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1. Innledning 
Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021 skal revideres. Den reviderte planen gis navnet 

Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027 for å understreke helseperspektivet og samtidig gi 

signaler om at dette er en plan for hele Lillehammersamfunnet – ikke bare for de kommunale 

tjenestene.  Dette er en tiårig plan som skal revideres hvert fjerde år. Tiltaks- og økonomidelen skal 

rulleres årlig i tilknytning til økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett. (Vedtak i formannskapet 6. 

desember 2016.) 

Gjeldende kommunedelplan ble til etter en omfattende prosess i 2008-2009, og har fortsatt stor 

aktualitet.  Det er likevel behov for gjennomgang og revisjon fordi: 

 Ny samfunnsdel til kommuneplanen er vedtatt (februar 2014)  

 Nye reformer er iverksatt – ikke minst samhandlingsreformen  

 Det har skjedd endringer innen den sentrale helselovgivningen 

 Nye statlige føringer er kommet til gjennom stortingsmeldinger, utredninger og sentrale 

planer som Omsorg 2020 – regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 og 

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2021 

 Det er behov for oppdatering av statistikk og prognoser mht. demografisk utvikling  

 Det har skjedd en grunnleggende endring i måten å tilby helse- og omsorgstjenester på, og 

det er forventning om en ytterligere endring i årene som kommer - fra rettighetsfokus til 

fokus på mestring og medvirkning. 

 Nye teknologiske løsninger gir nye muligheter for utforming av tjenester 

Arbeid med tematiske kommunedelplaner som helse- og omsorgsplanen er, krever utarbeidelse av 

planprogram.  Det framgår av Plan- og bygningslovens § 4-1.   Loven stiller også krav til medvirkning 

og offentliggjøring.  Planprogrammet er altså ikke en plan, men en plan for planleggingen.  

Planlegging skal være effektiv og formålstjenlig, og bidra til bedre politisk styring.  Planlegging skal 

ikke være mer omfattende enn nødvendig.   

«Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 

og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.» (Plan- og 

bygningslovens § 4-1, andre ledd). 

Dette planprogrammet gjengir sentrale føringer – både nasjonale og lokale - av særlig betydning for 

planrevisjonen.  Videre gjør det rede for det som framstår som de største utfordringene i 

planperioden og som dermed vil stå sentralt i hele planprosessen.  Noen temaer bør utredes 

nærmere, og de er omtalt i et eget kapittel.  Medvirkning, frister og organisering skal utformes mer 

detaljert når planleggingen igangsettes.  Da vil det også bli utarbeidet en egen kommunikasjonsplan. 

2. Sentrale føringer 
2.1 Samhandlingsreformen 

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen - Rett behandling – på rett sted – til rett tid ble 

fremlagt i forkant av arbeidet med gjeldende Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021. 
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Samhandlingsreformen har ført til gjennomgripende endringer i norsk helse- og omsorgspolitikk. I 

Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021 beskrives endringene slik: 

«I årene som kommer skal tjenestene dimensjoneres for å møte ytterligere oppgaver og 

volumvekst. Skal vi lykkes, kan vi ikke bare gjøre mer av det vi allerede gjør. Vi må også 

utvikle nye arbeidsformer og nye måter å løse enkelte oppgaver på. Fokuset må i større grad 

dreies fra reparasjon av konsekvenser til forebygging og tidlig intervensjon i pasient- og 

problemforløpene.» (s. 5) 

Samhandlingsreformen er et viktig virkemiddel for utvikling av en enhetlig og likeverdig helse- og 

omsorgstjeneste for alle innbyggere, uavhengig av bosted og økonomi. Sentralt for gjennomføring av 

reformen er Lov om folkehelsearbeid. Denne loven har som formål å styrke kommunenes ansvar for 

forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Ny felles lov for helse- og 

omsorgstjenesten trekker opp kommunenes plikter. 

Figuren under illustrerer de to hovedperspektivene i samhandlingsreformen: folkehelseperspektivet 

og tjenesteperspektivet. I tillegg illustrerer figuren at intensjonen er at innsatsen skal vris i retning 

forebygging og helsefremming.  Kommunedelplan for helse og omsorg skal i lys av dette være det 

overordnede styringsverktøyet for gjennomføring av de to lovene som ligger til grunn for 

samhandlingsreformen.1 

 

 

2.2 Sentrale planer med konsekvenser for kommunale prioriteringer og tjenester 

Omsorg 2020 – regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 sier følgende:   

«Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter og 

pårørende i et samspill med frivillige, ideelle og private aktører.  Fundamentet skal være god 

kompetanse, godt lederskap og flerfaglig samarbeid.  Tjenestene skal drives effektivt og 

innovativt tilpasset pasienter og brukeres behov, i kombinasjon med å være inspirerende og 

rekrutteringsattraktive fagmiljøer» (side 9).   

                                                           
1
 Illustrasjonen er hentet fra Helsedirektoratets drøftingsnotat fra september 2011 om samhandlingsreformen og ny 

folkehelselov. 
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Denne er et ledd i oppfølging av Meld.St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg som blant annet sier 

dette om bærekraftig utvikling: 

«I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere samfunnets 

samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom omsorgsaktørene. 

De offentlige omsorgstjenestene har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår. Med sikte på de 

demografiske utfordringene som venter oss for fullt om 10-15 år, bør denne veksten 

organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne 

selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter 

og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret. Det vil kreve omstilling av den faglige 

virksomheten med større vekt på nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, forebygging, tidlig 

innsats og rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best mulig tilrettelegging 

av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser, slik at de blir 

tilgjengelige for alle og for alle generasjoner.»  

Omsorg 2020 trekker fram fem hovedsatsingsområder for fornyelse og forbedring av 

omsorgssektoren i kommunene: 

 Sammen med bruker, pasient og pårørende 

 En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste 

 Moderne lokaler og boformer 

 Den nye hjemmetjenesten 

 Fornyelse og innovasjon 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019  
Regjeringen har i tilknytning til Statsbudsjett 2017 også lagt fram Opptrappingsplan for habilitering 
og rehabilitering (2017–2019). Planen legger opp til en betydelig oppgaveflytting fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene.  
 
Som hovedregel skal tilbud til store pasient- og brukergrupper utvikles i kommunene. 
Spesialisthelsetjenesten skal ta seg av rehabiliteringstilbud som krever spisskompetanse til personer 
med sjeldne og kompliserte lidelser. Planen skal også bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre 
kvaliteten, samhandlingen og koordineringen mellom nivåene og innenfor disse.  
 
Kommunenes frie inntekter er økt med 100 mill. kroner i 2017, slik at kommunene får mulighet til å 
styrke sin kapasitet og kompetanse innenfor habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.  
 
Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-20120  
Områdene psykisk helse og rus er høyt prioritert på nasjonalt plan, og det varsles nå endringer hvor 
kommunene vil få ansvar for en større andel av forebyggings- og behandlingsansvaret, innebefattet 
ansvaret for øyeblikkelig hjelp utenfor døgninstitusjon. Det varsles betalingsfrist for utskrivningsklare 
pasienter fra 2018. Dette gjelder både for områdene psykisk helse og rus. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 peker på kommunens ansvar og nødvendigheten av 
gode tilbud i nærmiljøet. Økt kvalitet i forebygging og behandling står sentralt i planen. Det skal 
etableres meningsfulle aktiviteter og fritidstilbud, og stabile og gode boliger må være tilgjengelige. 
Hovedinnsatsen i planen rettes mot kommunesektoren, der utfordringene er størst. 
 
Lillehammer kommune er i ferd med å revidere sin plan for psykisk helse- og rusarbeid (2017). 



6 
 

 

2.3 Meldinger og utredninger med betydning for kommunale helse- og omsorgstjenester 

Det har kommet en rekke stortingsmeldinger og offentlige utredningen innenfor helse- og 

omsorgsfeltet etter 2009: 

 St.meld. St. 16 (2010–2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) 

 St.meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester — Kvalitet og pasientsikkerhet i 

helse- og omsorgstjenesten 

 St. meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg 

 St.meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen— God helse – felles ansvar  

 St.meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter 

 St.meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg 

 NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg— Fra usynlig til verdsatt og inkludert 

 NOU 2015: 11 Med åpne kort — Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og 

omsorgstjenestene 

 Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) 

2.4 Sentral helselovgivning, med viktige endringer i 2016 

Det har også skjedd endringer i lovverket siden 2009: 

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)  

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

3. Regionale føringer 

3.1 Regional planstrategi 2016-2020 – Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 

Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene, 

utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen prioritere viktige 

politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid de fire kommende årene. 

Utarbeidelsen skal skje i samspill mellom fylkeskommunen, kommuner, statlige aktører og andre 

relevante samarbeidspartnere.  

Visjon for gjeldende planstrategi er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og 

velferd.  Kompetanse, næringsutvikling og samferdsel utgjør de viktigste satsningsområdene. En av 

planene som skal rulleres i planperioden, er Regional plan for folkehelse 2012-2016. 

3.2 Regional plan for folkehelse 2012-2016 

Folkehelsearbeidet krever løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å skape et samfunn 

som gir gode oppvekst- og levekår, sunne levevaner, og som fremmer fellesskap, trygghet og 

deltakelse. Fokus på faktorer som fremmer folkehelsa er viktig for arbeidet. I det ligger 
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nødvendigheten av å styrke samfunnsutvikling som gir den enkelte, grupper og lokalsamfunn 

mulighet til å ta ansvar for egen trivsel, gode og sunne helsevalg.  

3.3 Innlandet universelt utformet 2025 – felles strategi for Hedmark og Oppland 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har gått sammen om å utarbeide en felles strategi for 

universell utforming. Universell utforming er en strategi for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle; 

visjonen er at «i Hedmark og Oppland skal det arbeides aktivt og målrettet for utvikling av et 

universelt utformet samfunn, der alle kan delta på en likeverdig måte.» 

Planen inneholder en visjon for folkehelsearbeidet med en dobbelt positiv betydning: Det er opplagt i 

Oppland å satse på folkehelsearbeidet for et mer opplagt og friskt folk. Visjonen er: 

Opplagt i Oppland, med en samfunnsutvikling som fremmer trivsel, god folkehelse og utjevner 

sosiale helseforskjeller. 

4. Lokale føringer 

4.1 Hva sier planstrategien? 

Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 22. juni 2016, sier at det skal gjøres en 

samlet vurdering/revidering av Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021.  Omfang og 

innhold, herunder hvilke deler av planen som eventuelt videreføres, skal tas opp i planprogrammet. 

Som del av arbeidet med planstrategien ble det utarbeidet en oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i Lillehammer kommune (2016). Dette dokumentet vil også være et viktig 

grunnlagsdokument for kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027. 

Planprogrammet definerer sentrale utfordringer og utredningsbehov - se kapittel 1 i foreliggende 

dokument hvor punktene som er referert er hentet fra planstrategien.  Store deler av 

kommunedelplanen fra 2009 er fortsatt aktuell.  Men det vil først være når arbeidet med utkast til 

revidert plan settes i gang at det vil være mulig å ta stilling til hvilke deler av planen som skal 

videreføres.   

4.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel angir flere sentrale mål av betydning for helse- og 

omsorgsplanleggingen: 

 Alle gis nødvendig helsehjelp og reell mulighet til å oppleve tilhørighet og mestring av egen 

hverdag 

 Alle skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig 

 Minst 90 % fullfører videregående utdanning  

 Barn og unge i Lillehammer trives, opplever sosial tilhørighet og mestring hjemme, i 

nærmiljøet, i barnehage og på skole 

 Barn og unge har trygghet og mulighet til å ferdes fritt, og utvikler sterk bevissthet om helse 

og miljø 

 Boligtilbudet er tilpasset behov for ulike aldergrupper og ulike forutsetninger for å være i 

boligmarkedet 
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Kommuneplanen sier videre at i arbeidet med å få til nye løsninger må aktuelle samfunnsaktører 

involveres, det gjelder både offentlige, private og frivillige.  De som mottar tjenester skal involveres i 

utforming og tilrettelegging av disse. 

Den kommunale organisasjonen – så vel administrativt som politisk – skal ta særlig hensyn til miljø, 

folkehelse, samfunnssikkerhet og universell utforming og økt tilgjengelighet.  Dette gjelder all 

planlegging og saksbehandling, også kommunedelplan for helse og omsorg. 

Når kommunedelplanen nå skal revideres, må den forholde seg til målene som er satt i 

kommuneplanens samfunnsdel. Men de svarer ikke riktig opp de faktiske utfordringene og 

mulighetene kommunen står overfor innenfor helse- og omsorgsfeltet pr. i dag. I Kommunedelplan 

for helse og omsorg 2017-2027 vil det derfor være nødvendig å supplere med flere overordnede mål. 

4.3 Handlingsplaner/temaplaner 

Vedtatte planer som er forankret i Kommunedelplan Omsorgstjenester 2009-2021 er: 

 Plan for demensomsorg (vedtatt i 2010) 

 Handlingsplan Helse og velferd 2014 

 Bolighandlingsplan 2017-2020 

Planer under arbeid som er forankret i Kommunedelplan Omsorgstjenester 2009-2021 er bl.a. 

handlingsplaner for fysio- og ergoterapitjenester. I tillegg er det startet opp et arbeid med en 

handlingsplan for aldersgruppen over 67 år. 

I januar 2017 starter arbeidet med revidering av handlingsplan for psykisk helsearbeid og rusomsorg. 

Denne planen vil også være underlagt kommunedelplan for omsorgstjenester/helse- og 

omsorgstjenester, samtidig som planrevisjonen foregår parallelt med revisjon av 

kommunedelplanen. Det blir derfor viktig å få til god sammenheng mellom kommunedelplanen og 

handlingsplanen. 

Våren 2017 skal det også legges frem et planprogram for kommunedelplan for oppvekst. Også dette 

vil ha sammenheng med kommunedelplan for helse og omsorg. Det har derfor vært lagt opp til et 

godt samarbeid på tvers av sektorer i arbeidet med de to planprogrammene. 

Andre planer og strategier som Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027 må forholde seg til, 

er blant andre: 

 Strategisk kompetanseplan fra 2013 

 Kulturstrategi Lillehammer fra 2014 

 Innovasjonsstrategi for Lillehammer kommune i 2016 

 Handlingsplan mot barnefattigdom 2016-2020 

 Byutvikling 2044 – strategi for areal- og transportutviklingen med handlingsprogram: 

Lillehammer - 10-minuttersbyen 

 3:1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 

Det henvises ellers til oversikten i kommunal planstrategi side 11 og 12. 
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5. Utfordringer og muligheter i planperioden 

5.1 Befolkningsutvikling  

 
SSB’ hovedalternativ med M= middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.  

Lillehammer kommune har hatt en befolkningsvekst de siste 10 årene (2005-2015) på 9 %. Veksten i 
antallet over 67 år har i perioden 2005-2010 vært på 20 %. Det er aldersgruppen 67-79 år som har 
vokst sterkest med en økning på nærmere 30 %. Veksten i aldersgruppen over 80 år har kun vært på 
5 %. Veksten for befolkningen over 90 år i perioden 2005-2015 var på 40 %.  
 

 
Tabellen viser forventet folketallsutvikling basert på målene i kommuneplanens samfunnsdel. Den 

viser også hvor stor andel utvalgte aldersgrupper utgjør av totalbefolkningen. Disse aldersgruppene 

er vist fordi det er her man finner de store brukergruppene av kommunens tjenester. Som det 

framgår av tabellen holder disse aldersgruppene seg stabile de neste fire årene; det er først etter 

2020 at antallet eldre over 80 år begynner å øke merkbart. 

På landsbasis er tjenestene til dem under 67 år nesten tredoblet i de siste tiårene, og utgjør snart 40 

% av dem som mottar omsorgstjenester.  Lillehammer har hatt en tilsvarende utvikling, og det er 

behov for å samle mer kunnskap om behov og tjenester for disse gruppene.   

Tallet på brukere i aldersgruppen 67-79 år har gått ned. Dagens eldre har bedre egenvurdert helse og 

bedre funksjonsevne enn tidligere. Stadig flere eldre er ressurssterke og friske. Disse vil være en 

viktig ressurs bl.a. innenfor frivillig og samfunnsnyttig arbeid i årene som kommer. 

5.2 «Eldrebølgen» og nye grupper med omsorgsbehov 

Utfordringene i helse- og omsorgssektoren er knyttet til nye grupper med tjenestebehov og en 

aldrende befolkning, kombinert med en synkende tilgang på arbeidskraft i årene som kommer. 

Tjenestemottakernes behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging og mangel på sosial kontakt og 

aktivitet i dagliglivet er andre viktige utfordringer. «Eldrebølgen» vil kreve utvidet kapasitet og økt 

kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser, herunder ruslidelser. 
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Pleietrengende minoritetsspråklige gir nye utfordringer. Nye yngre brukergrupper med nedsatt 

funksjonsevne krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på tjenestetilbudet. 

Disse endringene vil påvirke tjenestebehovet, tjenesteomfanget og kompetansebehovet. 

5.3 Mennesker med nedsatt funksjonsevne og behov for langvarige og koordinerte 
tjenester  
Kommunens tjenestetilbud er grunnmuren i alt arbeid med barn, unge og voksne med nedsatt 

funksjonsevne og deres familier. Kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester; 

et ansvar som innebærer tiltak i form av aktiv behandling og opptrening, opplæring og veiledning til 

foreldrene, samt bistand knyttet til ulike former for tilrettelegging. I tillegg kommer viktige 

kommunale tjenester som ulike former for praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, 

avlastning, støttekontakt, omsorgsboliger, miljøarbeidertjeneste, aktivitet og arbeid og transport.  

5.4 Forebyggende tjenester til barn og unge 

Tjenester direkte rettet mot barn og unge er i dag primært organisert i sektor for Oppvekst, kultur og 

undervisning. Det gjelder barnehage, skole, PPT, helsestasjon, barnevern, kultur- og fritidsaktiviteter, 

flyktningetjenesten og NAV. Men barn og unge er også - direkte eller indirekte - berørt av 

virksomheten i andre sektorer. Gjennom et flerfaglig samarbeid mellom ulike tjenesteområder, er 

det de siste årene gjort mye godt arbeid overfor barn og unge under overskriften ”Tidlig innsats”, 

f.eks. gjennom Barnefattigdomsprosjektet. Barn og unge må fortsatt være en viktig målgruppe for 

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. 

5.5 Videreføring av samhandlingsreformen – fokus på psykisk helse og rus 

Psykiske plager og lidelser er en av de største helseutfordringene her i landet. Psykisk helsearbeid og 

rusomsorg er viktige satsingsområder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden fremover. Det 

forventes at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 

2020. En av hovedoppgavene de kommende årene vil derfor være å redusere angst-, depresjon- og 

ruslidelser for å sikre enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for 

samfunnet. 

5.6 Folkehelse 

En samfunnsutvikling som styrker innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for helse, 

trivsel og mestring, har på kort og lang sikt stor betydning for folks helse. Forebygging og tidlig 

innsats er i dag et viktig prinsipp for all tjenesteutvikling, uavhengig av alder og målgruppe. Gjennom 

en aktiv folkehelsepolitikk og en trygg og moderne helse og omsorgstjeneste, kan vi legge grunnlaget 

for en friskere befolkning. Det betyr at helse skapes på mange arenaer og livsområder, ikke primært i 

helse og omsorgssektoren. Kommunen skal i folkehelsearbeidet bruke alle sektorer for å fremme 

folkehelse. Folkehelseperspektivet skal derfor inngå i alle kommunens planer som reguleres av plan- 

og bygningsloven. Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lillehammer kommune vil 

være et nyttig grunnlagsdokument for folkehelsearbeidet i ulike sektorer. 

6. Virkemidler i videre arbeid 

6.1 Mestring og medvirkning 

Samfunnsutviklingen og helsepolitikken tilsier en endring i tenkemåte når det gjelder helse- og 

omsorgstjenester – både på kort og lang sikt.  Innsatsen skal i økende grad rettes mot aktiv, 
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rehabiliterende innsats i tjenestemottakers egen bolig eller nærmiljø. Fokus skal flyttes fra «hva 

trenger du hjelp til?» til «hva kan trenes og tilrettelegges for at du skal mestre det du ønsker/mestret 

før?»  Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker 

får mulighet til å leve et aktivt og godt liv, til tross for sykdom, problemer og funksjonstap.  Dette 

innebærer å ta i bruk den enkeltes ressurser på nye måter, med økt fokus på mestring og den 

enkeltes erfaringskompetanse som grunnlag for utvikling av tjenestene.  

Det betyr i praksis at det legges større vekt på forbyggende arbeid, habilitering/rehabilitering, 

«hverdagsmestring», aktivitet og sysselsetting, og brukermedvirkning/medbestemmelse. Nasjonale 

styringssignaler indikerer at en forebyggings- og rehabiliteringsideologi bør prege alle tjenester, og 

innretningen på kommunedelplanen bør derfor bygge på forebygging og tidlig innsats som sentrale 

elementer. 

Men det er krevende å innføre nye tenkesett.  Det vil kreve ny tilnærming og andre måter å utføre 

oppgavene på.   Systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid er dermed en forutsetning for å sikre gode 

tjenester. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at denne nye innretningen av tjenestene ikke vil svekke den enkeltes 

rettigheter ihht. lovverket. 

6.2 Frivillig innsats – en forutsetning 

Familieomsorgen og sosiale nettverk er i dag en ”usynlig” omsorg som representerer en stor, ubetalt 

innsats – opp imot 100.000 årsverk på landsbasis. I fremtiden vil kommunene antakelig bli enda mer 

avhengig av den familie- og nettverksbaserte omsorgen. Forholdene må derfor legges til rette for at 

det er mulig for pårørende og andre å utøve nødvendig omsorgsarbeid, i følge sentrale myndigheter. 

Det kan blant annet innebære opplæring, støtte og veiledning.   

Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for kommunen, og gjør en stor innsats ved å 

organisere frivillige, samt drive institusjons- og tjenestetilbud. Dette kan blant annet være stiftelser 

og organisasjoner med allmennyttige formål, pasient- og brukerorganisasjoner, organisasjoner innen 

kultur og fritidsfeltet og trossamfunn. Partnerskapsavtaler mellom kommuner og private 

organisasjoner/sosiale entreprenører om konkrete tiltak/tjenestetilbud har blitt mer vanlig. 

Lillehammer kommune må vurdere om og evt. på hvilke områder slike samarbeidsløsninger vil være 

hensiktsmessige. 

6.3 Eldre som ressurs 

Den positive siden av «eldrebølgen» er at svært mange av dem som ikke lenger er yrkesaktive, har 

god helse, mange ressurser og god tid. Det finnes mye engasjement og vilje til å yte en 

samfunnsnyttig innsats i denne gruppa. Alder er i mye mindre grad et hinder i seg selv enn det var 

tidligere; eldre er fortsatt en gruppe å regne med.   

6.4 Brukermedvirkning – en positiv utfordring 

Forskning viser at tjenestemottakere («brukere») både kan og vil involveres i beslutninger om egen 

helse. Brukermedvirkning vurderes derfor som viktig for å heve kvaliteten på helsetjenestene. For 

den enkelte bruker innebærer dette å ta konkret ansvar for sin del av arbeidet mot et bedre liv, blant 

annet gjennom å delta i valg, utforming og anvendelse av tilgjengelige tilbud og tjenester. Det er 

viktig at brukere av kommunale tjenester er bevisste omkring sine muligheter, og i økende grad tar 

ansvar for egen helse.   
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En særlig utfordring vil være å påse at noen utsatte grupper ivaretas og at det i tilstrekkelig grad 

fanges opp forskjeller som gjelder kjønn.  For eksempel er det en kjennsgjerning av eldre med 

rusproblemer er en økende utfordring, flere kvinner enn menn ønsker omsorgsboliger, det var flere 

eldre kvinner enn eldre menn som deltok på Seniorukas arrangementer i 2016. 

6.5 Bolig – roten til alt godt 

Å bo godt og trygt er nødvendig for at innbyggerne skal kunne ta utdanning, danne familie, være i 

arbeid og ta vare på helsa. Boligen og nærområdet har spesielt stor betydning for oppveksten til barn 

og unge – og for eldre som har avsluttet yrkeslivet.  

Selv om de fleste bor godt i Norge, gjelder det ikke alle. På landsbasis regnes 150.000 personer som 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Noen av dem bor i Lillehammer. De som ikke selv er i stand til å 

skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Ingen skal måtte gjøre seg fortjent 

eller kvalifisert til å få hjelp, presiseres det i regjeringens strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for 

velferd». Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo. Samarbeid på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet.  

Gjennom deltakelse i Husbankens «Boligsosialt utviklingsprogram» 2010-2015 har Lillehammer 

kommune kommet langt i å løse sine boligsosiale utfordringer. Men det er fortsatt utfordringer som 

må løses, og arbeidet må ha et kontinuerlig fokus på tvers av tjenesteområder og sektorer. 

6.6 Universell utforming 

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan 

brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til 

samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.  

I Norge er universell utforming inkludert i flere lover. Her skal nevnes diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven med byggeteknisk forskrift, TEK 10 og lov om offentlige 

anskaffelser. Det finnes også en forskrift om universell utforming innen IKT. Lillehammer kommune 

må se til at universell utforming er et førende prinsipp i all planlegging. 

6.7 Velferdsteknologi – en hjelp, ikke en trussel 

Velferdsteknologi handler ikke først og fremst om teknologi, men om mennesker. Hensikten med å 

bruke teknologiske hjelpemidler er å bidra til at innbyggerne får et enklere liv. Teknologi kan hjelpe 

innbyggerne til å bo lengre hjemme i egen bolig og gi trygghet, selvstendighet og. Teknologiske 

hjelpemidler kan løse en del utfordringer i forhold til ensomhet, og ved å vise mulighetene teknologi 

gir, bidrar man til å ansvarliggjøre innbyggere når det gjelder å planlegge og tilrettelegge i eget liv. Et 

viktig mål for velferdsteknologi er at det skal hjelpe innbyggerne til å fortsette selvstendige og aktive 

liv, også etter sykdom og funksjonsnedsettelser. Teknologi skal ikke erstatte mennesker, men er 

supplerende bistand – og et viktig bidrag for å sette kommunen i stand til å møte morgendagens 

helse- og omsorgsutfordringer. Det er imidlertid helt nødvendig å sikre tryggheten for 

tjenestemottakerne, f.eks. knyttet til strømbrudd, nedetid og varsling. Gode backup-systemer må 

finnes. ROS-analyser må derfor utarbeides. 

6.8 Kompetanseutvikling og attraktive arbeidsplasser 

En bærekraftig utvikling i helse- og omsorgstjenestene forutsetter god ledelse, tilstrekkelig 

rekruttering og kompetanseheving. Dette må ses i lys av de utfordringer beskrevet i andre kapitler i 

utkastet til planprogram. Personell og kompetanse må utvikles i tråd med intensjonene i 
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samhandlingsreformen og i tråd med oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten. Tilstrekkelig 

og riktig kompetanse er avgjørende for å sikre god kvalitet på tjenestene, tjenesteutvikling, 

innovasjon og effektiv ressursutnyttelse. Ledere må evner å tenke helhetlig og ta del i prosesser for å 

få til endringer og fornyelse. En tilpasset tonivåmodell forutsetter myndiggjorte medarbeidere. Dette 

er en forutsetning for å lykkes med innovasjons- og utviklingsarbeid tilpasset en ny tid. 

7. Planprosess og organisering 

7.1 Fremdriftsplan og frister 

Det legges opp til en konsentrert og omfattende planprosess i 2017, med sikte på at planarbeidet 

skal ha kommet så langt at foreslåtte tiltak skal kunne innpasses i økonomi- og handlingsplan 2018-

2021 og årsbudsjett for 2018.  Senest innen utgangen av november 2017 skal det foreligge utkast til 

revidert/ny plan. 

Praktisk arbeid med planen starter i administrasjonen i januar.  Med utgangspunkt i planprogrammet 

skal det blant annet utformes en kommunikasjonsplan.  Den vil omhandle både den politiske 

prosessen, opplegg for brukermedvirkning og administrasjonens arbeid med planrevisjonen.  

Det legges opp til temadrøftinger i fagutvalg og råd fra februar og utover, samt at det vil være aktuelt 

å gjennomføre et arbeidsmøte i kommunestyret om overordnede mål og strategier i løpet av våren.  

Parallelt med dette skal det gjennomføres møter og andre prosesser som involverer bl.a. 

tjenestemottagere, frivillige medarbeidere, lag og foreninger og andre samfunnsaktører. 

Allerede i andre halvdel av januar vil rådmannen avholde et arbeidsseminar om framtidens tjenester 

i hjemmet.  Her vil også representanter for fagutvalg og råd bli invitert til å delta. 

Det utarbeides en mer detaljert aktivitets- og framdriftsplan når planprogrammet er vedtatt. 

7.2 Organisering 

Arbeidet skal hovedsakelig skje i og i regi av gjeldende politisk og administrativ organisasjon. 

Arbeidet organiseres derfor som et «prosjekt i linja» med kommunestyret som prosjekteiere.  

Formannskapet som kommuneplanutvalg forestår politisk styring av planarbeidet på oppdrag fra 

kommunestyret.    

Fagutvalg for helse og omsorg er gjennom vedtak i formannskap/kommuneplanutvalg tillagt 

oppgaven som politisk arbeidsgruppe som har ansvar for gjennomføring av planrevisjonen. Dette skal 

ikke være i strid med kommuneplanutvalgets rolle. 

Prosjektledelsen legges til administrasjonen. Plan- og prosjektforum, bestående av rådmannens 

ledergruppe og andre fagsjefer etter hvilke saker som tas opp (kommuneoverlege, eiendomssjef, 

næringssjef, landbrukssjef) styrer administrasjonens arbeid.   

Rådmannen vil etablere et arbeidslag bestående av ressurspersoner fra alle fire sektorer til å bistå 

prosjektledelsen i det praktiske arbeidet.  Ved behov vil det bli etablert arbeidsgrupper knyttet til 

særskilte temaer, utredninger eller satsingsområder. 

Ordfører og rådmann utgjør en felles politisk-administrativ styringsgruppe for planarbeidet. 
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Fagutvalgene er kommunestyrets fagpolitiske organer, og vil fungere som politiske ressursgrupper 

sammen med rådene. Fagutvalgene vil ha fortløpende drøftinger fram til planutkastet foreligger. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Lillehammer seniorråd og Ungdomsrådet vil dermed 

også være sentrale deltagere og bidragsytere i planprosessen. Det samme gjelder ulike brukerfora og 

de ulike brukerorganisasjonene. 

7.3 Opplegg for medvirkning 

I følge plan- og bygningsloven § 5-1 skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for 

medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 

spesiell tilrettelegging, herunder mennesker med nedsatt funksjonsevne og barn og unge. Her vil 

involvering av ulike brukerorganisasjoner, brukerråd, seniorrådet og rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne stå sentralt. Videre vil det bli viktig å involvere ungdomsrådet.  

Medvirkning vil kunne skje ved egne møter hvor det legges opp til tilbakemeldinger på konkrete 

problemstillinger, idédugnader, brukerpanel, faglige drøftinger etc. For å sikre gode prosesser skal 

det derfor utarbeides en kommunikasjonsplan som skal gjøre nærmere rede for hvordan dette kan 

gjøres tidlig i planprosessen. 

Medvirkning og samarbeid skjer også ved høringer etter plan- og bygningsloven § 5-2. Det skal 

gjennomføres to høringer i forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan for helse og omsorg 

2017-2026. Først skal planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn samtidig som det varsles om 

planoppstart. Høring vil bli kunngjort i pressen og på kommunens nettside. Både planprogram og 

forslag til kommunedelplan skal sendes på høring til alle statlige, regionale og kommunale 

myndigheter og andre offentlige organer, brukerorganisasjoner og institusjoner som blir berørt av 

forslaget. 

8. Behovet for utredninger i forbindelse med planarbeidet 
Planarbeidet medfører behov for utredninger og/eller andre måter å innhente kunnskap på tidlig i 

planperioden.  Oversikten under viser de områder som hittil er identifisert.  Det må tas høyde for at 

det også kan komme til flere etter hvert som planarbeidet går fremover – for eksempel om det er 

noe kunnskap som mangler når det gjelder roller- og ansvarsdeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten. 

 Gjennomgang av handlingsplan for helse- og omsorgstjenester 2014 (basert på 

statusrapport fra samme år): Hva er gjennomført, hva er oppnådd, hva er ikke gjennomført, 

hva er fortsatt aktuelt- og hvorfor er det blitt som det er blitt? I.e. evaluering. 

 Balansering og dimensjonering av tjenester.  Forholdet mellom hjemmebaserte tjenester og 

HDO/institusjonstjenester. 

 Nye tjenestemottakere under 67 år – antallet er økende. Kunnskapen om disse må 

systematiseres med formål å kartlegge behovet for å etablere tjenester Lillehammer 

kommune ikke har pr. i dag; alternativt benytte dagens tjenester på en mest mulig 

hensiktsmessig og helhetlig måte. 

 Frivillighet.  Planstrategien sier følgende om frivillighet: «Lillehammer kommunestyre vil ha 

en helhetlig frivillighetspolitikk.  I første omgang utarbeide en frivillighetsmelding – i et bredt 
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samarbeid.  På bakgrunn av meldingen tas det blant annet stilling til hvordan partene skal 

samhandle, om hvilke oppgaver, samt formelle samarbeidsordninger/avtaler». 

Frivillig innsats – fra organisasjoner og enkeltpersoner er en bærebjelke i velfungerende 

lokalsamfunn.  I arbeidet med planrevisjonen vil dette være et sentralt tema.  Arbeidet som 

planstrategien legger opp til bør derfor igangsettes snarest mulig. 

 Regionalt samarbeid.  Planstrategiene for Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner legger 

opp til en gjennomgang regionale avtaler og samarbeidskonstellasjoner innen helse og 

omsorg – før det eventuelt igangsettes arbeid med nye regionale planer.  Lillehammer er i 

samarbeid også med andre kommuner om flere tjenester – Ringsaker – Ringebu.  En slik 

gjennomgang bør skje tidlig i planperioden, slik at det kan tas hensyn til i arbeidet med den 

reviderte planen. 

 Folkehelse.  Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, 

forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, 

beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse 

(Folkehelseloven § 3). Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og 

ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko. Folkehelseloven skal bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller (§ 1). 

«Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse» tydeliggjør at målet med loven er, gjennom en 

bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med de ulike påvirkningsfaktorene i samfunnet 

som kan ha innvirkning på folkehelsen.  

 Velferdsteknologi.  Hvordan kan velferdsteknologi bidra til at innbyggerne kan bo lenger i 

eget hjem og med god livskvalitet?  Hvordan kan velferdsteknolog bidra til bedre tilbud for 

tjenestemottakere og bedre arbeidsmiljø for ansatte?  Og hvordan sikre trygghet for 

tjenestemottakere og pårørende i møte med ny teknologi? ROS-analyser. 

 

 


