
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Dagaktivitetstilbud 
  

1. Beskrivelse: 
Dagaktivitetstilbud er et dagtilbud til deg som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne har 
behov for organisert aktivitet og sosial stimuli for å oppleve mening og mestring i hverdagen. 
Tjenesten kan også gis som avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 
Lyngdal kommune har følgende dagaktivitetstilbud: 

 For eldre (over 67 år) og hjemmeboende personer med demens 
o Lyngdal Bo og servicesenter fem dager i uken, fra mandag til fredag. Onsdag og helg 

hver 4 uke er forbeholdt avlastning for pårørende med særlig tyngende 
omsorgsarbeid overfor personer med demens  

o Byremo omsorgssenter en dag per uke  
o Konsmo helsesenter en dag per uke  

 Voksne med kognitiv eller psykisk nedsatt funksjonsevne 
o Rosfjord aktivitetshus 
o Konsmo bo- og dagsenter 
o Kinnungsland gård 

 
2. Målgruppe: 
Dagaktivitetstilbud for eldre er forbeholdt: 

 hjemmeboende eldre som på grunn av sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne har behov for 
særlig oppfølging i forhold til ernæring og har utbytte av aktivisering og sosialt samvær 

 hjemmeboende personer med demens som har behov for tilrettelagte aktiviteter, oppfølging 
i forhold til ernæring og sosialt samvær 

 hjemmeboende personer hvor pårørende har behov for avlastning grunnet særlig tyngende 
omsorgsarbeid 

Voksne (over 18 år) med kognitiv eller psykisk nedsatt funksjonsevne 

 som ikke kan nyttiggjøre seg en arbeidsplass i en VTA- bedrift (VTA: Varig Tilrettelagt Arbeid) 

 som har behov for å bryte en isolert tilværelse 

 som har behov for generell aktivitet, sosialisering og stimulering 

 hvor pårørende har behov for avlastning grunnet særlig tyngende omsorgsarbeid 
 

3. Kriterier/vilkår: 
 må ha registrert bostedsadresse i kommunen 

 har behov for og kan nyttiggjøre seg et tilrettelagt aktivitetstilbud 

 det må foreligge vedtak om tjenesten 

 tjenesten gjelder ikke for personer som har vedtak om langtidsopphold i institusjon 

 må i hovedsak ikke være i stand til å nyttiggjøre seg frivillige aktivitetstilbud  
 

4. Lovgrunnlag: 
Dette er en ikke lovpålagt tjeneste. Sannsynlig lovfestet plikt til dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens fra og med 01.01.2020 

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
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Tjenesten skal gjennom aktivitet og stimulering bidra til å gi hjemmeboende personer mestring, 

trivsel og meningsfulle hverdager, og gjennom sosialt tilbud forebygge isolasjon og ensomhet 

samt mulighet for nettverksbygging. Tilbudet kan medvirke til at innbyggere kan bo hjemme 

lengre.  

Tjenesten kan være et avlastningstiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.   

 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
 Tjenesten og aktivitetstilbudet skal tilpasses aktuell brukergruppe hvor det tas 

utgangspunkt i den enkeltes ressurser  
 Aktivitetstilbudet skal være variert og forutsigbart 

 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
Det kreves egenbetaling for tjenesten, transportutgifter kommer i tillegg. Kommunestyret 

fastsetter priser for egenbetaling i forbindelse med årlig behandling av budsjett og handlingsplan. 

Avlastning er gratis  

 
6. Andre forhold: 

 Tilbudet i Konsmo og Byremo er et samarbeid med Frivilligsentralen og er et kombinert 

tilbud der det enten foreligger vedtak eller man deltar på lavterskeltilbud.  

 Det gis tilbud om transport til og fra tilbudet mot egenbetaling 

 Tjenesten omfatter ikke følge til lege, tannlege o.l.  

 Dagsenteret holder stengt i helger og høytider, og kan også ha redusert tilbud under ferie 

avvikling 

 

7. Klage: 
Dagaktivitetstilbud er en ikke lovpålagt tjeneste, og kan ikke påklages. 
Unntak er når tjenesten gis som avlastning og for hjemmeboende personer med demens (fra og med 
2020). 
 
 


