
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FRAMTIDENS HELSE OG 
OMSORGSTJENESTER OG FORNYING OG OMSTILLING 2020 -, 
SAMT TILTAK FOR PLANOMRÅDENE 11 OG 12  
 
 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 3/20 den 15.05.2020. 
 
Behandling: 
 
Fra tjenesteutvalgets arbeid inn mot fokusgruppene: 
Utfra spørsmålene som var sendt ut har tjenesteutvalget fått en del svar. Svarene er samlet av 
utvalgets nestleder, og kun sendt til tjenesteutvalgets medlemmer. Innspill fra frivilligheten 
mangler per i dag.   
 
Orientering: 
Statusrapport fra kommunedirektørens saksbehandling i saken: Framtidens helse og 
omsorgstjenester og fornying og omstilling 2020, samt tiltak for planområdene 11 og 12. Ved 
kommunalsjef/prosjektleder Cathrine Furu.  
 
Saken var lagt fram uten forslag til vedtak, men planlagt som en arbeidsøkt i møte, med 
fokus på innbyggerinvolveringen. 
 
I saken var det beskrevet noen innfallsvinkler tjenesteutvalget i arbeidsøkten kunne bruke til å 
vurdere innspillene som har kommet.  
 
Utvalgets nestleder oppsummerte innkomne innspill fra fokusgruppene slik:  
 

 Innspillene handler mye om informasjon, og behovet for å vite hva som venter, og 
trygghet for at tilbudene framover er der når en trenger det.   

 Hva skjer om en sykehjemsavdeling legges ned? Hvilke tilbud vil en finne da? En 
ønsker informasjon om disse tilbudene.  

 En ønsker å bli møtt med forståelse i møte med kommunen, og det er viktig for å oppnå 
trygghet.  

 Mange spør om dette: Hva er HDO – hva inneholder den av tjenesten? 
 Hvilke muligheter ligger i bruk av velferdsteknologi?  
 Forebyggende og tidlig innsats framholdes som viktig:   

- Ernæringsstatus 
- Aktivitet 
- At kommunen har tilbud om sosialisering, for å forebygge ensomhet 

(dagsenter/frivillighet)  
 Spørsmål som går igjen: Mye må kuttes, men hva kommer isteden?  
 Flere sier at de planlegger godt:  

- De bygger om boligen sin til livsløpsstandard 



 
 

 
 

 

- De er fysisk aktiv så lenge som mulig 
- De legger vekt på å ta vare på gode vennskap.  

 Flere peker på muligheten for at kommunen regulerer arealer for boliger som har 
livsløpsstandard, i sentrumsområder, slik at private utbyggere investerer og bygger 
disse. Det er stor vilje til å kjøpe slike enheter, for å gjøre alderdommen så enkel som 
mulig.  

 Det er vilje til å investere egne penger til å opprettholde god helse:  
- Kjøp av tjenester, mat og aktiviteter (ikke fra kommunen nødvendigvis). 

 Når en trenger mer p.g.a. funksjonsnivå p.g.a.  helse er det forventninger om 
sykehjemsplass, i den siste fasen av livet.  

 
 
Innspill fra medlemmer av tjenesteutvalget/varaordfører:  
 

 Vi skal ikke bygge ned eldreomsorgen, men vi må endre den slik at den blir økonomisk 
bærekraftig.  

 Inntrykket fra innspillene er at det dreier seg om enten sykehjem eller eget hjem. Det i 
mellom har vi ikke hatt i stor grad. Det er det viktig at vi klarer å definere og beskrive 
og informere om det som er i mellom. Hva HDO er, for eksempel.  

 Folk er ute etter trygghet. Det er ikke et rop etter sykehjemsplass, men det er viktig å 
jobbe med forventninger. Hva som kan være i mellom hjem og sykehjem, og hva 
kommunen kan og bær bidra med, og hva den enkelte innbygger kan og bør bidra med 
selv.  

 Kommunen har mye bygningsmasse som kan tas i bruk, med god planlegging.  
 Om informasjon. Vi har en stor jobb, både folkevalgte og ansatte. Fasiten på framtidige 

løsninger er ikke der, i og med at vedtak ikke er gjort. Derfor vanskelig å informere om 
dert nå.  

 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Ingen vedtak.  
 
 


