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Omsorg 2036 - Helse og omsorgsplan
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Omsorg 2036 – etat omsorgs helse og omsorgsplan vedtas som kommunens overordnede plan
for helse og omsorgstjenester for perioden 2020 – 2036.

Vedlegg:
Omsorg 2036, etat omsorgs helse og omsorgsplan.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
«Omsorg 2032»; PS 11/17 behandlet i Kommunestyret 16.02.2017
Sammendrag:
Omsorg 2036 er Etat omsorgs 3. Helse- og Omsorgsplan (Omsorg 2030, Omsorg 2032, og nå Omsorg
2036). Siden 2013 har etat Omsorg hatt mål om at innbyggerne i kommunen skal være selvstendige i
eget liv og leve i eget hjem, lengst mulig. Stjørdal kommune har fra 2013 hatt en bevisst dreining, og økt
fokus, på forebyggende og tverrfaglig tilnærming til brukergrupper i alle aldre. Kommunen ønsker at alle
innbyggere skal ha gode bomiljø med mulighet for selvstendige liv ut ifra egne forutsetninger.
Helsepersonell er en kjent knapphetsfaktor i samfunnet. Beregninger viser at kommunen vil få en relativt
stor økning i antall eldre innbyggere over 80 år, fram mot 2036. Våre eldre er stadig friskere, men med
en slik vekst, må en påregne et betydelig press på helsetjenestene. Samtidig ser vi at den største økningen
i vårt pasientgrunnlag er pasienter under 66 år. Vi må i årene framover ha økt fokus på forebyggende og
rehabiliterende tiltak for denne gruppen i kommunen.

Etat Omsorg har under siste planperiode endret struktur til en Virksomhetsstruktur med 5
Virksomhetsledere. Det er for å samle like eller tilknyttede tjenester under en samlende ledelse, med
felles retning og lik målsetting. For å sikre at etaten yter tjenester og fordeler ressursene etter
bestepraksis, må vi til enhver tid vurdere hensiktsmessig metoder, tiltak og organisering.
Stjørdal kommune er gjennom internasjonal, nasjonal og regional kontekst forpliktet til å forholde seg til
FNs bærekraftsmål. Kommunens helse og omsorgstjenester skal inn i ny planperiode ta inn over seg
FN`s bærekraftsmål. Vi skal lykkes med dette gjennom dedikerte ansatte og god samhandling med både
interne og eksterne aktører.
Omsorg 2036 viser hvilken retning Etat omsorg i Stjørdal skal utvikle seg – hvor helse – og
omsorgstjenestene skal være i Stjørdal i 2036. Omsorg 2036 skal mobilisere til samarbeid og felles
satsning for å oppnå ønsket utvikling for helse- og omsorgstjenestene i Stjørdal kommune.
Frem mot 2036 er etatens felles retning: å arbeide for
- likeverd
- mestring
- bærekraft
- gode omsorgsomgivelser

Saksopplysninger
Omsorg 2036 er en plan som skisserer hvilke rammer de kommunale helse og
omsorgstjenestene har å forholde seg til, hvordan rammer og utvikling i samfunn og demografi
påvirker kommunen som helhet, og etaten spesielt.
Planen skisserer etatens utfordringsbilde, og mot hvilke mål og hvilken retning etaten skal
utvikle seg mot. For å være i stand til å møte utfordringene med de ulike rammene og føringene
vi har, har etaten utarbeidet strategier for å oppnå satte mål.
Hovedmål for Etat Omsorg 2020 – 2036:
1) Sosiale likheter:
Livskvalitet, god helse og tilgang på helsetjenester er uavhengig av bosted og sosial bakgrunn.
2) Mestring og selvstendighet:
Innbyggere mestrer hverdagen med å leve og bo selvstendig, uavhengig av funksjonsnivå.
3) Bærekraftig organisasjon:
Etat omsorg er en fremtidsrettet helse og omsorgstjeneste, som er innrettet etter utvikling i helse,
fag, teknologi og samfunnsutvikling for øvrig.
4) Funksjonelle omsorgsomgivelser:
Det er etablert moderne og funksjonelle omsorgsomgivelser

Vurdering
Kommunedirektøren anbefaler at fremlagt plan for helse og omsorgstjenestene i kommunen i
perioden 2020 - 2036 blir vedtatt. Gjennom Omsorg 2036 ønsker kommunedirektøren å
presentere en overordnet plan for Etat omsorgs mål og strategier i perioden 2020- 2036.

