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1. Sammendrag og avgrensninger   
  

Kommunedelplanen angir de overordnede strategiene for hvordan samhandlingsområdet helse-, omsorg 
og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene som forventes i de kommende årene. Dette 
omfatter tjenester som blant annet er forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om 
sosiale tjenester og lov om folkehelsearbeid.  

Sammendrag  
Utfordringene helse-, omsorg og sosialtjenestene i kommunen står overfor er mange og sammensatte, og 
de økonomiske rammene er stramme. Det vil kreve nytenkning og innovative løsninger. Antall eldre i 
befolkningen vil øke, flere unge får psykiske helseplager, rus er et problem for noen innbyggere. En 
rekke sykdommer har sammenheng med innbyggernes livsstil. Samhandlingsreformen fører til at 
kommunen får flere og mer komplekse helse-, omsorg- og sosiale oppgaver innen alle aldersgrupper.   

Det er og vil fortsatt være en utfordring for kommunen å rekruttere og beholde personell med riktig 
kompetanse. I møte med fremtidens utfordringer innen helse, omsorg og sosial blir det nødvendig å 
gjøre mer enn å utvide eller effektivisere dagens tjenestenivå.   

Ressursinnsatsen dreies mot mer helsefremming, forebygging og tidlig innsats for å unngå at 
enkeltindivider eller grupper får plager som begrenser eller ødelegger for et godt liv. På samme tid må 
innbyggerne selv være fysisk og sosialt aktive og ta ansvar for egen helse.   

Enkeltindividers familie og frivillige nettverk vil være viktige samarbeidspartnere for kommunen i 
løsning av helse-, omsorg- og sosiale oppgaver. Innbyggernes behov er sammensatte og det er bruk for 
for et mangfold av bomuligheter for at den enkelte skal kunne leve selvstendig i egen bolig. Det vil være 
nødvendig med samarbeid mellom kommune og private aktører innen flere områder for å kunne møte 
den enkeltes behov. Forebyggings- og rehabiliteringsideologi skal prege alle helse-, omsorg og sosiale 
tjenester. Planen har lagt fire sentrale overordnede strategiske perspektiv til grunn for valg av mål og 
strategier:   

1. Tidlig innsats. - Tidlig innsats er handlinger på tidligst mulig tidspunkt.   

2. Aktiv brukerrolle. - Fremtidens brukere vil ha ønske om å medvirke i enda større grad enn i 
dag.  

3. Kunnskapsbasert praksis og kvalitet. - Kunnskap skal prege alle tjenesteområder.   

4. Innovasjon. - Innovasjon handler om å finne nye og alternative løsninger.  

  
Avgrensninger  
Planen beskriver tjenester og aktiviteter innen helse-, omsorg- og sosialområdet på et overordnet nivå. 
Kommunen har et ansvar for at helseperspektivet tas inn i all planlegging og i alle beslutninger. Hvordan 
by- og boligområder planlegges, hvordan skole og barnehage drives og tilgang til kulturtilbud for alle 
grupper er avgjørende for trivsel, aktivitet og sosialt nettverk. Dette er områder som i mindre grad 
omhandles i denne kommunedelplanen, de behandles hovedsakelig i kommuneplanens samfunnsdel og i 
andre kommunale planer.     
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2. Bakgrunn og rammer for planen  
  

2.1 Forankring og involvering  
  

Forankring  
Kommunestyret vedtar 15.12.2016 ny kommunal planstrategi for 
Fauske kommune 2017-2026 med revidering av planen «Aktive helse- 
og omsorgstjenester fram mot 2020». Sosialfeltet er ikke innarbeidet 
tilstrekkelig på overordnet nivå i noe planverk. For å skape en større 
helhet innenfor samhandlingsområdet tas nå sosialfeltet inn i denne nye 
kommunedelplanen. Kommunedelplanen angir overordnet utfordringer 
og valg de neste årene.   

Planen revideres hvert 4. år. Gjennom kommunens årlige budsjett og 
4årige handlingsprogram vil strategiene i planen  konkretiseres i mål og 
tiltak basert på nasjonale føringer og lokale vedtak.   

  
Arbeidsgruppen og intern forankring  
I arbeidet med kommunedelplanen ble det valgt å gjennomføre en bred involvering i utarbeidelsen av 
planen både for ledere, ansatte og innbyggere. Lederne har en avgjørende rolle i endringsarbeid. 
Eierskap til planen hos ledere og ansatte er viktig for å gjennomføre de veivalgene planen legger opp til.   

Arbeidsgruppen består av kommunalsjef for samhandlingsområdet helse, omsorg og sosial, enhetsledere fra 
helse, NAV, hjemmebaserte tjenester og institusjon, to fagutviklingssykepleiere fra samhandlingsområdet 
helse-, omsorg- og sosial  og folkehelserådgiver. I tillegg er hovedtillitsvalgt og verneombud invitert inn på 
enkelte  møter.  

Styringsgruppen er rådmannens ledergruppe.   

Helse – og omsorgsutvalget er  gitt orientering og anledning til innspill underveis.   

Eldrerådet og rådet for likestillling har fått informasjon underveis.  

  
Involvering av ansatte  
• Informasjon og drøfting på personalmøter i helse, omsorg og sosial.  

• Dialogkafe med HMS grupper innen helse og omsorg. Vedlegg 1.  
Tema:  

1. Sammen med bruker pasient og pårørende.  

2. En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste.  

3. Moderne lokaler og boformer.  

4. Den nye hjemmetjenesten.  
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• Dialogkafe med ansatte sosial. Vedlegg 2.  
Tema:   

1. Hvem er morgendagens brukere av NAV og sosiale tjenester?  

2. Hvordan bør kommunen utvikle sine tjenester for å få flere i arbeid?  

3. Hvordan kan kommunen på best mulig måte forebygge sosiale forskjeller og 
utenforskap?  

  

Involvering av innbyggere   
Innbyggerne i kommunen ble invitert til fire ulike dialogmøter, møtene foregikk i juni og september. Alle 
kommunestyremedlemmer og vararepresentanter ble spesielt invitert. Møtene ble annosert i Avisa 
Nordland, Saltenposten og sosiale media. Vedlegg 3. og 4.  

Alle fire møter startet med foredrag, deretter var det lagt opp til debatt og innspill til den nye planen. Team:  

1. Fremtidens hjemmebaserte tjenester. Vedlegg 5, 6 og 7.  

2. Fremtidens demensomsorg. Vedlegg 9, 10 og 11.  

3. Arbeid, ungdom og sosiale tjenester inn i fremtiden. Vedlegg 8.  

4. Frivillighet i fremtidens eldreomsorg. Vedlegg 12.  

  

Eldrerådet og Rådet for likestilling for funksjonshemmende er informert og orientert underveis.  

Planen legges ut på offentlig høring med 6 ukers høringsfrist etter møte i helse- og omsorgsutvalget 7. 
mars.  
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2.2 Kommunale styringsdokumenter

Kommunedelplan er nivået mellom kommuneplanens
samfunnsdel og kommunens handlingsprogram.
Kommunedelplanen skal utdype verdier og gi
langsiktige mål for samhandlingsområdet. Tema-og
fagplaner er planer på fagområder der det gis spesifikke
statlige føringer, eller hvor det, av ulike årsaker, er
behov for en spesiell innsats. Det vil også være behov
for konkrete planer innen spesifikke områder som er
nødvendige for å oppfylle kommunedelplanen sine
målsettinger.

Kommuneplanens samfunnsdel:
Kommuneplanen 2011-2025 har visjonen;

«Fauske -folkehelsekommunen der alle trives» og beskriver hvordan kommunen skal videreutvikles
gjennom målbevisst satsing.

Kommuneplanens overordnet mål fram mot år 2025 er;

Sammen skal vi videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er; god folkehelse,
gode tjenester, vekst i næringslivet og vekst i folketall.

Folkehelsa i Fauske
Oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer (Folkehelsa i Fauske), ble behandlet av
kommunestyret 14.12.2016.1 Basert på framlagt statistikk for Fauske, lokal fagkunnskap på tvers i
organisasjonen samt forskningsbaserte påviste sammenhenger, er det identifisert ulike
folkehelseutfordringer i Fauske kommune. Utfordringene er sammensatte og påvirker hverandre
gjensidig. Se vedlegg 13.

Andre kommunale planer
Planen «Aktive helse –og omsorgstjenester i Fauske frem mot 2020» erstattes nå av kommunedelplan

for Helse, omsorg og sosial 2018-2025. Øvrige planer som berører området helse, omsorg og sosial er

økonomiplan, kompetanseplan, alkoholpolitisk plan, boligsosial handlingsplan og samhandlingsplan for

oppvekst og kultur.

1 Folkehelsa i Fauske. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2016

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan

Handlingsprogram

Tema– og fagplaner
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2.3 Nasjonale føringer  
  

Tjenestene i helse-, omsorg og sosial sektoren er i stor grad styrt av lovverk og nasjonale føringer. 
Kommunedelplanen er utformet innenfor disse rammene.   

  

Samhandlingsreformen   
St. meld nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen (Rett behandling - på rett sted - til rett tid) legger opp 
til en ny kommunerolle og legger føringer for hvordan kommunene skal tilrettelegge tjenestene til beste 
for brukerne og samtidig legge til rette for bærekraftig utvikling. Dette utfordrer fremtidens helse- og 
omsorgstjenester. Samhandlingsreformen ble iverksatt 01.01.12.   

  

Lov om folkehelsearbeid   
Loven gjenspeiler de grunnleggende  
prinsippene for folkehelsearbeid «Helse i  
alt vi gjør» (Health in All Policies) og  
skal sørge for at kommunene har oversikt  
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker helse. Dette skal  
være grunnlag for all kommunal 
planlegging.Loven skal sikre at 
folkehelse prioriteres.  
  

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester   
Loven gjelder for kommunen og private som har avtale med kommunen (hvis ikke annet følger av loven). 
Loven sier at helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og 
tilpasset den enkeltes behov.   

  

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven)  
Loven har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. I 
dette ligger det at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme overgang til arbeid, 
sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Det handler også om å delta til at utsatte barn og unge 
og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud og bidra til likeverd, likestilling og 
forebygge sosiale problemer.  

  

Lov om pasient- og brukerrettigheter   
Pasient og bruker har rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjenester og 
tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med disse.   

  

«Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste 
ressurs. Det er et stort potensiale å fremmme helse og 
forebygge sykdom og for tidlig død. Det er et 
samfunnsansvar å bidra til god helse i hele befolkningen. 
Hvordan vi utvikler samfunnet vårt har stor betydning 
for helsen til hver og en av oss, og ikke minst for 
hvordan helsen er fordelt i befolkninge.» 
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Morgendagens omsorg   
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg omtales som en 
mulighetsmelding til omsorgsfeltet hvor man leter etter nye måter å løse 
omsorgsoppgavene på.   

Morgendagens omsorg skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens 
brukere nye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for 
sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse. Den skal også gi grunnlag 
for å videreutvikle det faglige arbeidet for de som trenger assistanse.  

  

  

NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet  
Meld.St.33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet drøfter 
strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og 
velferdsforvaltningen.. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal 
komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til 
å tilpasse tjenestene til brukernes behov.   

  

  

Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet   
Meld.St.27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere 
hverdag og økt produktivitet Meldingen presenterer regjeringens 
overordnede politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste i 
forhold til spesielt produktivitet, omstilling og effektivisering.   

Regjeringens IKT-politikk har i lys av dette to hovedmålsettinger; en 
brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning og verdiskaping og deltakelse for 
alle.   
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2.4 Velferd for enkeltmennesker og økonomiske rammer  
  

 

Hovedintensjonen i fremtidig omlegging av helse-, omsorg- og 

sosialtjenestene handler om velferd for enkeltmennesket. 

Omleggingen skal først og fremst bidra til at brukere av 

tjenestene gis ”nye muligheter til å klare seg selv bedre i 

hverdagen til tross for sykdom, problemer eller 

funksjonsnedsettelse” (Morgendagens omsorg 2012-2013).   

Mulighet for et mer selvstendig liv og mestring av hverdagen er god velferd for enkeltmennesker. 
Kostnadene i sektoren vil øke kraftig i årene som kommer dersom tjenestene gis på samme måte som i 
dag. Det må velges retninger for tjenestene som reduserer veksten i kostnadene for å sikre en økonomisk 
bærekraftig utvikling. Dette danner rammene for planarbeidet. De økonomiske rammene blir betydelig 
strammere i planperioden. Tilgangen på kvalifisert personell reduseres. Gjennom nytenkning, 
kvalitetsutvikling og tverrfaglig samarbeid er det et mål å sikre en god faglig og økonomisk bærekraftig 
tjenesteproduksjon. Tiltak i handlinsdelen kapittel 5.0, må gis økonomikse rammer i kommende 
budsjetter og økonomiplaner.  

  

  

2.5 Forventninger   
  

 
Innbyggere, brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner  
har forventninger til kommunen. Disse kan strekke seg 
utover kommunen har plikt til å stille opp med.  
ansvar for selv.  
 
 

 
Kommunen har plikt til å sørge for at det gis nødvendig 
helsehjelp og at tjenestene som ytes skal være forsvarlige.  

Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- 
og omsorgstjenesteloven. Aktiv deltakelse fra brukere og pårørende i prosesser knyttet til utforming av 
tjenestetilbudet, individuelle behov, tildelingskriterier og serviceerklæringer danner rammene for 
hvordan kommunen definerer begrepet nødvendig helsehjelp og vil bidra til å avklare forventninger.

Det må skapes realistiske 
forventninger til hva kommunen skal 
løse og hva hver enkelt av oss må 
ordne og ta ansvar for selv.  

Mulighet for et mer selvstendig liv 
og mestring av hverdagen er god 
velferd for enkeltmenneske. 
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3. Status og utviklingstrekk

3.1 Befolkningsutvikling

Den trenden som har vist seg de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter fremover. I
løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn befolkningsgruppen 0–
15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å vokse sammenlignet med
befolkningsgruppen 0–15 år i kommunen.

Figur 1 – Befolkningsutvikling 2016-2040, 0-15 år og 67 år og eldre, middels vekst

Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i
kommunen. Det er to befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Disse
er befolkningsgruppene 0–15 år (barn og unge) og 67 år og eldre (eldreomsorg). Som vi ser av figurene
så er befolkningsgruppen 0–15 år relativt stabil i hele perioden 2016–2040, mens befolkningsgruppen
over 67 år er økende i hele perioden, uavhengig av hvilket vektscenario som legges til grunn.

Når Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre innbyggere sammenlignet med barn
og unge, innebærer det at tjenestebehovet til denne gruppen vil øke. Det vil være helt avgjørende for en
bærekraftig økonomi i kommunen at endringer i tjenestetilbudet gjennomføres med god og langsiktig
planlegging.
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3.2 Fremtidig tjeneste og årsverkbehov

I de neste årene vil det være et økende behov for ansatte innen helse - og omsorgstjenesten i kommunen.

Figuren nedenfor viser nasjonale normer for årsverkbehov i 2015 og frem mort 2040.

Den nasjonale normen viser behov for 260 årsverk i institusjon-og hjemmetjensete i 2015. Fauske
kommunen ligger under den nasjonale normen for årsverkbehov. Pr. 31.12.17 er det 193 årsverk i den
kommunale institusjon-og hjemmetjeneste.

Figur 2 –Årsverkbehov i Fauske kommune i 2015, 2025 og 2040
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4. Fra passiv hjelp til aktiv mestring – strategiske 
perspektiver  

  

Fremtidens helse-, omsorg- og sosialtjenester bygges opp rundt 
enkeltindivitets ansvar for egen helse og omsorg. Kommunal 
tjenester skal støtte opp under og forsterke ansvaret.   

Det må være tilrettelagtt for en samfunnsutvikling som styrker 
innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for 
helse, trivsel og mestring. Dette 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 eller målgruppe. Det handler 
om velferd for enkeltmennesker.   

  

  

Helse-, omsorg- og sosialetjenester tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser. Kommune har allerede 
innført forebyggende hjemmebesøk, hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og har hukommelsesteam 
som en del av sitt tjenestetilbud. Disse nye måter å arbeide på vil danne hjørnesteinen i de fremtidige 
hjemmebaserte tjenester.  

  
Det er avgjørende at kunnskapsbasert praksis og kvalitet og innovasjon preger utviklingen av alle 
tjenesteområder.   
 
 

En endring «fra passiv hjelp til aktiv 
mestring» vil først og fremst kreve 
omprioritering av ressurser, ikke at ressurser 
nødvendigvis tilføres tjenesteområdene. I 
tillegg vil de endringsprosesser planen legger 
opp til stille store krav til ledelse og 
kompetanse.   

  

  

 

  

 

 

  

Planen legger fire strategiske perspektiv til grunn 
for valg av mål og strategier: 

1. Tidlig innsats 
2. Aktiv brukerrolle 
3. Kunnskapsbasert praksis og kvalitet 
4. Innvovasjon 
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4.1 Tidlig innsats  
  

Tidlig innsats er handlinger på tidligst mulig tidspunkt  

 for å unngå at et problem oppstår  
 når et problem har oppstått/ blitt avdekket 

  
Tidlig innsats handler også om samarbeid mellom tjenester  

innad i samhandlingsområdet helse, omsorg og sosial og mellom samhandlingsområdene, og utvikling 
av tjenester i samarbeid med andre.   

Tidlig innsats er en innovativ tilnærming som skal utfordre tilvente måter å tenke og handle på. Tidlig 
innsats handler også om prioritering.   

  
  

4.2 Aktiv brukerrolle  
  

Den veksten som ventes i helse-, omsorg 
og sosialtjenestene de kommende årene, 
må organiseres slik at den bygger opp 
under og utløser ressurser hos brukerne 
selv, deres familie og sosiale nettverk i 
nærmiljøet, organisasjoner og 
lokalsamfunnet.  

Utfordringene i tiårene som kommer kan 
ikke overlates til de kommunale helse-, 
omsorg og sosialtjenestene alene.  
Innbyggerne må ta det betydelig ansvar.  

 

 

Brukermedvirkning og brukerstyring   
God tjenestekvalitet skapes gjennom dialogen mellom bruker og tjenesteutøver, og medvirkningen 
innebærer først og fremst at brukerens erfaring benyttes for å kunne gi best mulig hjelp.   

Fremtidens brukere vil ha ønske og forventning om å medvirke i enda større grad enn i dag. 
(Morgendagens omsorg, 2012-2013).  

Pasienter og brukere har lett tilgang på informasjon og god kunnskap om helsefremmende og 
forebyggende tiltak, ulike tjenester og fagområder. Det medfører at fremtidens brukere i større grad kan 
ta ansvar for egen helse og der skjer en overgang fra brukermedvirkning til brukerstyring med reell 
innflytelse på tjenesten.  

Når et problem er oppstatt eller blitt 
avdekket er målet å sikre hjelp på et 
tidlig stadium. 
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Pårørende og familienettverk   
Pårørende legger ned et stort antall årsverk i omsorgsarbeid. Dette arbeidet 
er verdifullt. Pårørende vil være en viktig fremtidig ressurs. Erfaring viser 
at pårørende og familie ønsker å gjøre en omsorgsinnsats. Den enkelte er 
avhengig av denne innsatsen, og kommunen må understøtte dette.   

Tilrettelegging av forhold som gir pårørende mulighet for å yte denne 
omsorgen vil prege tjenestetilbudet.  

Kommunen må finne gode og systematiske tiltak å samarbeide med 
pårørende på. Det kan være ulike trygghetsskapende tiltak som 
dagaktivitetstilbud, avlastningstilbud og pårørendeskoler.  

  

  

Frivillighet   
Folkehelseloven gir kommunene ansvar for å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Det brede 
tilbudet av aktiviteter gjør at frivillig sektor utpeker seg som medspillere innen et stort område. Frivillige 
organisasjoner gjør en stor innsats, og mange av disse driver tjenestetilbud i samarbeid med, eller som 
supplement til de offentlige tjenestene.   

Kommunen har lang tradisjon for samarbeid med 
frivillige organisasjoner og frivillige personer. Pensjonister  
vil i større grad enn tidligere utgjør en ressurs i det frivillige 
arbeidet. All frivillighet vil være viktige samarbeidspartner i 
fremtiden. De skal supplere og ikke erstatte offentelige 
tjenester  
 
 
 
Private aktører   
Private aktører er viktige samarbeidspartnere for kommunen. De kan være både ideelle (non-profit) og 
kommersielle aktører. Det er mer vanlig at kommuner og private organisasjoner samarbeider om 
konkrete prosjekter.   

Innenfor området velferdsteknologi, der det er behov for bidrag innen kompetanse, økonomi og praktisk 
utprøving og erfaring, er det store muligheter for samarbeid med bl.a. private aktører.   

Samarbeid med private aktører i planlegging av fremtidige boligtilbud vil være aktuelt.   

En ser også en fremvekst av sosialt entreprenørskap. Det etableres virksomheter der hovedmålet er å løse 
et sosialt eller samfunnsmessige problem på en innovativ måte, som kan skape varige forbedringer.   

 

 

 
 

De nye folkehelseutfordringene som 
sosiale helseforskjeller, psykiske 
plager, fysis inaktivitet og ensomhet 
krever andre tilnærminger enn 
tidligere. 
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4.3 Kunnskapsbasert praksis og kvalitet  
 

Det er behov for både økt kompetanse og ny kompetanse innen flere 
områder. Rekruttering og riktig kompetanse vil være avgjørende for å 
sikre god kvalitet på fremtidige tjenester.   

Kvaliteten på tjenestene kjennetegnes ved at tjenestene oppleves 
virkningsfulle, trygge, involverer brukerne og gir dem innflytelse. På 
samme tid må tjenestene være samordnet og preges av kontinuitet, de må 
også være tilgjengelige og redelig fordelt. Ressursene må utnyttes på en 
god måte.   

Kommunen har de siste årene selv tatt initativ til å få forsket på egen 
praksis. To studier er publisert av Nordlandsforskning. En studie av 
Familiemøte og en av TIMS- Fauske.   

Kunnskapsbasert praksis og kvalitet skal prege alle tjenesteområder.   

 

4.4 Innovasjon   
 

Innovasjon er et begrep for forandring og betegner noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Det kan også 
beskrive en prosess der resultatet ikke er kjent på forhånd. Det nye som utvikles skal ikke bare være 
nyttig, men det skal også tas i bruk.   

 
Innovasjonsarbeidet i helse-, omsorg og sosial  må først og  
fremst foregå i kommunene. Mange av  
innovasjonsmulighetene oppstår i samarbeid mellom  
kommuner, kunnskaps- og forskningsmiljøer og private 
aktører. Innovasjonsarbeidet i kommunene skal bidra til  
«utvikling og innføring av velferdsteknologi, nye 
 arbeidsmetoder, nye organisasjonsformer og boformer som er tilpasset morgendagen».  
 

Nye og alternative løsninger på fremtidens utfordringer kan for eksempel finnes i vekslingsfelt mellom 
helse-, omsorg- og sosialtjenestene og spesialisthelsetjenesten, andre kommunale tjenester, familier, 
frivillige og øvrig lokalsamfunn.  

Det er et lederansvar å legge til rette for innovasjonskultur i offentlig sektor. God innovasjonsledelse og 
kompetanse vil kunne redusere motstand mot nye løsninger og endrede arbeidsrutiner, samt bidra til at 
de ansatte er med på å utforme nye løsninger. Det er viktig å understreke at god innovasjonsledelse 
foregår i et samarbeid mellom den politiske og den administrative ledelse. Innovasjon i 
tjenesteutviklingen vil dermed føre til en forsterkning av lokaldemokaratiet gjennom nye 
samhandlingsformer mellom innbyggere, politisk ledelse og administrasjon.  

 

Innovasjon handler om å finne nye 
løsninger. 

Det skal være nytt, nyttig og nyttiggjort. 
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5. Handlingsdel – mål og veivalg i planperioden  
  

De fire strategiske perspektivene tidlig innsats, aktiv brukerrolle, kunnskapsbasert praksis og kvalitet og 
innovasjon skal prege utviklingen innen helse -, omsorg og sosial i kommunen. Denne delen av planen 
tar opp i seg de strategiske perspektivene når retningene på fremtidige helse- og omsorgstjenester 
skisseres. Hvilke overornede mål kommunen setter for de enkelte områdene, og hvordan kommunen skal 
handle for å møte de fremtidige utfordringene vil omtales i denne delen av planen.  

Fremtidige helse-, omsorg- og sosiale tjenester må gis på en annen måte enn i dag.   

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, og for å 
sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.   

Dersom en i fremtiden skal redusere forekomsten av psykiske helseplager, rusproblemer, og 
livsstilsrelaterte helseplager, må arbeidet starte med småbarnsfamilier, tidlig oppvekst og førskolealder.   

Økningen i antall eldre, og spesielt eldre med demenssykdom, er også med og danner grunnlag for 
veivalg.  Kommune legger opp til strategier som skal føre til at en større del av den kommunale 
innsatsen foregår innen det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid.  

  

Figur 3 på neste side illustrerer ”forebyggings- og mestringstrappen” (Ressurssenter for omstilling i 

kommunene, RO).   

Her vises bl.a. alle tjenestenivå fra det generelle helsefremmende arbeidet rettet mot hele befolkningen, 
til individuelt utmålte tjenester til mennesker med omfattende tjenestebehov.   

Dersom en lykkes med målrettet arbeid på hovedtrinn A, B og C, vil det gi økt velferd gjennom et mer 
aktivt og selvstendig liv for innbyggerne.   

Ressursbruken rettet mot enkelpersoner vil være økende fra hovedtrinn A mot hovedtrinn D.   

Fauske kommune legger opp til strategier som skal føre til at en større del av den kommunale innsatsen 

skyves oppover i ”forebyggings- og mestringstrappen”, mot helsefremmende, forebyggende og 

rehabiliterende arbeid.  
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Figur 3 – Skjematisk fremstilling av forebyggings-  og mestringstrappen. Ressurssenter for omstilling i kommunen 
RO.  

  

  

  

I det følgende presentres kommunedelplanens overordnede mål innenfor følgende områder:   

5.1 Helsefremmende livsstil.  

5.2 Forebyggende arbeid barn, unge og foreldre.  

5.3 Psykisk helse og rus.  

5.4 Arbeid og sosial inkludering.  

5.5 Bo trygt med tjenester.  

5.6 Bolig.   

5.7 Velferdsteknologi  

5.8 Strategisk kompetanseutvikling  

5.9 Frivillighet  

De fire strategiske perspektiver tidlig innsats, aktiv brukerrolle, kunnskapbasert praksis og kvalitet og 
innvasjon preger planens mål og hvordan kommunen skal lykkes med arbeidet.   
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5.1 Helsefremmende livsstil

Mål

• Legger til rette for at alle innbyggere kan være fysisk og sosialt aktive.

• Arbeide målrettet med å gi innbyggerne økt kunnskap om livsstilssykdommer.

Bakgrunn

Helsefremmende livsstil handler om hvordan enkeltmennesket forholder seg til eget levesett i relasjon til
eksempelvis kosthold, fysisk aktivitet, røyking, rusmidler og sosiale relasjoner til andre mennesker.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har god effekt på mange områder som lettere psykiske
helseplager, muskel skjelett m.m. Fysiskaktivitet foregår ofte i grupper og gir mulighet for å bygge
sosiale nettverk.

Alle barnehager og skoler i kommunen er sertifisert som helsefremmende. Kommunen har et rikt idretts-
og kulturtibud, det er tilrettelagt for turaktiviteter av ulik grad gjennom utbygging av tur-og sykkelstier.

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet

• Tjenestene som arbeider med barn unge og familie skal sammen ha en spesiell oppmerksomhet
mot det helsefremmende arbeide og legge til rette for gode og helsefremmende tiltak.

• Videreutvikle og styrke samarbeidet med frivilligheten for å stimulere til fysisk og sosial

aktivitet.

• Videreutvikle og etablere lærings-og mestringstilbud i egen regi og i samarbeid med andre

eksterne samarbeidspartnere.

• Utforming av bomiljø som gjør det lystbetont å utvikle en aktiv livsstil.
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5.2 Forebyggende arbeid barn, unge og familier  

  

Mål  

 Barn og unge i Fauske skal oppleve å ha god fysisk og psykisk helse  

  

Bakgrunn  

Forebyggende arbeid for barn, unge og familier handler om å bidra til å redusere sykdom eller skader, 
og/eller risikofaktorer som bidrar til sykdom. Bedring av forutsetningene for god helse øker muligheten 
til å mestre de utfordringer og belastninger barn, unge og familier utsettes for i dagliglivet. Helsekontroll 
for barn, unge og gravide er en viktig del av det forebyggende arbeidet og kan være med å fange opp 
bistandsbehov på et tidlig tidspunkt.   

Like muligheter til deltakelse for barn unge og familier med helsemessige eller sosiale utfordringer er et 
annet viktig element for opplevelsen av god fysisk og psykisk helse. Kommunen skal ha lavterskeltilbud 
som er tilgjengelige for alle barn, unge og familier, og tjenestene skal arbeide for å fremme trivsel og 
god helse hos barn, unge og familier og styrke barn og unges oppvekstvilkår.  

Med gode rutiner for tverrfaglig samarbeid, kan familier med behov lett ledes videre i tjenesteapparatet 
og dermed få helhetlig og koordinerte tjenester. Tilsvarende kan samhandling mellom tjenestene lett 
mobiliseres når barn, unge og familier trenger rask og helhetlig hjelp. Jamfør Familiens hus.   

Ungdataundersøkelsen i ungdomskolen skal gjennomføres hvert tredje år. Denne undersøkelsen sammen 
med annet datagrunnlag gir en pekepinn på hvordan ungdom i Fauske har det. Det gir viktig informasjon 
med tanke på hvordan tjenestene bør arbeide.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Sikre at barn, unge og barnefamilier med sammensatte utfordringer får en helhetlig oppfølging når 
det kreves samarbeid på tvers av enheter og fagområder.  

• Legge til rette for at alle barn og unge skal ha de samme muligheter til deltakelse uavhengig av 
helsemessige begrensninger, personlig økonomi, eller andre sosiale forhold.  

• Foreldrestøttearbeidet skal fortsatt være en bærebjelke i kommunens folkehelsearbeid.  

• Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning 

for helseutviklingen til barn og unge.  
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5.3 Psykisk helse og rus  

  
  

Mål   

• Personer med psykiske helseplager og rusproblemer skal være i utdanningsløp, arbeid eller 
arbeidsrettet aktivitet.   

• Personer med psykiske helseplager og rusproblemer har likeverdige, nødvendige og forsvarlige 
tjenester.  

  
Bakgrunn  

Med utgangspunkt i innbyggernes egne ressurser og ønsker om aktivitet og funksjon skal tjenestene 
legge til rette for mestring av psykiske helseplager og rusproblemer.  

Ressursbruken rettes mot forebygging, rehabilitering og aktivering av innbyggerens egne ressurser. 
Deltagelse i samfunnet gjennom arbeid og annen aktivitet i fellesskap med andre bidrar til å gi 
mestringsopplevelser. Det fører også i mange tilfeller til at mennesker i større grad klarer seg selv og tar 
ansvar for egen situasjon, som igjen fører til at de kan leve et selvstendig liv.  

Rusrelaterte og psykiske lidelser rammer ofte hele familien. Fokus på barn som pårørende vil ha en 
forebyggende effekt i forhold til neste generasjons helse, og legge et bedre grunnlag for livsmestring.   

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Ressursbruken dreies til forebygging, rehabilitering og ettervern  

• Økt satsning på arbeids- og arbeidsrettet aktivitet, i samarbeid med NAV og næringslivet  

• Etablere og videreutvikle aktivitets og tjenestetilbud i større deler av døgnet i gode og tilpassede 

lokaler.  
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5.4 Arbeid og sosial inkludering   

 
  
Mål   
  

• Flere i arbeid og økt innsats for inkludering av utsatte grupper i befolkningen.  

• Personer med utviklingshemming deltar i samfunnet på lik linje med andre, og lever et aktivt liv 

ut i fra egne forutsetninger.  

  

Bakgrunn  

Målet er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den 
enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og 
aktiv deltakelse i samfunnet.   

Det er en prioritert oppgave å bidra til at så mange som mulig kommer i eller beholder arbeid. Arbeid 
skal være den meningsbærende aktivitet i oppfølging av personer med bistandsbehov.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Etablere og videreutvikle aktivitets, arbeidstrening og arbeidstilbud for innbyggere som faller 
utenfor det ordinære utdanninsforløp og arbeidsliv.  

• Forsterke koordineringen og samordningen av tversektorielle og brukerrelaterte tjenester   

• Styrke fattigdomsbekjempelsen spesielt gjennom forebyggende økonomiske tiltak rettet mot 

unge mennesker og familier  
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5.5 Bo trygt med tjenester  

 

  
Mål  
   
• Innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester skal ha mulighet for å bo lengst mulig i 

eget hjem med størst mulig grad av selvstendighet  

• Sikre trygge og verdige tjenester til  innbyggere som har behov for heldøgns helsetjeneste i 
institusjon eller lignende boformer  

  
Bakgrunn  

Behovet for helse- og omsorgstjenester er sterkt økende. Høyere levealder gir økt forekomst av kroniske 
sykdommer. Tjenestetilbudet må derfor gjenspeile dette . Innbyggerne forventer å kunne motta 
omfattende og avanserte helse-  og omsorgstjenester som fremmer egen mestring og selvstendighet, 
både i hjemmet og i institusjon.  

Bruk av velferdsteknologi vil gi mer trygghet og heve  
betydelig for innbyggere som mottar tjenester.  
avanserte helse- og omsorgstjenester krever økt 
grad av tverrfaglig arbeid, med ny og økt kompetanse. 
  

Helse-, omsorg- og sosialtjenestene skal understøtte at innbyggerne lever et mest mulig selvstendig liv i 
egen bolig og mestre sin hverdag med økt fokus på rehabilitering/habilitering.   

  

Antall mennesker med demenssykdom vil øke med årene som kommer. Det er av stor betydning at 
mennesker som utvikler demenssykdom og deres pårørende får god oppfølging i hjemmet. Det er behov 
for trygge boligtilbud til mennesker med demenssykdom som ikke lenger kan bo i eget hjem. Botilbud 
kan være heldøgns omsorgsbolig eller plass i institusjon. Erfaring viser at de lokaliteter som kommunen 
i dag disponerer er svært dårlig tilpasset denne pasientgruppen. Bygningsmassen motiverer til lite 
aktivitet og bevegelsesfrihet. Det er lite tilgang til terapeutiske ute –og inne områder, og lokalene gir 
svak utnyttelse av fagressursene. Erfaring fra de siste årene viser at flere med langtkommen 
demenssykdom stiller økte krav til tjenestetilbudet. Dette gir utfordringer innenfor den faglige 
tilnærmingen, personalressurser og økonomi.   

 

Den beste omsorgen handler ikke bare 
om å hjelpe.det handler også om å sette 
folk i stand til å klare eg selv.  
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Slik Fauske lykkes med arbeidet  

• Sikre og videreutvikle tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og kompetanse i alle deler av tjenesten, 
herunder:  

o høy andel korttidsplasser med variert tilbud 

o heldøgns omsorgsboliger   

o utvidet dag- og aktivitetstilbud  

• Innføre helhetlige pasientforløp med felles forståelse, standarder og verktøy for å sikre 
koordinerte og tverrfaglige tjenester.  

• Kulturendring med fokus på medbestemmelse og ansvar for eget liv.  
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5.5 Bolig  

  

  
Mål   
  

• Sentrumsnære boliger som er tilrettelagt med fremtidens velferdsteknologiske løsninger.  

• Etablering og ferdigstilling av Helsetunet helse- og boligpark.   
  

Bakgrunn  

Kommunen har plikt til å bistå med å skaffe bolig til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta 
sine interesser på boligmarkedet. Boliger som tildeles er boliger som kommunen eier eller har 
tildelingsrett til. Disse omtales ikke videre i denne planen. Viser til Boligsosial handlingsplan 2017 – 
2026  

Det skal legges til rette for å oppføre ulike typer boliger både i privat og kommunal regi. 
Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, anbefaler små boenheter godt tilrettelagt for 
velferdsteknologi. Boliger med privat areal, fellesareal og eventuelt tjenesteareal er anbefalt som et 
grunnleggende prinsipp i fremtidige boligløsninger. Disse løsningene kan utvikles i samarbeid med 
private aktører. Boforhold er speseilt vikitg i forhold til trivsel og tryghet. 

Omsorgsboliger kan bygges sammen på en slik måte at de kan brukes som supplement og alternativ til 
institusjon. Det blir institusjon med boligstandard og omsorgsboliger med institusjonslignende tilbud. 
Kommunen har institusjonsplasser til mennesker med omfattende behov for tjenester. Den største 
gruppen som tildeles disse plassene er mennesker med demenssykdom.   

Brukergrupper som i fremtiden vil ha et omfattende tjenestebehov, og dermed trenger varig 
institusjonsplass eller heldøgns omsorgsbolig, vil primært være: personer med demenssykdom, alvorlig 
syke og døende, personer med alderspsykiatriske lidelser, personer med nevrologiske skader og 
sykdommer psykisk utviklingshemmende og personer som av ulike årsaker har svært stort funksjonstap.  

Nye omsorgsboliger til brukergrupper som i fremtiden vil ha et omfattende tjenestebehov skal primært 
bygges innenfor Helsetunet område, det vil si flytte Eiaveiprosjektet2 inn i Helsetunets helse- og 
boligpark.  

Kultur er en del av bærebjelken i samfunnet, og er viktig i alle faser av livet. Det er et behov og ønske om flere 
møteplasser som samler generasjoner på tvers. Dette kan bidrar til en mere aktiv deltakelse og 

                                                      
2 Kommunestyresak 148/16 «Evaluering av Eiaveiprosjektet og utredning av plassering».   
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kunnskapsutveksling mellom de unge og de eldre. At kommunen er med på å legge til rette for et godt 
kollektivtilbud er viktig for eldres deltakelse og livskvalitet.  

 

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• I løpet av 2018 starte utredning og planlegging av Helsetunets helse-og boligpark. 

• Legge til rette for bygging av flere boliger både i kommunal og privat regi.  

• Øke antall korttidsplasser i tilknytning til Helsetunet helse- og boligpark. 

• Få på plass møteplasser i lokalsamfunnene, på tvers av generasjoner, med  muligheter for et 
mangfold av aktivitetstilbud, fra de eldste til de yngste. 

• Legge til rette for gode transportordninger i hele kommunen. 
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5.6 Velferdsteknologi  

  

  
Mål   
  
• Velferdsteknologi skal integreres i tjenestetilbudet i helse- omsorg- og sosialtjenesten.  

• Velferdsteknologiske løsniger er med på å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, 

pårørende og omsorgspersonell.  

 

Bakgrunn  

Når innbyggerne ønsker å bo hjemme lenger, 
må boligene være egnet for dette. 
Velferdsteknologi kan bidra til det. Teknologi 
kan brukes til å løse helt konkrete problemer og 
dermed møte behov brukerne har. Teknologi vil 
aldri kunne erstatte nærhet og omsorg, men 
være et supplement til disse tjenestene.  

 

 

Nasjonale styringsdokumenter viser at velferdsteknologi har potensial til å effektivisere tjenester, men i 
en overgangsfase er det viktig å sette av nok ressurser til å etablere ny praksis. De økonomiske rammene 
vil virke inn på resultater og måloppnåelse.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Etablere og forsterke samarbeidet med IKT avdelingen og andre kompetansemiljøer.  

• Etablere nye og egne ressurser til utvikling, drift og vedlikehold av velferdsteknologiske 
løsninger.   

• Gjennomføre omfattende kompetanseheving for alle ansatte i helse-, omsorg- og sosialtjenesten.   

• Benytte prosjekter til å teste ut og vurdere aktuelle velferdsteknologiske løsninger.  

 

 

"Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes 

mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen 

livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for 

brukerne og deres pårørende.  

Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- 

og omsorgstjenestene" (REF: HDir – 2012).  
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5.7 Strategisk kompetanseutvikling  

  

  
Mål   
  
 Innbyggerne skal sikres gode helse-, omsorg- og sosialtjenester som er forankret i forskning og 

kunnskapsbasert praksis.  

  

Bakgrunn  

Utviklingen av bærekraftige helse-, omsorg og sosialtjenester fordrer kulturell og faglig omstilling. Dette 
krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. 

Fagledelse er spesielt viktig for tjenesteutvikling, innovasjon og utnyttelse av ressurser. Samtidig 
forutsettes det at medarbeidere tar ansvar og kontinuerlig forbedrer egen praksis. Medarbeidere med høy 
etisk bevissthet og evne til refleksjon vil kunne lære av egne og andres erfaringer og omdanne dette til 
ny kunnskap og ny praksis. 

Rekruttering av tilstrekkelig personell med riktig kompetanse innenfor tjenesteneområdene, vil være 
avgjørende for å sikre god kvalitet på tjenestene. 

 

Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter (Forskingsmeldingen) understreker 
betydningen av å sikre at det forskes på de områdene der behovene er størst, og at resultatene tas i bruk 
og spres. Det er behov for å styrke forskning og innovasjon i og for de kommunale helse-, omsorg og 
sosialtjenestene. 
 

 
 
Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  
 
• Kommunen må ha ledere med evne til å motivere og få 

med seg ansatte i en retning som skaper endring og 
utvikling. Alle må delta i prosesser for å skape endring.  

• Arbeide systematisk med rekruttering av faggrupper og personer med riktig kompetanse.  

• Rekruttering av nye medarbeidere med riktig kompetanse.  

• Ha et godt samarbeid med partnere om forskning, utdanning og innovasjon.  

• Det er et mål at ingen stillinger skal være under 80 %.  

To sentrale utfordringer for kommunen 
som arbeisdgiver er evnen til utvikling og 
nyskapning, samt tilgang på og 
forvaltning av egen arbeidskraft. 
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5.8 Frivillighet  

  

  
Mål   
  
 Økt samarbeid og aktivering av frivillige lag, foreninger, familier og enkelpersoner for å skape gode 

arenaer for aktivitet og sosial samhandling.  

  

Bakgrunn  

Samarbeidsplattformen3 som KS og Frivillighet Norge har utarbeidet skal danne et grunnlag for samspill 

og samarbeid i frivilligheten.   

Lokale lag og foreninger samarbeider med Fauske kommune på en rekke arenaer i dag. Dette samabeidet 
vil øke i fremtiden. Skal Fauske lykkes med å legge til rette for et rikere og mer aktivt liv for innbyggere 
som mottar tjenester må vi i økt grad legge til rette for koordinering av tilbudene. Det handler blant 
annet om  å skape samarbeidsarenaer som ivaretar frivillighetens egenverdi.   

Frivillig organisasjoner har en viktig funksjon som inkluderende møteplasser og arena for læring og 
aktivitet. Også for pensjonister er frivillighet en viktig aktivitet. Frivillighet forebygger ensomhet, bidrar 
til økt selvrespekt, og er en viktig faktor for å skaper gode lokalsamfunn.  

  

Slik vil Fauske lykkes med arbeidet  

• Kommunen vil sammen med frivilligheten øke samhandlingen og finne nyskapende arbeidsformer 

og nye løsninger.   

• Etablere frivillighetskoordinatorer med oppgaver knyttet til helse-, omsorg- og sosialfeltet.  

• Legge til rette for økt samarbeid mellom de ulike lag/foreninger for å utnytte en samlet kompetanse 
og kapasitet.  

 

 

 

 

                                                      
3 KS og Frivillighet Norge utviklet sammen i 2009 en felles plattform for samhandling mellom offentlig og frivillig 

sektor. Plattformen ble revidert og videreført i 2013 og 2015  
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6. Oversikt over aktuelle lover og forskrifter  
Lover  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 2011   

Lov om folkehelsearbeid 2011   

Lov om pasient og brukerrettigheter 1999   

Lov om helsepersonell 1999   

Pasientjournalloven 2014   

Forvaltningsloven 1967   

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 2006 (NAV-loven)  

Forskrifter  
For 2002-12-15 nr 1456: Forskrift til forvaltningsloven   

For 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr 81 om 
sosiale tjenester   

For 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten   

For 2010-11-12 nr 1426: Forskrift om en verdig eldreomsorg   

For 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal   

For 2011-12-16 nr 1254: Forskrift om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator.   

For 2011-12-16 nr 1254: Forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner   

For 1988-11-14 nr 932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie   

For 1988-12-11 nr 1018: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 
sykehjem og boformer for heldøgns omsorg og pleie   

For 2011-12-16 nr 1348: Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester   

For 2011-12-16 nr 1349: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester   

For 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester mv   

For 2003-04-03 nr 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten   

Kommunale planer:  
• Økonomiplan 2018 - 2021   

• Kompetanseplan 2012 - 2020  

• Alkoholpolitisk plan 2016 - 2020  

• Boligsosial handlingsplan 2017 - 2026  

• Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 - 2019  



Fauske kommune // Mestring og mulighet - hele livet – 
Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 – 2026 // Side 30  

7. Vedlegg  
Vedlegg 1. Resultat dialogkafe ansatte helse- og sosial  

Vedlegg 2. Resultat dialogkafe ansatte NAV  

Vedlegg 3. Invitasjon til innbyggere. Temamøte 1 og 2  

Vedlegg 4. Invitasjon til innbyggere. Temamøte 3 og 4  

Vedlegg 5. Presentasjon. Hverdagsmestring. Ved fysioterapeut Einar Bredesen   

Vedlegg 6. Presentasjon. Fremtidens hjemmebaserte tjenester. Ved Solrunn Holm  

Vedlegg 7. Referat fra folkemøte. Fremtidens hjemmebaserte tjenester  

Vedlegg 8. Referat fra folkemøte. Arbeid, ungdom og sosiale tjenester inn i fremtiden  

Vedlegg 9. Presentasjon. Fremtidens demensomsorg ved Klaus Amundsen.  

Vedlegg 10. Foredrag. Fremtidens demensomsorg ved Klaus Amundsen.  

Vedlegg 11. Referat fra folkemøte. Fremtidens demensomsorg.  

Vedlegg 12. Presentasjon fra folkemøte. Om frivillighet. Verdighetssentet.  

Vedlegg 13. Folkehelsa i Fauske – oversiktsdokument 2016.  

  


