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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Tjenesteutvalget jobber videre med innbyggerinvolvering. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I forbindelse med behandling av fase 1 – kunnskapsgrunnlaget – gjorde kommunestyret i sitt 
møte 29. august 2019 følgende vedtak: 
 

1. «Kunnskapsgrunnlaget tas til etterretning, og legges til grunn for videre prosess. 
2. Tjenesteutvalget (etter kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober) er det 

folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske prosessen i 
utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber om at følgende 6 tema utredes, med utgangspunkt i tekstvedtaket 
fra kommunestyret i desember 2018, og økonomiske rammer: 
· Hjemmetjenester, med hjemme-rehabilitering 
· Dagsenter 
· Sykehjem 
· Omsorgsboliger 
· Bofellesskap 
· Flatavegen 6 

4. For hvert tema skal en vurdere kommunens rolle og ansvar, forebyggende arbeid og 
tidlig innsats, brukergrupper, behov for kapasitet, lederstruktur og kompetanse, nye 
arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger, og økonomiske 
konsekvenser knyttet til investering og drift. Delutredningene må så langt det går peke 
på alternative løsninger knyttet til kapasitet og struktur, det vil si at om en foreslår å 
redusere eller øke tilbudet på et område, må muligheter/utfordringer for andre områder 
synliggjøres.» 
 

Oversikt over den faglige prosessen. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren har i samråd med de hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, 
Sykepleierforbundet og FO (Fellesorganisasjonen), satt ned seks arbeidsgrupper som skal 
levere faglige delutredninger til tjenesteutvalgets arbeid. Beslutningsgrunnlaget legges etter 
hvert fram for kommunestyret med tjenesteutvalgets innstilling. 
 
Hver faglig delutredning har følgende kapitler: 
1. Brukergrupper 
2. Behov for kapasitet 
3. Lederstruktur og kompetansebehov 
4. Forebyggende arbeid og tidlig innsats 
5. Nye arbeidsmetoder, ny teknologi og nye løsninger 
6. Nye samarbeidsformer 
7. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift 
8. Kommunens rolle og ansvar 
9. Oppsummering 
 
Arbeidsgruppene begynte sitt arbeid med en felles samling 12. november 2019.  
 
Utredningene legges fram til tjenesteutvalgets møte 14. februar 2020. Eventuell videre 
bearbeiding, prioritering, spissing skjer etter det møtet.    
 
Om innbyggerinvolvering: oppsummering av innspillsrunde i tjenesteutvalget 15. 
november  

 Informasjon om utredningen, - framtidens sykehjem, hjemmetjenester osv.  
 Om velferdsteknologi.  
 Hva er kommunens ansvar? Oppgaver, tilbud, tjenester, tilrettelegging.  
 «Realitetsorientering», - inn mot den nye framtiden (som også innebærer gode 

tjenester fra kommunen, men på en annen måte). 
 Kommunen – andre fellesskap - private initiativ. Samarbeid om nye løsninger? 
 Hva er tidlig innsats og helsefremmende arbeid? 
 Hva kan og må den enkelte gjøre selv, knyttet til bolig, sosiale fellesskap og  

 mestring av sitt liv, ta vare på helsen?   
 Innbyggeren som ressurs.  
 Frivilligheten i framtiden.  
 Hvordan arbeide med mobilisering av nettverk den enkelte har, - for mestring og  
 forebygging av ensomhet. 

 
 
VURDERING: 
 
Til møtet 3. januar skulle kommunedirektøren legge fram noe knyttet til en eventuell 
innbyggerundersøkelse og/ eller et større møte med ulike innbyggergrupper med informasjon 
og dialog.  
 
Innbyggerundersøkelse 



  
 
 

  
 
 

 

Vedlagt følger spørsmålene fra innbyggerundersøkelsen KS har. Den anbefaler vi ikke til bruk 
i dette tilfellet, - med tanke på framtidens hele- og omsorgstjenester. Den passer ikke til 
formålet. Vi har ikke kompetanse til å lage en egen undersøkelse, og har heller ikke midler til 
å kjøpe hjelp til det. Vi foreslår heller at tjenesteutvalget har innbyggerdialog gjennom direkte 
møter.  
 
Innbyggerdialog 
Vi foreslår at tjenesteutvalget har et eller flere innbyggermøter med informasjon om 
prosessen, og dialog og innspill. Hvem er sentrale aktører å ha møte med?  
 
Inn i dette bør i alle fall et møte med rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
inngå.  
 
Et spørsmål som kan være utgangspunkt for disse møtene er: 
 
 Hvordan ser livet til fremtidens eldre innbyggere ut? 

 
 
Kommunedirektøren legger fram saken for drøfting: 
 
Tjenesteutvalget drøfter hvordan utvalget vil jobbe med den politiske 
prosessen, herunder innbyggermedvirkning. 
 
For møter med innbyggerne:  
- involvering av rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
- hvilke andre møteplasser ønsker tjenesteutvalget?  
 
Tjenesteutvalgets planlegging av tid, sted og møteinnhold… 


