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FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  
UTREDNING ØYER KOMMUNE 2021 
 
 
Vedlegg: 
Fremtidens helse- og omsorgstjenester – Øyer kommune 2021 – 2050, Mandat og metode 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber Tjenesteutvalget vedta mandat for utredningen «Fremtidens 
helse- og omsorgstjenester i Øyer kommune».  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 Årsbudsjett 2021 følgende: 
Framtidens helse – og omsorgstjenester 
1. Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. 
Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer kommunes tjenester, og være i 
tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store 
utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i sektoren. Utredningen skal 
inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye 
arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker 
kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle 
forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av 
kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering av tildelingskontor 
ivaretas i denne utredningen. 
2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske 
prosessen i utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess for 
budsjett 2022. 
3. 1.tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den nye turnusen herunder reduksjon 
av nattevaktstillinger. 
 
Kommunedirektøren iverksetter utredningen gjennom forankring i Tjenesteutvalget, og ber 
om vedtak av mandat og metode. 
 
Vurdering: 
Tjenesteutvalget skal være styringsgruppe for utredningen. Det er en relativt kort 
tidshorisont på utredningen, da den skal være ferdig konkludert til oppstart budsjettprosess 
rett etter sommeren 2021. Tjenesteutvalget vil holdes løpende oppdatert på 
arbeidsgruppas framdrift, og det vil bli gitt orientering fra ekstern bidragsyter om 



prinsippene for bærekraftig omsorg. For å sikre godt grunnlag for utredningen vil 
kommunedirektøren bruke Ambia (tidl. RO – ressurssenter for omstilling i kommunene) til 
sammenstilling av KOSTRA-tall, lokale tall og sammenlignbare kommuner. Ambia har lang 
erfaring med slike utredninger, og vil kunne bidra til en rask og kvalitetssikret prosess.  
 
Arbeidsgruppen som skal jobbe praktisk med utredningen vil bestå av kommunalsjef og 
tjenesteledere, samt tillitsvalgte. Videre vil arbeidet involvere brukere gjennom felles råd 
for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Mer konkret framdriftsplan på arbeidet vil 
foreligge til neste møte i Tjenesteutvalget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Tjenesteutvalget vedtar det framlagte mandat for utredning av fremtidens helse- og 
omsorgstjenester i Øyer kommune. 
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