
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I UTREDNINGEN: 
KUNNSKAPSGRUNNLAGET  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 44/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
 
Orientering:  
Rådmann Rannveig Mogren orienterte om saken.  
 
Behandling:  
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  
- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 

at leserne ser hva det handler om. 
 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  

 
 Innspill til prosessen:   

 
- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  

 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Formannskapets innspill oppsummeres slik:   
 

 Innspill til kunnskapsgrunnlaget: 
 
- Det er ønske om et punkt knyttet til forventet demensforekomst. 
- Kjøp av tjenester må utdypes; - hva slags tjenester det handler om.  



 
 

 
 

 

- Om nye arbeidsmåter, teknologi; her kan det med fordel være flere eksempler, slik 
at leserne ser hva det handler om. 

 
 Innspill til problemstillingene til gruppearbeidet i kommunestyret: Spørsmålene er fine.  
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- «Leve hele livet» og dens 5 strategier kan legges som utgangspunkt når vi 

diskuterer og strukturerer framtidens løsninger og tiltak.  
- Det må være en diskusjon om hva som er kommunens ansvar, og hva som er det 

enkelte mennesket personlige ansvar. Hva kan en forvente av kommunens tjenester 
framover?  

- Det må lages målsettinger for arbeidet, jfr. Leve hele livet. Hvor skal vi være om 5 
år og om 10 år?  

 
 
 


