker kommune, virksomhet Psykisk
helse og rus:
Fontenehuset Asker hadde de beste resultatene blant alle de kommunale
tjenestene i virksomheten både med tanke på:
-

Brukertilfredshet
Innhold og kvalitet
Brukermedvirkning
Service og tilgjengelighet
Helhet i tjenestetilbud

Sammendrag
Finansieringen av Fontenehuset Asker har vært en krevende øvelse de tre første
årene i sterk vekstfase.
Vi ber om at Asker kommune bidrar til forutsigbarhet og sikrer en forsvarlig drift
ved å sikre det årlige tilskuddet på til sammen 3,5 mill. kr. for perioden 20192021 med utbetaling i januar.

På vegne av styret i Fontenehuset Asker

Per Anders Owren, styreleder
Sign.

Kristin Walstad, daglig leder
Sign.
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