
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER - INVOLVERING  
 
 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 2/19 den 03.01.2020. 
 
Behandling: 
 
 
 
Jon Arild Sagheim satte fram dette forslaget til videre arbeid:  
 

«Kan det være like bra å sette i gang delutredning nr. 7 som kan ta for seg : 
 

· konkrete problemstillinger knyttet til frivillighetens rolle inn i framtidens helse- og 
omsorgstjenester.  

· Hva er det behov for som det offentlige ikke kan løse alene, og hvordan får vi det til ? 
Det kan handle om boløsninger, hva ønsker innbyggerne, på hvilken måte kan 
kommunen stimulere / tilrettelegge for det. 

· På hvilken måte kan frivilligheten bidra. 
· Hvordan skal vi mobilisere pårørende. 
· Hva oppleves vanskelig med å bli eldre/ hjelpetrengende i dag og hvordan kan vi som 

lokalsamfunn bidra til å gjøre det mindre vanskelig. 
 

Vi må på møte finne et mandat for referansegruppene». 
 
Flere innspill fra møtedeltakerne i tjenesteutvalget:  
 

· Innbyggerundersøkelsen fra KS er ikke aktuell. Og en ønsker ikke å prioritere å bruke 
ressurser til å utarbeide sin egen undersøkelse. 

· Tjenesteutvalget må finne arbeidsmåter som engasjerer innbyggere og rådsorgan.  
· En må arbeide med den pedagogiske utfordringen det er å forklare at det ikke bare er 

kommuneøkonomien som gjør at endringer må skje. Det også er statlige føringer,  
demografiske endringer, rekrutteringsutfordringer, ulike kunnskapsgrunnlag -om helse 
og omsorg og om folkehelse, og nye forventninger fra innbyggere som gir behov for 
nytenkning knyttet til tjenesteutvikling  

· Informasjon er svært viktig.  
· Det nye skal skje innenfor lavere økonomiske rammer.  Det legger føringer for 

tjenesteutvalgets arbeid.  
· Det er en oppgave for folkevalgte å skape oppslutning om nytenkning og ny politikk  
· I videre prosess er det viktig å involvere rådet for eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og ungdomsrådet. Og i tillegg lag og organisasjoner, frivillige, pårørende 
og andre ressurspersoner i alle aldre.  

· Neste steg i prosessen bør besluttes i forbindelse med at delutredningene presenteres.   
 



 
 

 
 

 

Enstemmig konklusjon:   
 
Kommunedirektøren lager til tjenesteutvalgets møte 14. februar konkrete forslag til hvordan 
tjenesteutvalget kan arbeide videre med innbyggerinvolvering ut fra tema fra Jon Arild 
Sagheims forslag, og ellers innarbeide tjenesteutvalgets øvrige innspill i opplegget.  
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Kommunedirektøren lager til tjenesteutvalgets møte 14. februar konkrete forslag til hvordan 
tjenesteutvalget kan arbeide videre med innbyggerinvolvering ut fra tema fra Jon Arild 
Sagheims forslag, og ellers innarbeide tjenesteutvalgets øvrige innspill i opplegget.  
 
 
 


