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MØTEINNKALLING 
Tjenesteutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen 
Møtedato: 19.04.2022 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

6/22 21/82     
  LEVE HELE LIVET INTENSJONSVEDTAK OG HANDLINGSPLAN   

 
7/22 22/1123     
  HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP    

 
 
Orienteringer: 
- Orientering(er) fra aktivitetskoordinator (ca 45 minutter) 

Oppfølging av vedtak kulturminneplanene.  
Oppfølging Fritidserklæringen.  
Kort info om kommunes markering av Frivillighetens år 2022, fremdrift Tilrettelagt 
badeplass i Øyer sentrum, Pilegrimsbua på Ensby, gapahuken på Ensby. 

- Orientering ved fagutviklingssykepleier om Leve Hele Livet + sak (ca 45 minutter) 
- Høringssak om bedre polititjenester og beredskap, diskusjon om gruppearbeid KST-møte 
28.4.22 (ca 60 minutter) 
- Status flyktninger Hornsjø/bosetting 
 
 
 
Laila Jonassen Skåden 
Leder 
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LEVE HELE LIVET 
INTENSJONSVEDTAK OG HANDLINGSPLAN 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 21/82     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/22 Tjenesteutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Framdriftsplan Leve Hele Livet i Øyer kommune 
Handlingsplan Leve Hele Livet i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
St.meld 15 (2017-2018) Leve hele livet (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-
st.-15-20172018/id2599850/?ch=1 ) 
Leve hele livet i kommunene – evalueringsrapport fra Oslo Met 
(https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2982569 ) 
 
Sammendrag: 
I 2018 kom stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre. 
Reformen er en erfaringsdeling av tiltak og løsninger som man ser fungerer. Intensjonen er 
at flere bør gjennomføre de tiltakene som fungerer eller hente inspirasjon fra disse. Det 
handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i 
fellesskapet. Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere 
har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og bidrar til trygg, verdig 
alderdom. Reformen «Leve hele livet» består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på 
områder hvor man vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. 
 
Et krav i reformen er at kommunestyret skal vedta hvordan kommune skal følge opp  
reformen. Kommunen har vært representert ved lanseringen av reformen og har 
gjennomført dialogpunkter med bred representasjon. På grunnlag av dette er det utarbeidet 
en oversikt/handlingsplan over de områdene det blir jobbet med, eller som man ønsker å 
jobbe med, som ivaretar reformens intensjoner. 
 
Kommunedirektøren ber kommunestyret fatte vedtak om å følge intensjonen i reformen i 
videre plan- og utviklingsarbeid i Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
INNLEDNING – hentet fra St.meld. 15 (2017-018) 
«De fleste eldre i Norge lever gode liv. De former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i  
sosiale fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. De bidrar med sine 
ressurser i jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt. Alle eldre bør 
fortsatte å ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert kan svikte og det 
offentlige må trå til med et omsorgstilbud.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/?ch=1
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2982569
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Ute i lokalsamfunnene finnes det gode løsninger som sikrer dette. Men mange av de gode 
løsningene blir tatt i bruk av for få kommuner og for tilfeldig. Derfor blir ikke tilbudet godt 
nok og kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye. Reformen Leve hele livet består av 
25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til 
eldre i dag: 
 
• et aldersvennlig Norge 
• aktivitet og fellesskap 
• mat og måltider 
• helsehjelp 
• sammenheng i tjenestene 
 
Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan 
reformens løsninger kan innføres. Når dette er gjort, og kommunene har beskrevet hvordan 
de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen.»  
 
Reformperioden startet 1. januar 2019 og vil vare i fem år med ulike faser for planlegging, 
gjennomføring og evaluering. Reformen vil følges opp av Fylkesmannen gjennom 
nettverksarbeid og støttefunksjoner. 
 
Tilleggsopplysning: På grunn av Covid-19 har nasjonale myndigheter besluttet at reformen 
utvides til å vare ut 2024. 
 
REFORMEN I ØYER KOMMUNE 
Mange mener at dette kanskje ikke er en reform, men en erfaringsdeling eller en 
holdningsendringskampanje. Øyer kommune har vært representert i mange av de ulike 
nettverkene og samlingene som er gjennomført i regi av Helsedirektoratet og 
Statsforvalteren i Innlandet. Det er utpekt en kontaktperson for kommunen.  
 
I samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Inspirasjonskorpset har vi gjennomført 
konsert på Jevne gård, der beboere i omsorgsbolig, på dagtilbudet og hjemmeboende 
deltok. Med midler fra Statsforvalteren har vi arrangert «Eldre ut på middag». Kommunens 
innbyggere har vært invitert til å komme med innspill gjennom Hærdera. Det har kommet på 
plass en egen tildelingsenhet i kommunen. Dette vil bidra til å sikre mer kontinuitet i 
saksbehandlingen i helse- og omsorgstjenesten, bidra til bedre overganger mellom 
tjenestenivåer og ivareta brukermedvirkning og pårørendeperspektivet på en god måte. 
Dette er viktige områder i reformen Leve hele Livet.  
 
Det har blitt utarbeidet en oversikt over hva Øyer kommune har av tjenester og tilbud som 
ligger under reformens 5 hovedpunkter. Dette er gjort i samarbeid med representanter fra 
Helse- og omsorgstjenesten og Frivilligsentralen. Se vedlagt handlingsplan. Denne oversikten 
er ikke uttømmende i forhold til det det jobbes med i sektoren og kommunen, men fanger 
opp de mest relevante elementene i forhold til reformen. Handlingsplanen/-programmet vil 
oppdateres løpende med tjenester/tilbud etter hvert som slike avdekkes eller innføres. 
 
Det står i stortingsmeldingen at: «Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil  
prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.» Vi er  
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oppmerksom på dette og vil der det er relevant søke om midler til gjennomføring og 
implementering. Sektoren benytter allerede i stor grad seg av mulighetene som ligger her, 
men viktig at det vi har startet med blir fullført og fører til endring før man starter med noe 
nytt. 
 
Vurdering: 
«Leve hele livet» er definert som en kvalitetsreform for eldre. Reformen er først og fremt en 
erfaringsdeling mellom kommuner for å sikre at gode ideer kan nyttiggjøres av flere. 
Øyer kommune har jobbet med dette blant annet gjennom utredningen av fremtidens helse- 
og omsorgstjenester (KST-sak 96/21), og vi har en utstrakt erfaringsdeling i nettverk for 
velferdsteknologi.  
 
Det er viktig at man tar inspirasjon fra reformen og bruker den aktivt i arbeidet med å utvikle 
helse- og omsorgssektoren i årene fremover. Reformen og stortingsmeldingen blir med som 
et av flere grunnlagsdokumenter i forbedringsarbeidet fremover.  
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse involveres i det videre arbeidet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1.  Kommunestyret tar saken til orientering. 
2.  Kommunestyret forventer at reformen og stortingsmeldingen tas med i videre  

plan- og utviklingsarbeid i kommunen. 
3.  Kommunestyret ber om en oppsummering/evaluering i løpet av 2024 i tråd med 

reformens tidslinje. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X31 &13  
Arkivsaksnr.: 22/1123     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/22 Tjenesteutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap, Justisdepartementet 23.3.22 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram en sak til arbeidsgruppeinnspill for høringsuttalelse om 
bedre polititjenester og beredskap. Innspill vil bearbeides til en høringsuttalelse som blir 
behandlet i kommunestyret i mai. 
 
Saksutredning: 
Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) ber i brev av 23.3.22 alle kommunene i Norge om 
innspill og råd om hvordan politiet kan gi bedre tjenester til lokalsamfunnet. JBD ber om svar 
på følgende spørsmål: 
 

1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene 
forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene? 

2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og 
tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene? 

3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode 
tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet 
og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre 
dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av 
samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet? 

4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester? 
- Via et tjenestested i politiet? 
- Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested? 
- Via fysisk oppmøte? 
- Via telefon? 
- Via internett? 

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby 
lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester? 
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Vurdering: 
Høringen gjennomføres gjennom arbeidsgruppemøte i kommunestyret i april, hvorpå 
innspill samordnes til et høringssvar som vedtas i kommunestyret i mai. Arbeidet forankres i 
Tjenesteutvalget som gis ansvar for gjennomføring av arbeidsgruppemøtet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 


