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FORORD
Tolga kommunestyre vedtok i 2014 (k-sak 69/14) å igangsette et arbeid med organisasjonstilpasning med tanke på å skaffe en bærekraftig drift, forvaltning og utvikling samt å sikre en
optimalisering av samhandling og ressursbruk i Tolga kommune. Som en sentral del av dette
arbeidet har det blitt utarbeidet tre styringsplattformer:
• Oppvekst
• Velferd
• Samfunnsutvikling
Plattformene er ment å være et sentralt strategisk styringsverktøy både for politikere og
ansatte. De er ment å gi retning, føring og gjøre overordnede prioriteringer uavhengig av
den til enhver tid gjeldende økonomi. Tiltak skal inngå i andre planer og dokumenter, som
for eksempel budsjett, økonomiplan og virksomhet- og sektorplaner.
Plattformene er forankret og utarbeidet gjennom jobbing i kommunens trepartssamarbeid.
Medvirkning i prosessen har stått sentralt.
De setter fokus, peker retning og gir føring for både politikere, tillitsvalgte og administrasjonen. Samtidig er plattformene kulturbygging med fokus på verdier, holdninger og
handlinger som sier noe om hvem vi er, hva vi vil og hva vi står for.
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Mestring i alle livsfaser
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1. Innledning
Som en del av prosjekt – «Tolga kommune 2020 –
Robust og bærekraftig for framtiden» utarbeides
styringsplattformer for følgende 3 sektorer i
kommunen:
• Sektor oppvekst
• Sektor samfunnsutvikling
• Sektor velferd
Det har vært utnevnt en komité for hver av sektorene
som har utarbeidet de enkelte plattformene. Hver
komité har bestått av ledere og representanter fra
de aktuelle avdelingene i administrasjonen, politiske
representanter og tillitsvalgte. Plattformene skal gi en
overordnet retning for arbeidet med tanke på en god,
effektiv og bærekraftig tjenesteproduksjon innenfor de
til enhver tid gjeldende rammer.
Leder av komiteen ble valgt blant de politiske
representantene i komiteen, mens administrasjonen
har vært sekretariat. Arbeidet i gruppa har vært
konstruktivt, og har vært preget av et ønske om å
finne løsninger som gir en bærekraftig velferdstjeneste
i Tolga. Det har gitt et godt grunnlag for å utarbeide
plattformen. I tillegg til de fastsatte møtene har
komitéen for velferd hatt en fagdag med veiledning
fra Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO).
Her fikk vi veiledning og bistand med tanke på å gi
plattformen en klar retning som alle deler av sektoren
kunne samles om. Dagen samlet komiteen etter
hensikten om en klar retning, som senere også fikk
bred oppslutning i kommunestyret. RO-senteret er
en aktuell samarbeidspartner videre, når retningen i
plattformen skal implementeres i det daglige arbeidet.
Forankring og medvirkning har vært viktig i arbeidet.
Både administrasjonsutvalget og kommunestyret har
vært løpende orientert. I tillegg har det blitt avholdt ei
arbeidsøkt i kommunestyret. Medvirkning fra ansatte
har i sektor velferd skjedd på flere måter: Sektorleder
har orientert og bedt om innspill på avdelingsmøter,
det har vært avholdt arbeidsmøte med representanter
fra ulike faggrupper og avdelinger. I hel prosessen
har det vært mulig å komme med skriftlige ideer og
innspill.
Ansatte har selv gitt uttrykk for både forståelse
og behov for omstilling. Mer fleksibilitet, mindre
sårbarhet og mer samordning av tjenestene er

”Vi vil utvikle en folkehelsepolitikk
som skaper muligheter og
forutsetninger for at hver enkelt av
oss kan mestre eget liv. God helse er
en av våre viktigste ressurser, både
som samfunn og som enkeltindivider.
Men god helse er ikke bare fravær
av sykdom, det handler også om å
mestre livets utfordringer.
Mestring gir livsglede, mening og
overskudd, også når vi rammes av
sykdom. Det er derfor viktig at vi
legger til rette for at folk kan leve et
godt liv med sykdom og funksjonstap.
Folkehelsearbeid handler både
om å fremme livskvalitet og trivsel,
gjennom deltakelse i sosialt fellesskap
som gir tilhørighet og opplevelse av
mestring, og om å redusere risiko
for sykdom, funksjonsnedsettelse,
psykiske og sosiale problemer.
Regjeringen vil inkludere psykisk
helse som en likeverdig del av
folkehelsearbeidet. Flere skal oppleve
god psykisk helse og de sosiale
forskjellene i psykisk helse skal
reduseres.”
Meld. St. 19 14/15: Folkehelsemeldingen,
”Mestring og muligheter”
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gjengangere i innspillene som har kommet. Felles ansvar for å skape gode løsninger er noe
alle ønsker. En tydelig forventningsstyring og dialog med innbyggerne er også et behov. Vi
har opplevd stor vilje til å se på nye løsninger. Det gir mulighet for innsparing og mer effektiv
tjenesteproduksjon på sikt.
Det er en til tider vanskelig balansegang i et overordnet dokument å skissere retning, uten
å beskrive i detalj hvordan enkeltoppgaver skal løses. Dagens tjeneste krever imidlertid stadig
omstilling, og det er viktig og ikke binde opp langsiktige planer i løsninger som plutselig
er uaktuelle. Variasjoner i behov, økonomi og muligheter over tid, gjør at tiltak bør holdes
til budsjetter, økonomiplaner og handlingsplaner i den enkelte virksomhet. Plattformen
for velferdssektoren skal slik sett gi rom for fleksibilitet med tanke på konkrete løsninger og
økonomiske prioriteringer. Komiteen ønsker en retningsgivende plan som er aktuell gjennom
hele perioden, og som kan bidra til langsiktighet i arbeidet.

Tolga - kommune med tæl

1.1: Formålet med plattform for velferd
En plattform for en felles velferdssektor i Tolga må ta innover seg et bredt spekter av tjenester,
som hver for seg har sine oppgaver, mål og målgrupper. Den enkelte tjeneste vil fortsatt
ha sine hovedoppgaver tilknyttet sin kompetanse, men plattformen skal bidra til å se hver
enkelt sin rolle i en større sammenheng, slik at nødvendig og hensiktsmessig samhandling kan
etableres. Dette skal bidra til:
•
•
•
•
•

Økt forståelse og kunnskap
Avdekking av felles utfordringer og behov for samhandling og samarbeid
En effektiv og helhetlig tjenesteutøvelse
Mindre sårbarhet
At tjenesten kan tilpasses kommunens totale behov og rammer på en bedre
måte

En god dialog med innbyggerne er viktig, ikke minst for å styre forventningene til hva som
er kommunens og den enkeltes eller andres ansvar. Ved å skape en større forståelse for hva
som er kommunens oppgaver, vil vi fortsatt kunne levere tjenester av god kvalitet på det vi
leverer, men kanskje oppleve at vi ikke gjør alt som vi har gjort før.
For å få en mer bærekraftig tjeneste på sikt er det dessuten viktig å tenke på hvordan
helsefremming, forebygging og tidlig innsats kan begrense et mer omfattende bistandsbehov.
Dette vil kunne bidra til mindre trykk på kommunens velferdstjenester, og mindre behov for
dyre tiltak både i første- og andrelinjetjenesten. Tilnærmingen er i tråd med folkehelsesatsingen
i kommunen, og kommunens ansvar i henhold til folkehelseloven. (Folkehelse, Strategisk plan
2014-2017, Tolga kommune).
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1.2. Folkehelsearbeid som tilnærming
”Friskt, frodig og fruktbart for fremtiden”
Folkehelsetenkning gir føringer for en bære-kraftig velferdssektor i tiden fremover.
Folkehelsearbeidet bør speile hvordan man tenker innen velferdssektoren, med tanke på
at tidlig innsats og samhandling kan føre til bedre løsninger, mindre sårbarhet og mindre
press på kostnadskrevende tjenester. Bærekraft i velferdstjenesten i Tolga innebærer derfor
at folkehelseperspektivet ligger til grunn for arbeidet i velferdssektoren. Det handler om
grunnlaget for gode liv, ved å se helse og et godt lokalsamfunn i sammenheng. Gjennom en
folkehelsetilnærming ønsker vi i Tolga kommune å:
• Fremme god helse gjennom å spre gode holdninger
• Forebygge sykdom og stimulere til helsefremmende liv ved å legge til rette for
sunne valg
• Sørge for å møte hele mennesket, finne mulighetene og utløse ressurser hos
innbyggere, brukere og pasienter
• Bidra til aktivitet og mestring som gir folk grunnlag for å håndtere livet på en
bedre måte
Velferdssektoren har et viktig folkehelseoppdrag både i sin egen virksomhetsutøvelse og
som en kunnskapsleverandør til andre sektorer. Folkehelse handler om fysisk og psykisk helse,
og det sosiale aspektet ved å være en del av et fellesskap i et lokalsamfunn. Målet om sosial
utjevning i helse baserer seg på at det å være en del av et positivt fellesskap er viktig for både
den fysiske og psykiske helsen.
I folkehelseplanen for Tolga er brede målgrupper som barn og unge, innvandrere og eldre
pekt ut som målgrupper som trenger ekstra oppmerksomhet. En bærekraftig velferdssektor
i Tolga avhenger av at vi får utløst ressurser hos alle disse målgruppene. Det vil bidra
til å redusere bistandsbehovet, skape aktivitet og bidra til sosial utjevning i helse. Den
helsefremmende og forebyggende folkehelsetilnærmingen mot de brede målgruppene vil
kunne gi store gevinster både for velferdstjenestene og lokalsamfunnet.
Utfordringsbildet i det generelle helsebildet er i stadig utvikling. Etter mange parametere
er den samlede folkehelsen i Tolga god, men utviklingen gjør at også vi må tenke nytt for å
skape mestring og gi nødvendig bistand:
• Utfordringer knyttet til psykisk helse er en stadig mer aktuell problemstilling, på
tvers av ulike målgrupper og aldersgrupper
• Andelen eldre med ulike grader av kognitiv svikt vil øke. Det krever nye måter å
jobbe på
• Universell utforming er et viktig prinsipp for å skape mestring for flere.
Samtidig er gode holdninger til å både gi og ta imot bistand viktig for den totale
mestringen
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Svaret på noen grunnleggende spørsmål vil etter vår mening bidra sterkt til en bærekraftig
velferdssektor i et helsefremmende og forebyggende perspektiv:
• Hvordan kan vi skape mestring blant barn og unge, som igjen bygger opp
under sunn livstil med god fysisk og psykisk helse?
• Hvordan kan vi inkludere innvandrere på en måte som utløser deres ressurser i
lokalsamfunnet?
• Hvordan kan vi sørge for økt trygghet, aktivitet og stimuli, og hindre isolasjon
og ensomhet?
1.3. Andre sektorer som rammebetingelser
Samspillet med andre sektorer er helt vesentlig, siden mange rammebetingelser for brukere av
velferdssektoren legges her. Det kan være behov for samarbeid knyttet til samfunnsutvikling
og generelle utfordringer, så vel som i enkeltsaker. Innenfor de rammene som taushetsplikten
legger er det viktig å se på muligheten for å dele kunnskap og finne løsninger.
1.3.1. Oppvekstsektoren
Følelse av mestring; både faglig, sosialt og fysisk, samt levevaner og holdninger formes i
stor grad i løpet av årene i barnehage og skole. Her formes sosiale nettverk, holdninger til
aktivitet og livsstil. Her legges også mye av grunnlaget for selvstendige liv og ved fokus på
læring og den enkeltes ressurser. Evne til mestring, og den enkeltes opplevelse av egne evner,
ressurser og muligheter vokser i stor grad fram gjennom oppveksten.
1.3.2. Samfunnsutvikling
I Tolga går folkehelsesatsingen hånd i hånd med å skape en positiv samfunnsutvikling. God
folkehelse skaper friske og engasjerte innbyggere som evner å videreutvikle Tolga-samfunnet.
Samtidig er en positiv samfunnsutvikling, og et samfunn som er positivt og inkluderende,
tilsvarende med på å styrke folkehelsen. Det må være muligheter for gode liv med deltakelse
i arbeidsliv, frivillighet, kultur og fritidsaktiviteter. Et levende samfunn der det er mulig å få
til noe, alene og sammen med andre, er et grunnlag for god helse og velferd.
1.3.3. Frivillig sektor
Frivilligheten står for det meste som skjer av fritidsaktiviteter i kommunen. De frivillige er
de viktigste bidragsyterne til det levende lokalsamfunnet som gjør at folk trives. Det er et
svært aktivt lag og foreningsliv som danner grunnlaget for trivsel, fellesskap og deltakelse.
For velferdssektoren er frivilligheten viktig med tanke på forebygging. Med frivilligsentral,
sanitetsforeninger og bygdekvinner i spissen, produseres også svært mye omsorg i frivillig
sektor. Samarbeidet med frivillig sektor er derfor helt avgjørende for en bærekraftig omsorg
også i fremtiden.
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2. Velferd i Tolga: Hvem er vi?

Tolga - kommune med tæl

Velferdstjenestene i Tolga skal levere gode tjenester, med utgangspunkt i hele menneskets
behov og innenfor de rammene som til enhver tid er tilgjengelige. Dette innebærer tidlig,
helhetlig innsats og samhandling. Ved å utløse ressurser både hos den enkelte og i hele
lokalsamfunnet skal vi bidra til meningsfull aktivitet og til frigjøring av kommunale ressurser
til dem som trenger det mest. Slik ønsker vi sammen med brukere, pårørende og lokalsamfunn
å bidra til livskvalitet for brukere og innbyggere i kommunen vår.
Velferdssektoren møter folk i alle livsfaser og livssituasjoner. Mange av velferdstjenestene
i kommunen er lovpålagte, og det stilles krav til både tjenestens innhold, kvalitet og
dokumentasjon. Dette ligger til grunn for den tjenesten vi skal levere til ulike målgrupper.
Prioriteringer i kommunen vil dreie seg om hvordan vi organiserer de lovpålagte oppgavene,
og hvilke prioriteringer som gjøres utover det lovpålagte.
2.1. Gode tjenester gjennom hele livet
Helt fra svangerskapet følger helsestasjonen opp innbyggerne. Her møter velferdssektoren
de gravide, nyfødte, skolebarn og foreldre. Innenfor helsesektoren møter leger og annet
helsepersonell store deler av befolkningen, på tidspunkt når de har ulike behov og utfordringer
i kortere eller lengre perioder i livet. I enkelte faser møter folk til faste kontroller, - en viktig
arena for å plukke opp utfordringer tidlig.
NAV møter personer som har både rettigheter og behov. Mange har falt utenfor arbeid,
utdanningsløp eller fritidsaktiviteter. Dette er alle viktige arenaer for å få brukt sine ressurser
til beste for seg selv og samfunnet. Målet er å utløse disse ressursene slik at flere kommer i
arbeid og aktivitet, ut fra egne forutsetninger. Dette innebærer også tilrettelegging for de med
redusert arbeidsevne.
Pleie- og omsorgstjenesten er noe de fleste forbinder med eldreomsorg. Det er riktig at
eldre utgjør en stor andel av de innbyggerne som mottar pleie- og omsorgstjenester, men det
er viktig å huske på at også yngre brukere kan ha behov over kortere eller lengre tid. Blant de
eldre finnes dessuten kognitivt friske med dårlig fysikk, og en økende andel med ulike grader
av kognitiv svikt, etter hvert som folk blir eldre. Tjenesten må være beredt til å møte et bredt
spekter av ulike behov, og også håndtere behov for pleie og omsorg knyttet til sykdom eller
ulike typer funksjonsnedsettelse. Alder i seg selv er ikke det som utløser omsorgstjenester fra
kommunen, men behovet som den enkelte har for bistand til enhver tid. Det krever både
systematikk og fleksibilitet innenfor de tilgjengelige rammene.
Utfordringer knyttet til psykisk helse er stadig mer synlig i samfunnet, og psykiske
helseproblemer og rusproblemer vektlegges derfor som en stadig viktigere prioritet i i
kommunens velferdstjeneste gjennom blant annet folkehelsemeldingen (Meld St. 19 14/15).
Psykiske helseproblemer debuterer ofte allerede i barndommen eller ungdomstiden, men kan
være en utfordring gjennom ulike faser av livet. Tidlig innsats og vekt på forebyggende tiltak
er derfor avgjørende. Psykiske helseproblemer er ofte sammensatt. Behandling og oppfølging
forutsetter tverrfaglig arbeid. Psykiske utfordringer følges ofte av andre problemer som rus,
fysiske helseproblemer og sosiale utfordringer. Kartlegging av målgrupper og helhetlig
oppfølging er derfor helt sentralt.
Uansett hvem vi møter, så danner en bolig og et hjem et viktig utgangspunkt for å kunne
håndtere og mestre hverdagen. De fleste tar ansvar for eget hjem i store deler av livet, men
kommunen og velferdssektoren har et ansvar for å bidra gjennom:
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• Boligsosialt arbeid, som handler både
om å skaffe boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet
til å mestre boforholdet
• Bistand til tilrettelegging av egen bolig når
behov oppstår
• Omsorgsboliger, tilrettelagte boliger og
institusjonsplass, som gir et tilfredsstillende
tilbud for dem som trenger ulike grader av
pleie- og omsorgstjenester
2.2. Styrker med utviklingsmuligheter
Velferd i Tolga leverer i dag gode tjenester på mange
områder. Vi ønsker å videreutvikle våre styrker inn i
fremtidens velferdstjeneste i Tolga.
Vedtatt helhetlig folkehelsetilnærming som gir
resultater
• Folkehelsesatsingen er politisk og
administrativt forankret. Selv om vi stadig
jobber med ytterligere forankring av
folkehelsetanken og folkehelsetiltak, så er vi
i gang på mange områder. Det foregår mye
godt folkehelsearbeid i kommunen. Noen
eksempler fra velferdssektoren som bidrar til
god folkehelse er:
∘∘ Rask og riktig medisinsk helsehjelp
og oppfølging
∘∘ Aktivitetskrav til brukere av NAV for
å forhindre passivitet
∘∘ Omsorg gjennom mat, måltider og
hverdagsaktivitet
∘∘ Samarbeid mellom kommunen og
frivillige

NAV om strengere håndheving av
aktivitetskravet for sykmeldte
– Selv om det kan virke litt tøft der
og da, tror vi at veldig mange av de
sykmeldte har hatt en stor fordel av
økte krav til aktivitet i det lange løp.
Forskning viser at det verste man
gjøre er å gå lenge uten kontakt med
arbeidsplassen sin. Da blir det en
vanskelig barriere å komme tilbake.
Gull fra NAV Hedmark og Tolga

Matkurs for innvandrere
våren 2015
– Nå lager vi også norsk mat hjemme
og det er slutt på å spise bare finbrød
og loff. Vi skjønner nå mer hvordan vi
kan bruke norske matvarer.
Med matkurs oppnår vi å snakke om
sunn mat og norske råvarer, vi oppnår
sosial kontakt og inkludering. Dette
er et ledd i å aktivisere ressurser i
frivillighet og samfunnsliv.
Gull fra velferd i Tolga,
som dyrker måltidet

Flinke med folk
• Vi skal ha god dialog med brukerne slik at
de føler seg trygge og komfortable i møtet
med oss. Vi skal være årvåkne og tilstede i
øyeblikket, slik at vi tilpasser oss til situasjonen
og brukernes behov.
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Individfokus i tjenesteyting
• Velferdstjenestene i Tolga har et fokus på individets behov, og ønsker å
videreføre dette. Samtidig kreves rutiner og systematikk som klart setter grenser
for tjenestene. Vi ønsker å fokusere på den enkeltes behov og muligheter. Det er
en balansegang mellom fleksibilitet og rutiner som sørger for en god og effektiv
tjenesteyting.
God oversikt over innbyggerne og mulighetene
• Vi bruker vår lokalkunnskap til beste for brukeren, og bygger videre på nærhet
til lokalmiljøet. Barnehager, skoler, arbeidsplasser og frivillige arenaer er
med på å gi livskvalitet og muligheter. Oversikten gir muligheter både til å gi
riktige tjenester, men også til å spille på nærmiljøet for å forebygge behov for
tjenester. Kommunen utarbeider også oversiktsdokumenter som sammen med
lokalkunnskap danner grunnlag for å møte helseutfordringer i samfunnet på et
tidlig tidspunkt.

Tolga - kommune med tæl

Mye frivillighet å spille på lag med
• Mye av aktiviteten, sosialt og fysisk, skjer gjennom det frivillige. Samarbeidet
gir oss sosial kapital og mange opplevelser av mestring i lokalsamfunnet. Dette
samarbeidet er vi helt avhengige av. Det er sammen vi blir gode. Vi må fortsette
samarbeidet med frivillige, både knyttet til aktiviteter for tjenestemottakere og
med tanke på forebygging og helsefremming i befolkningen.

Omsorg gjennom mat og måltider
Kjøkkenet lager mye lokalmat med råvarer fra regionen og fra vår fantastiske
sansehage
”Og så er vi så privilegert at om en bruker her på tunet ikke liker det som er til
middag, så kan han be om noe annet. Man mister litt den nærheten til mat om
den blir kjørt fra Lillehammer ...”
Gull fra velferd i Tolga,
som dyrker måltidet.
Arbeidets Rett 25. juli 2015
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Høy grad av kontinuitet - stort nærvær og eierskap til jobben
• Høy kontinuitet betyr at det er mye erfaring å spille på i sektoren, og at
kjennskapen til både tjenesten og innbyggere er godt forankret. Dette
tyder på en god arbeidsplass med mye trivsel. Tjenesten må samtidig være
tilpasningsdyktig og i utvikling, og det er viktig med god evaluering av
tjenesteleveransen og ideutveksling for å tilpasse seg nye behov.
• Stort nærvær på jobben er viktig for å kunne levere en forutsigbar tjeneste.
Samtidig er dette også et uttrykk for trivsel på jobb. Nærvær på jobben er en
viktig forutsetning for effektiv ressursutnyttelse. Vi ønsker en kultur som bygger
opp under nærvær på jobben og ansvarliggjøring av den enkelte.
Samarbeid med brukere og pårørende
• Velferd i Tolga gir bistand og tjenester etter behov, og har i stor grad god
samhandling med brukere, blant annet gjennom brukerutvalg. Vi ønsker å øke
dialogen med omverdenen ytterligere, og spesielt videreutvikle samhandling
med brukere og pårørende, slik at de også selv blir utfordret til å bidra til egen
trivsel, helse og velferd. Det skal være positivt å utfordre den enkelte ut fra egne
forutsetninger. Det økte fokuset på arbeidskravet i NAV kan gi gode erfaringer
på hvordan det kan jobbes med å utfordre brukere og pårørende til å se egne
muligheter i hele velferdssektoren i Tolga.

Rask og helhetlig oppfølging
”Fysioterapeuten begynte to uker etter at vi kom fra sykehuset, det er
en responstid som er utrolig. Med god hjelp fra ergoterapeuter, NAV,
hjelpemiddelsentralen og mange andre, gjør det hverdagen mye lettere for
familien.”
Gull fra velferd i Tolga
Arbeidets Rett 25. juli 2015
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3. Felles retning for velferdssektoren i Tolga
3.1. Kjerneoppgave
”Velferd i Tolga møter folk som skal mestre et liv på tross av utfordringer, og som kan mestre et liv på
grunn av sine ressurser, gitt riktig bistand”
For oss betyr dette:
• Vi skal utløse ressurser
• Vi skal øke evnen til å mestre
• Vi skal finne løsninger sammen med brukerne
3.2. Grunnholdning
”Vi ser etter mulighetene med utgangspunkt i den enkeltes behov og motivasjon”
For oss betyr dette:
• Mulighetsfokus med tanke på bistand og medvirkning
• Vi jobber med å skape motivasjon for å ta styring i egne liv ved å bidra til
progresjon og klargjøring av mål
• Vi tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og muligheter
3.3. Visjon: ”Mestring i alle livsfaser”
Velferdssektoren i Tolga møter folk i alle livsfaser, gjennom helsesøster, legetjenesten og annet
helsepersonell, gjennom NAV og i pleie og omsorg. En meningsfull hverdag er med på å
utløse ressurser i alle livets faser. Vi kan aldri forhindre alle utfordringer, men vi kan bidra
til mestring av livet på tross av utfordringer, og på grunn av mulighetene og ressursene som
den enkelte besitter. Velferdstjenestene i Tolga kommune skal derfor bidra til ”mestring i alle
livsfaser”.
Tolga kommune skal medvirke til at våre innbyggere mestrer en aktiv og meningsfylt tilværelse
ut fra egne forutsetninger. Effektive og riktige tjenester til riktig tid fra velferdssektorens side er
viktig for å skape mestring. Samarbeid med brukere, pårørende, frivillige og andre instanser
bidrar til gode løsninger. Vi ønsker å spre gode holdninger og veilede innbyggere og brukere,
slik at flest mulig selv tar styringen i egne liv. Med fokusområdene forebygging, samhandling
og livskvalitet gjør velferdssektoren retningsvalg i tråd med verdigrunnlaget i kommunen.
Denne retningen skal bidra til en bærekraftig tjeneste inn i fremtiden.
Mestring innebærer et tydelig fokus på enkeltmenneskets behov og muligheter. Samtidig
oppleves mestring ofte sammen med andre, som del av et samfunn og sosialt miljø. Universell
utforming i lokalsamfunnet er et
viktig grunnlag for at flere skal mestre
På tross av
hverdagen. Individuell vurdering av
- Vårt mål med livet er det samme som
behov betyr derfor ikke at bistanden
før, vi må bare justere veien litte granne.
og tjenesten alltid skal ytes én til én,
men også kan rettes inn mot grupper.
Gull fra en innbygger i Tolga
Å oppleve mestring i alle livsfaser
som mestrer livet på tross av ...
med utgangspunkt i egne forutsetninger innebærer ”vilje til å greie
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utfordringene livet byr på”. Det vi lykkes med som liten bærer vi med oss gjennom resten av
livet. Det er viktig med tidlig innsats når det gjelder barn og unge. I samarbeid med foreldre,
barnehage, skole og helseinstitusjoner skal vi medvirke til at barna våre opplever å bli sett,
føler trygghet og gis muligheter til aktiviteter sammen med andre. Også gjennom deltakelse
i arbeidsliv og frivillig sektor utløses potensielt store ressurser hos brukere. Tidlig innsats og
små puff er derfor viktig i flere av livets faser.
Med en pleie- og omsorgstjeneste som vektlegger individets muligheter, ønsker velferdssektoren i Tolga å legge til rette for en tjeneste etter ”klare sjøl”-prinsippet. Tjenesten skal
bygge opp under viljen og evnen til å ta ansvar i eget liv.
3.4. Felles ansvar for tjenestene
”Velferd er én enhet med felles ansvar for helheten i tjenestetildeling, tjenesteyting og fordeling av ressurser”
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Velferd i Tolga har et felles oppdrag i å yte bistand etter behov. Til grunn ligger de lovpålagte
tjenestene og oppgavene, men samtidig skal vi bidra til å skape mestring i alle livsfaser på
best mulig måte, innenfor de rammene vi har. Det gjør vi gjennom prioriteringer utover de
lovpålagte oppgavene.
Felles ansvar for tjenestene innebærer at vi skal vurdere behov på en mest mulig helhetlig
måte, og tilstrebe å gjøre hverandre gode gjennom involvering, samarbeid og deling av
informasjon. Slik skal vi tilstrebe:
• Riktig tjenestetildeling
• Helhetlig tjenesteyting
• En fordeling av ressurser, som baserer seg på fleksibilitet ut fra der behovet er
størst, innad i sektoren og i hele kommunen
Et felles ansvar for oppgaveløsning og tjenesteyting betyr fleksibel bruk av ressurser og
kompetanse etter behov. Det er forskjell på å løse oppgaver i fellesskap, som en del av jobben,
og at en avdeling hjelper en annen. Vi ønsker fokus på felles oppgaveløsning i velferdssektoren,
og slik skape en felles forståelse for prioriteringer.

Foto: Lisbeth Moen
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4. Den nye velferdstjenesten i Tolga
Velferdssektoren i Tolga kommune skal være robust og fleksibel slik at vi til enhver tid møter
de utfordringer velferdstjenesten i kommunen står overfor. Vi skal organisere tjenestene
slik at tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov og aktiviteten i sektoren
tilpasses den økonomiske rammen. Dette vil kreve at vi har en organisasjon som muliggjør
fleksibel bruk av bemanning.
For at vi skal sikre en slik bærekraftig velferdstjeneste som fremtiden krever, er det behov
for faglig omstilling med endret kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.
Vi skal skape tjenestetilbudet sammen med brukerne, samhandle med pårørende, ta i bruk
velferdsteknologi og mobilisere lokalsamfunnet på nye måter. Nye arbeidsmetoder og
samspill med familie og nettverk vil samlet stille store krav til kompetanse, og bety nye måter
å organisere tjenestene på.
Både organisasjonsstrukturen og måten vi jobber på skal bygge opp under dette. Det er
derfor behov for et faglig omstillingsarbeid som både foredler og forbedrer omsorgstjenestenes
pleiefaglige arbeid og tar i bruk bredere tverrfaglig kompetanse på rehabilitering, mestring,
forebygging, tidlig innsats, aktivitet, nettverksarbeid, miljøarbeid og veiledning av pårørende
og frivillige.
4.1. Fokusområder for en god og bærekraftig velferdssektor
Velferd i Tolga skal bidra til at mennesker mestrer livet i alle livsfaser. Folkehelsetilnærmingen
legger noen klare føringer:
• Helsefremming og forebygging bidrar til mindre press på tjenestene
• Samhandling legger til rette for et helhetlig og god tjenesteyting
• Livskvalitet skapes gjennom aktivitet og deltakelse
Hvem trenger velferdstjenesten mest?
En effektiv tjenesteyting i et forebyggende perspektiv krever tidlig innsats. Personer med
behov for sammensatte tjenester over tid krever samordning. Velferdssektoren må møte
behovene fra ulike grupper:
• De som trenger enkel bistand for å utløse ressurser
• De som trenger oppfølging over tid, og en samordnet god tjeneste
4.1.1. Helsefremming og forebygging
Å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer inngår i kommunenes «sørge- for- ansvar».
Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Forebygging skjer på ulike
måter og i ulikt omfang i tjenestene. Det handler både om å fremme helse, forebygge sykdom,
skade og sosiale problemer og å forebygge forverring hos personer med etablert sykdom
og tjenestebehov. Dette kan oppnås ved en mer aktiv tilnærming til personer eller grupper
som er i risikosonen for å utvikle sykdom eller redusere sitt funksjonsnivå, eller som allerede
har redusert funksjonsevne. God opplæring, veiledning og støtte av innbyggere og brukere
fremmer sunne, gode liv, motvirker forverring og bidrar til at folk mestrer livet med sykdom.
Det helsefremmende og forebyggende perspektivet skal stå sterkt i velferdssektoren i Tolga.
Det er i samsvar med kommunens satsing på folkehelse, og et viktig bidrag til et bærekraftig
samfunn og en bærekraftig tjeneste. Det er et mål å styrke brukernes muligheter til å
opprettholde funksjonsnivå så lenge som mulig. Derfor må rehabilitering og egenmestring
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være en naturlig og integrert del av all innsats i helse- og omsorgssektoren. Hverdagsaktivitet
og hverdagsrehabilitering er en ny måte å tenke på, med fokus på aktivitet og mestring.
Hverdagsrehabilitering blir viktig for utvikling av nye arbeidsmetoder i omsorgstjenestene.
Erfaring (Omsorg 2020) viser at tidlig kartlegging av rehabiliteringspotensialet og
tilsvarende tidlig og intensiv opptrening øker mestringsevnen og reduserer hjelpebehovet.
Forebygging har effekt gjennom hele livsløpet. Tidlig innsats som sikrer mestring i skolen,
deltakelse i arbeid og aktivitet, samt tiltak som hindrer behov for omfattende eldreomsorg
kan føre til store besparelser for kommunen. Forebygging kan innebære:
• En sterkere prioritering av tjenester som bidrar til at folk mestrer eget liv,
funksjonsnedsettelse og sjukdom
• En sterkere prioritering av tidlig innsats, spesielt rettet mot barn og unge, og
koblingen mellom oppvekst og helse
• En sterkere prioritering av aktivitet og funksjon, med fokus på muligheter
gjennom livet
• En sterkere prioritering av å finne mestringsarenaer for alle
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Muligheter
• Bedre helse gjennom økt bevissthet på hva som fremmer helsen
• Tidlig innsats med mulig enklere løsninger
• Mindre bistandsbehov
• Frigjøring av tid til de som trenger det mest (jf. innledningen til kapittel 4.1)
4.1.2. Samhandling
Med utgangspunkt i en felles visjon kan hver enkelt enhet og hver enkelt ansatt se sin rolle
og sitt bidrag i en større sammenheng. Selv om mange i velferdssektoren har sin spesifikke
ekspertise og profesjon, så er det også mulig å se hvordan man kan jobbe i fellesskap for
å få en god, effektiv og robust tjeneste, der målet er å drive effektivt og samtidig yte god
kvalitet til brukerne. Samhandling kan i noen tilfeller oppleves som tidkrevende, men det
handler ikke bare om fysiske møter. Det skjer også samhandling ved deling av informasjon,
dokumentasjon, rutiner, samt kunnskap om hverandre og de mulighetene som finnes.
• Ulike profesjoner kan nå felles mål gjennom tverrfaglig/flerfaglig samarbeid.
Samhandling kan gi helt nye muligheter og synergieffekter
• Selv om vi enkelte ganger yter tjenester som krever en spesiell profesjon eller
fagkompetanse, er det som regel mulig og hensiktsmessig at oppgaveløsningen
samordnes med andre
Muligheter
• Samling av ressurser mot felles mål
• Mindre sårbarhet
• Samlokalisering kan være et skritt på veien til fruktbart samarbeid, men det er
ikke en forutsetning for økt samhandling
• Tjenesten blir mindre sårbar for endringer i omgivelsene
• Helhetlig tilnærming i tjenesteutforming og riktig ressursbruk
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4.1.3. Livskvalitet
Livskvalitet handler i stor grad om å finne fram til muligheter som gir livet innhold og verdi.
Dette kan handle om å yte nødvendig og hensiktsmessig bistand, men også å bidra til at den
enkelte blir satt i stand til å bli aktiv i eget liv. Vi håper å formidle at det er positivt å utfordre
til innsats der det er mulig. Å bidra til god livskvalitet er en viktig del av velferdstjenestene,
og i møte med brukerne er det viktig å være årvåken og tilstede, slik at vi utfører bistanden
på en faglig god og hensiktsmessig måte for alle parter. Likevel må det settes klare grenser for
de kommunale oppgavene. Derfor er samarbeidet med andre aktører i lokalsamfunnet helt
avgjørende for å bidra til aktivitet og livskvalitet i hverdagen.
• Å være aktiv ut fra egne forutsetninger gir økt livskvalitet
• Å gi folk utfordringer skal være en positiv del av tjenesteutøvelsen i velferdssektoren i
Tolga
• Tjenestetilbud og ressursinnsats tildeles etter behov
• Å prøve er ikke feil, for vi ønsker å se muligheter selv om ikke alt lykkes
• Alle kan være et medmenneske, og vi skal vise hvordan vi bryr oss i en travel hverdag
• De små tingene som betyr mye og må ikke glemmes
• Det er viktig å være interessert og til stede i møtet med folk
4.2. Ledelse
Vi forvalter viktige velferdsordninger for befolkningen i Tolga kommune. Ledere for
tjenestene er med på å forvalte og lede tjenestene slik at lokalsamfunnets mål med tjenestene
i størst mulig grad nås. Løpende dialog mellom politisk nivå og administrasjon er viktig for
gjensidig forståelse for mål og ressursbehov, slik at det blir samsvar mellom målsetninger og
reelle muligheter.
Gjennom gode rutiner og styringsdata søker vi å sikre oversikt i tjenesten, slik at tilpasning
av aktivitet og større endringer kan planlegges og effektueres over tid. Dette stiller krav til
lederskap, fagkompetanse, tverrfaglig samarbeid og samspill med andre aktører, men lykkes
det gir det mer forutsigbarhet.
De ulike tjenesteområdene forventes å samhandle helhetlig og koordinert, og ledelsen skal
legge til rette for brukermedvirkning i ulike prosesser. God ledelse på alle nivå er avgjørende
for at tjenestene i kommunen til enhver tid er forsvarlige. Lederansvar forutsetter formelle
muligheter og virkemidler til å utøve ledelse, og at ledelsen har kunnskap om disse. Ledere
innen velferdssektoren må bli gitt myndighet til å ta avgjørelser for å bruke tilgjengelige
ressurser riktig, slik at organisasjonen kan utnytte fleksibiliteten til å møte tjenestebehovet
på best mulig måte. Ledelsesstrukturen bør, så langt det er hensiktsmessig og mulig, være
gjenkjennbar i de ulike sektorene i kommunen. Ledelsesstruktur og myndighet må derfor
gjennomgås og tilpasses nytt behov – helst i alle sektorer.
4.3. De ansatte som ressurs
De ansatte er den viktigste ressursen i velferdssektoren. Som IA-bedrift ønsker Tolga
kommune å legge til rette for ansatte uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Det er i møte med folk at tjenesten utøves. Tolga kommune har god kompetanse i sektoren,
som dekker de formelle kravene på de ulike fagfelt. Utfordringen er å bruke kompetansen
riktig, og å skape synergieffekter ved samhandling og samarbeid. Vi ønsker å få fram det
beste i de ansatte, og bruke kompetansen i fellesskap for å skape gode løsninger for bruker.
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4.3.1. Medarbeiderskap
Gjennom ”Medarbeiderskap” ønsker Tolga kommune å utvikle en aktiv, medansvarlig og
etisk bevisst medarbeider som bruker sine ressurser til det beste for brukerne, virksomheten
og seg selv.
Gjennom ”Medarbeiderskap” jakter vi på arbeidsglede ved at vi sammen skaper gode
resultater for brukerne. Vi håper at den enkelte medarbeider gjennom dette programmet får
lyst til å gjøre en enda større forskjell i den virksomheten en jobber i, og at den enkelte får
enda større lyst til å utvikle seg videre.
4.3.2. Struktur og kultur for samarbeid og læring
Medarbeiderskap er et godt grunnlag for å bygge videre på en organisasjonskultur basert på
samarbeid og læring. Det gjelder i hele kommunen, men i en ny velferdssektor er det spesielt
viktig å jobbe videre for en felles kultur. Grunnlaget for dette legges nå i en felles plattform
og forståelse for det felles oppdraget. Videre må det etableres struktur og måter å jobbe på
som muliggjør økt samhandling og læring. Dette er et lederansvar, og felles ledelse vil være et
første skritt på veien. Det må etableres samarbeidsarenaer, rutiner og en arbeidshverdag som
muliggjør samhandling og læring.
Læring kan foregå på mange måter. Det er ikke bare snakk om formell kompetanse
og kursing. For velferdssektoren i Tolga vil kollegaveiledning, tverrfaglig samarbeid og
erfaringsutveksling, informasjonsflyt og etablering av nye måter å jobbe på i det daglige
arbeidet, være minst like viktig. En kultur for læring avhenger av inkludering, trygghet og
takhøyde blant de ansatte, gode samarbeidsarenaer, vilje til å dele kunnskap og åpenhet med
tanke på utvikling. Samtidig må det være settes av tid til å evaluere hva som fungerer.
Velferdsektoren i Tolga har samlet sett høy kompetanse på svært mange områder.
Utfordringen ligger i å vite om hverandres kompetanse og bruke den riktig. Samlende arenaer
og stor grad av medvirkning vil være viktig for å skape en effektiv velferdssektor på sikt.
4.3.3. Dokumentasjon og rutiner
Gode rutiner kombinert med god dokumentasjon er et viktig ledd i informasjonsflyten.
Kravene til dokumentasjon er stadig økende. Det er viktig å se hvordan dokumentasjon kan
bidra til gode helhetsløsninger og mindre sårbarhet i møte med bruker.
• Det bidrar til oversikt og helhetsbilde
• Det bidrar til kvalitetssikring og hindrer feil
• Det bidrar til kollektiv kunnskap hos flere, i stedet for personlig kunnskap hos
den enkelte ansatte
Det må legges til rette for effektive rutiner for dokumentasjon samtidig som kravene i
lovverket overholdes på en god måte.
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4.4. Økt samhandling
Den nye velferdssektoren satser på samhandling som et av fokusområdene for å tilby en
bedre tjeneste i årene fremover. Slik skal vi oppnå en mer helhetlig tjeneste for brukerne. Et
ledd i dette er en mer fleksibel bruk av ansatte i hele pleie og omsorgssektoren, økt samarbeid
blant dem som driver oppfølging og tidligere avklaring av tverrfaglige behov blant brukere i
hele velferdssektoren.
Samlokalisering er i denne sammenhengen ikke noe mål i seg selv, men det kan være et
grep for å oppnå økt og enklere samhandling. Det er imidlertid flere ting som påvirker hvilke
valg kommunen tar:
• Kostnadene ved en samlokalisering i nye lokaler kontra bruk og tilpasning av
eksisterende lokaler
• Samfunnsmessige konsekvenser og nærhet til sentrum og skole
• I hvor stor grad mulighetene for samhandling er utnyttet med eksisterende
struktur
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I velferdssektoren bør det i første omgang jobbes mer med hvordan samhandlingen skal
foregå og hvordan tjenestene kan organiseres på en bedre og mer effektiv måte, som bygger
opp under både samhandling, forebygging, helsefremming og livskvalitet. Ut fra dette bør det
også vurderes om det skal flyttes på folk innenfor dagens lokalisering, for å lette samhandling.
Dersom lokalisering viser seg å være et problem bør mulighetene for samlokalisering vurderes
etter de ovenstående punkter. Det er viktig at fordeler og ulemper kartlegges på en god måte.

Økonomiske hinder og
dilemma i folketrygdloven
Kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder forebyggende aktivitet, er i
dag i hovedsak finansiert gjennom kommunens frie inntekter, dog slik at flere
av tjenestene har brukerbetaling i tillegg. En del av de kommunale helse- og
omsorgstjenestene, i hovedsak fastleger, legevakt og avtalebasert fysioterapi,
finansieres i betydelig grad over folketrygden og er basert på stykkprisrefusjon
per ytelse der flere av tjenestene også har en egenandel.
Vilkårene i loven medfører flere utfordringer for fremtidig ønsket utvikling i
tjenesten: For det første dekkes ikke forebyggende konsultasjoner av folketrygden
Andre utfordringer med dagens folketrygdlov, er at den setter begrensninger for
utvikling av nye arbeidsformer ved at f.eks. gruppetilbud ikke dekkes.
Utdrag fra Meld. St. 26 14/15:
«Fremtidens primærhelsetjeneste»
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4.5. Interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester
En del av de kommunale oppgavene blir i dag løst gjennom interkommunale samarbeid eller
ved kjøp av tjenester. I Fjellregionen er det tradisjon for å samarbeide på områder der det er
hensiktsmessig. Kommunene er små, og på noen områder er det viktig med samarbeid, både
faglig og med tanke på å utnytte ressursene på en god måte. Innen velferd gjelder dette blant
annet lovpålagte eller anbefalte tjenester som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysioterapi (Privatpraktiserende med driftstilskudd)
Barnevern
Legevakt
Ø-hjelpsplasser
Intermediærplasser
Krisesenter
Dag- og døgntilbud innen tjenesten for funksjonshemmede (TFF)
Tiltaksplasser/praksisarbeidsplasser for NAV-brukere
PP-tjenesten (PPT)

Det må utarbeides rutiner som sikrer kvalitet i alle tjenester i henhold til kommunens
lovpålagte oppgaver, både ved kjøp og samarbeid. Samtidig er det viktig at de interkommunale
tjenestene løses ressurseffektivt for kommunen. Det er viktig å gi faglig gode tjenester
innenfor de gjeldende rammene. Det krever god dialog og klare avtaler mellom kommunen
og samarbeidspartnere, slik at kommunen oppfyller kravet til internkontroll med disse
tjenestene. De samme krav til internkontroll gjelder for kjøpte tjenester, tjenester gjennom
samarbeidsavtaler og det kommunen selv leverer, så lenge det er lovpålagte kommunale
tjenester som skal leveres.
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5. Effekter
Til grunn for den nye velferdssektoren i Tolga ligger nødvendigheten av å kunne tilpasse
aktiviteten til behovet og de eksisterende økonomiske rammene vi har.
Vi må hele tiden tilpasse aktiviteten til behovet og de eksisterende økonomiske rammene vi
har. Det er en forutsetning for å jobbe langsiktig og skape forutsigbarhet for alle parter. Dette
er bakgrunnen for de nødvendige endringene i velferdssektoren som nå må gjøres.
Styringsverktøy som sikrer kontroll på økonomien vil gi grunnlag for å kunne drive noe
mer langsiktig planlegging av driften i tiden fremover, til tross for at rammebetingelsene er
noe usikre.

Tolga - kommune med tæl

5.1. Utviklingsretning for de ulike tjenestene?
5.1.1. Utviklingsretning for Tolga helsestasjon
Helsestasjonen er et viktig forebyggende møtepunkt, der en møter barn og foreldre helt fra
svangerskapet av. Helsestasjonen har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, gode
sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten
er et gratis og frivillig tilbud.
Gjennom helsestasjonen bygges et tillitsforhold til innbyggerne, som gir et godt utgangspunkt
for god veiledning og holdningsarbeid. Det er viktig med systematikk både rundt oppfølging
av de generelle målgruppene, risikogrupper og enkeltkonsultasjoner.
Helsestasjonen har et godt utgangspunkt for å oppdage utfordringer i helse, knyttet til barn,
unge og familiesituasjon. Det er viktig at det etableres rutiner for å ta denne kunnskapen i
bruk, slik at nødvendige tiltak kan settes i verk. Helsestasjonen kan være et viktig bindeledd
for tidlig flerfaglig innsats.
Ut fra kartlegging av behov kan det være nødvendig å vurdere muligheter for gruppeinnsats
rettet mot nye målgrupper. Mangfoldet i befolkningen er stor og nye utfordringsbilder
kommer frem. Helsestasjonen kan være arena for å identifisere utfordringene, men tiltak kan
involvere flere deler av velferdstjenesten.
5.1.2. Utviklingsretning for legetjenesten i Tolga
Å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer inngår i kommunenes ansvar (helseog omsorgstjenestelovens § 3-3 første ledd). Dette skal blant annet skje ved opplysning,
råd og veiledning. Etter at ny helse- og omsorgstjenestelov trådte i kraft i 2012, omfatter
forsvarlighetskravet nå også forebygging. Det betyr at det ikke bare er det enkelte tiltak som
må være forsvarlig, men også prioriteringen og organiseringen som skal sikre at tiltak blir
iverksatt på det mest effektive stadium i utviklingen av sykdom.
I en fremtid hvor vi vet at både fysiske, psykiske og sosiale forhold er svært avgjørende
for folks helse, har leger og helsepersonell en viktig rolle, med både faglig kompetanse og
myndighet til å sette medisinsk helse inn i en samfunnsmessig sammenheng. Dette blir viktig
for å bidra til mestring gjennom livet.
I velferdssektoren i Tolga ønsker vi økt fokus på legenes og annet helsepersonells medvirkning
for å se muligheter og funksjon i sammenheng med medisinske behov. Det kan være behov
for å vurdere prioriteringer i tjenesten, som kan bidra til å frigjøre tid til forebyggende og
helsefremmende tiltak ved siden av kurative konsultasjoner. En langsiktighet i de økonomiske
vurderingene må ligge til grunn for prioriteringer i tjenesten. Inntekter fra behandlende
virksomhet må i noen grad sees opp mot lønnsomheten av forebyggende arbeid på sikt. Det
er nødvendig for å få ønsket satsing på forebygging og helsefremming i det daglige arbeidet.
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5.1.3. Utviklingsretning for bruk av ansatte med oppgaver rettet mot spesifikke behov
For å dekke kommunens samlede oppgaveportefølje i velferdssektoren, har kommunen
ansatte og private driftsavtaler som er rettet inn mot en del mer spesifikke behov hos
innbyggerne. Fagpersoner innen psykisk helse og rus, ergoterapitjeneste, tjenesten for
funksjonshemmede, kreftsykepleier, fysioterapi og eldre- og demensomsorg er alle viktige i
en helhetlig velferdstjeneste.
Disse ulike fagpersoner har utfyllende spisskompetanse til leger, helsestasjon, hjemmetjeneste
og andre, som det er viktig å utnytte der det er behov. Tjenestene bidrar sterkt til å følge opp
lovpålagte tjenester, og er også et viktig element for å tilby den kvaliteten kommunen ønsker
på gitte prioriterte områder.
Det er ikke alle deler av arbeidet og oppfølgingen som krever bruk av den enkeltes
spisskompetanse, og det er mye felles grunnkompetanse i velferdssektoren som kan brukes
for å yte en effektiv tjeneste, og som også hindrer sårbarhet. Effektiv samhandling om
grunnleggende oppfølging frigjør også kapasitet til bruk av enkeltansattes spisskompetanse
etter behov.
Vi ønsker å bruke spisskompetanse hos ansatte i hele velferdssektoren der hvor den trengs.
Et større felles ansvar og en helhetlig tilnærming til brukere med sammensatte bistandsbehov
vil være med på å avklare hvilke oppgaver som krever enkeltansattes involvering, og i hvilke
saker man tverrfaglig kan samarbeide om når det gjelder oppfølging av brukere på tvers. At
noen jobber mer i team knyttet til oppfølging av brukere kan være en måte å bli mer effektiv
og mindre sårbar på.
• Vi ønsker at spisskompetansen blir brukt inn mot bredere brukergrupper og i
tverrfaglig arbeid, ut fra brukeres behov
• Vi ønsker at samarbeid blant annet inn mot psykisk helse-problematikk
skal bidra til mindre sårbarhet og tettere oppfølging. Flere har erfaring og
kunnskap til å møte personer i vanskelige situasjoner. Teamarbeid med felles
oppfølgingsansvar for brukere bør vurderes
• Vi ønsker at bruk av ressurser på tilrettelegging, aktivitet og deltakelse skal føre
til mer aktive brukere, som utfordres til å mestre
• Vi ønsker en bedre kartlegging av risikogrupper for å forebygge og igangsette
tidlig, tverrfaglig innsats
• Vi ønsker å veilede brukere, og bidra til egenmestring og hverdagsaktivitet
gjennom å utfordre brukere
• Vi ønsker å skape livskvalitet gjennom å gi riktig behandling og bidra til
livsglede og livskvalitet

STYRINGSPLATTFORM FOR VELFERD 2015 - 2020 - SIDE 31

Både kvalitets- og ressursmessig
ligger det et stort potensial i
en enda sterkere utbygging
av hjemmetjenestene. De
hjemmebaserte tjenestene møter
ofte brukere og pårørende i
tidlig fase av sykdomsutvikling,
og kan bidra til at de kan
leve og bo selvstendig. En
sterkere hjemmetjeneste kan
også forebygge ytterligere
funksjonssvikt og sykdomsutvikling
og bidra til å utsette institusjonsinnleggelse eller gjøre institusjonsopphold unødvendig.

Tolga - kommune med tæl

Boformer: Botilbudene i
kommunen skal fungere godt for
beboerne, det skal legges til rette
for og gi plass til pårørende og
det skal gi et godt arbeidsmiljø
for tjenesteutøverne i helse- og
omsorgstjenesten. Det skal være
et tydelig skille mellom boform og
tjenestetilbud, der tjenestetilbud
og ressursinnsats knyttes til den
enkeltes behov.
Anbefalinger etter
Omsorg 2020
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5.1.4. Utviklingsretning for NAV Tolga
NAV skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og
fremme overgang til arbeid og aktivitet.
NAV sin strategi er arbeid og aktivitet før passiv stønad. I møte med hver enkelt bruker
skal NAV Tolga vektlegge enkeltmenneskets ressurser og muligheter for å komme i arbeid og
aktivitet, i tråd med NAVs samlede strategi. Målet er at så mange som mulig skal kunne forsørge
seg selv, og at økonomisk sosialhjelp kun skal være en midlertidig løsning og et sikkerhetsnett
når alle andre muligheter til egen inntekt svikter. Oppfølging av sosialhjelpsmottakere er
ofte tidkrevende arbeid mot langsiktige mål. Det er viktig at ansatte i NAV-kontoret har god
veilederkompetanse og evne til å motivere og kommunisere med mennesker som befinner seg
i en vanskelig livssituasjon.
NAV Tolga samarbeider tett med skole og oppfølgingstjeneste, psykiatritjeneste, helsetjeneste
og barnevern. Flyktningetjenesten er en viktig del? i vårt flerkulturelle lokalsamfunn, og er
en integrert del av NAV Tolga. Vi ønsker et NAV som ser mulighetene, knytter kontakter
til lokalsamfunnet og bruker sin kompetanse og sine virkemidler på en god måte. Gode
resultater avhenger av et inkluderende og velvillig lokalsamfunn og arbeidsgivere som gir
folk muligheter. Det handler også om en positiv ansvarliggjøring av brukerne gjennom en
forventningsavklaring som sier noe om rettigheter, plikter og ansvarsdeling. Det avhenger av
brukere som tåler å bli utfordret og ansvarliggjort. Noen trenger bare et lite puff for å utløse
nye ressurser, mens andre trenger oppfølging over tid for å mestre livet sitt.
5.1.5. Utviklingsretning for omsorg i Tolga
Innen omsorg er det mange ansatte. Her er det viktig å bruke ressursene riktig og fleksibelt, og
å justere aktiviteten etter antall brukere. Godt oversiktsarbeid og styring vil kunne begrense
behovet for kortsiktige økonomiske løsninger, som får store følger for ansatte.
Pleie- og omsorgstjenesten skal tildele tjenester etter behov. Det er et viktig prinsipp. Det
er et mål at den nye velferdssektoren skal kartlegge og dokumentere den enkeltes behov og
muligheter enda bedre før tildeling skjer. Mer forebygging skal bidra til mindre press på
tjenestene. En effektiv omsorgstjeneste avhenger av at kommunen har ulike tilbud, som hver
for seg også kan tilpasses ulike behov. I dette ligger en forutsetning om at bistanden også
kan variere blant brukere som bor for eksempel i sykehjem eller omsorgsbolig. Det er ikke
botilbudet i seg selv som avgjør hvilken bistand du får.
Det er et klart definert mål i Tolga at flere skal bo lenger hjemme, det være seg i egen
bolig eller i omsorgsbolig. Mer av ressursene i Tolga skal derfor brukes på hjemmetjeneste.
Dersom flere bor lenger hjemme, vil det ha stor økonomisk betydning for kommunen, og
det vil også sikre bedre handlingsrom for å gi personer med akutte behov et tilfredsstillende
tilbud. Bygging av 10 omsorgsboliger i bokollektiv er et supplement til omsorgstilbudet
i Tolga kommune, og er et viktig bidrag i å styrke hjemmetjenesten, samtidig som antall
institusjonsplasser holdes nede på 15 langtidsplasser over tid.
Riktig bruk av korttidsplasser og satsing på avlastende dagtilbud er aktuelle grep som kan
føre til at folk bor lenger hjemme. Dette kan være med på å bygge trygghet blant eldre, folk
med kognitiv svikt og psykisk syke. Avlastning av deres pårørende er også viktig for at alle
parter skal mestre hverdagen over tid.
Riktig bruk av korttidsplasser på institusjon bidrar til at belegget på institusjon varierer.
Dette aktualiserer bruk av ansattressurser på tvers av hjemmetjeneste og institusjon. Felles
turnus, rullering av ansatte, erfaringsutveksling og overlapping vil bli vurdert for å skape
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nødvendig fleksibilitet i tjenesten. Dersom krevende brukere flytter hjem fra institusjon må
det for eksempel få konsekvenser for ressursbruken.
Vi mener at hverdagsaktivitet og hverdagsrehabilitering er viktige elementer i omsorg.
Vi ønsker at omsorgstjenestene skal bruke kjøkkenet på omsorgstunet og Tolgas satsing på
måltidet til å skape minner og aktivitet. Jo mer av aktiviteten som kan gjøres som en naturlig
del av hverdagen, jo mindre ekstra innsats og ressurser krever det. Velferdssektoren i Tolga
bygger videre på mange positive tiltak som allerede er satt i verk.
Suksesskriterier for en bærekraftig omsorg
• Riktig bruk av omsorgstrappa, slik at brukere får riktig tjeneste til riktig tid, og
evne til å tilpasse tilbudet etter hvert
• Flere hjemmeboende og færre på institusjon – bruk av avlastning og
korttidsplasser
• Bruk av ansatte som speiler behovet over tid
• Bruk av mat og måltider for å skape aktivitet, matlyst og god helse, med vårt
eget kjøkken som sentrum
∘∘ Hverdagsrehabilitering (opprettholde funksjon)
∘∘ Hverdagsaktivitet (måltid og frivillighet)
• Flere frivillige og pårørende inn i omsorg
∘∘ Trivselsskapende tiltak sammen med det frivillige
∘∘ Besøksvenn, aktiviteter sammen med lag og foreninger
∘∘ Pårørendes ansvar – forventningsavklaring

Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter
og pårørende og 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.
Fra Omsorg 2020
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5.2. Muligheter og konsekvenser
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5.2.1. Faglig
• Ny tilnærming som skal fremme helsa og utløse ressurser hos folk
• Tilnærmingen krever nye måter å jobbe på, med fokus på den enkeltes
muligheter. Bredt fokus på fysiske, psykiske og sosiale sider ved god helse
• Tidlig innsats som innebærer å sette inn innsats der det bare trengs et lite puff for
å utløse ressurser
• Riktig bruk av tjenester og utvikling av trinn i omsorgstrappa: Korttidsopphold
og avlastningstilbud som f.eks. Hellbladgården, kan forlenge tiden før brukere
må ha institusjonsplass. Nye tilbud og arbeidsmåter gjør det mulig å bo hjemme
• Samlet ledelse – mer helhetlig tilnærming og bedre styring av ressurser
• Mer samhandling – koordinert og riktig bruk av kompetanse, og felles fokus på
utvikling og læring
• Mindre sårbarhet
• Tjenesteutøvelse sammen med brukere og pårørende
• Et positivt lokalsamfunn som basis for det helsefremmende og forebyggende
arbeidet
• Oversiktsarbeid gir kunnskap for langsiktig planlegging og fremtidige behov
• Arenaer for samhandling og læring
• Mer samlet ansvar for brukerne skaper motivasjon og medvirkning
• Rådgivning og veiledning som arbeidsform
• Å stille krav på en positiv måte
5.2.2. Ansatte
• Gjenkjennbar og hensiktsmessig lederstruktur, som gir handlingsrom og
fleksibilitet hos myndige ledere
• Større fleksibilitet styrer ressursene dit det er behov. Gir mindre bruk for vikarer
og mindre sårbarhet
• Flere av brukerne er hjemmeboende betyr større andel av de ansatte rettet
mot hjemmeboende. Økt bruk av ressurser til forebygging, opptrening og
tilrettelegging i stedet for til pleie og passive tjenester – nye måter å jobbe på
• Medvirkning og felles ansvar skaper motiverte medarbeidere som ser sin plass i
en helhet
• Antall ansatte vil variere og aktivitet tilpasses, men vi søker forutsigbarhet og
å unngå oppsigelser ved lavere aktivitet. Skal en tjeneste styrkes, så skal det
vektlegges å styre ressursbruken inn mot tjenester som bidrar til å oppfylle
retningen i plattformen
• Det er behov for en kontinuerlig oversikt over kommunens samlede ressurser sett
opp mot innbyggernes behov for tjenester

SIDE 36 - STYRINGSPLATTFORM FOR VELFERD 2015 - 2020

5.2.3. Økonomisk
• Størst innsparing på kort sikt skjer ved mindre bruk av ansatte. En gjennomgang
av ressursbehovet har allerede ført til tilpasning av minimumsbemanning i
omsorg, og mindre bruk av vikarer
• En mer effektiv bruk av ansattes kompetanse og de virkemidlene som
velferdssektoren besitter for å utløse ressurser, kan imidlertid gi god effekt relativt
raskt. Dette gjelder spesielt de som faller utenfor arbeidslivet, eller dem som ikke
greier å ta seg av sine barn. Langvarig sosialhjelp og dyre barnevernsaker er en
viktig årsak til uforutsette utgifter
• På noe sikt er i alle fall forebygging viktig for å spare penger. Tidlig innsats
bidrar ofte til at man for løst opp i problemer og utfordringer før de blir for store.
Utfordringen er å plukke opp risikosakene tidlig nok
• Bedre samarbeid om løsninger innenfor de økonomiske rammene i kommunen er
spesielt viktig i de interkommunale samarbeidene. Eksisterende avtaler om kjøp
av tjenester må løpende vurderes opp mot egen kompetanse og kapasitet. Kan
noe løses av kommunen som i dag kjøpes, og er det nye tjenester vi bør kjøpe?
• Risikoen med å bare ta tak i de alvorlige problemene, og ikke bruke ressurser
på helsefremming og forebygging, er at utgiftene på lang sikt blir stabilt høye.
Det kommer i tillegg til de personlige konsekvensene det får for de enkelte
innbyggerne i Tolga
• Det er derfor viktig å tørre å prioritere også dem som bare trenger enkel bistand
for å utløse ressurser de ellers ikke får utløst. Det er ikke her bare snakk om
behandling av sykdom hos dem som selv oppsøker hjelp, men å ta tidlig tak i
det vi ser at kan utvikle seg til noe mer alvorlig. Dette bidrar til en bærekraftig
tjeneste. Samtidig frigjøres ressurser til dem som trenger det mest på sikt
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