
Tilbakemelding på håndtering av innspill fra arbeidsverksted i 

temaplan helse, sosial og omsorg 
 

Innspill fra arbeidsverkstedet Slik er det håndtert i forslaget til 
temaplan for HSO 

Om felles satsinger Satsingen «Folkehelse» bør hete 
«Folkehelse og livsmestring» 

Forslaget er tatt til følge. 
Satsingen heter nå «Folkehelse 
og livsmestring» 

«På lag med frivilligheten» oppleves 
som for smal.  Hva med sosiale 
entreprenører? 
Forslag: «På lag med sivilsamfunnet» 

Vi har opprettholdt satsingen «På 
lag med frivilligheten». Begrepet 
sivilsamfunnet blir for 
omfattende og vidt. Etter 
rådmannens vurdering vil den 
foreslåtte satsingen viser 
prioritering. Samarbeid med 
frivilligheten en viktig satsing i 
seg selv. Det er foreslått et 
konkret tiltak knyttet til 
samarbeid med sosiale 
entreprenører under HSO 
satsingen «Inkludere alle i arbeid 
og aktivitet». Samarbeidet med 
næringsliv er også konkretisert 
med tiltak under samme satsing 
for HSO 

«Fremtidsrettet nærmiljøutvikling» ble 
diskutert. Uklar konklusjon om det er 
behov for å ha ordet «fremtidsrettet» 
…  

Satsingen er rettet, og foreslås nå 
som «Nærmiljøutvikling» 

«Redusere levekårsforskjeller», ble 
opplevd som litt «politikerspråk».. 
kanskje det er tilstrekkelig å kalle 
satsingen Levekår 

Satsingen er foreslått endret til 
«Levekår» 

OM HSO satsingene «Bo hjemme hele livet».. Det må 
komme tydeligere frem at dette ikke 
bare gjelder eldre 

Det er jobbet i ledergruppen for 
HSO med ordlyden i satsingen. 
Etter en samlet vurdering er den 
foreslått rettet til «Bo i eget 
hjem hele livet» 

 «Sikre nok og rett kompetanse». 
Denne ble foreslått endret til: Bruke 
kompetanse riktig  

Satsingen er foreslått rettet til: 
 
«Rett bruk av kompetanse» 

 «Inkludere flere i arbeid og aktivitet» 
Foreslås endret til «Inkludere alle i 
arbeid og aktivitet» 

Satsingen er foreslått rettet til: 
«Inkludere alle i arbeid og 
aktivitet» 

 «Brukermedvirkning i eget 
tjenestetilbud» 
Foreslås endret til 
«Brukermedvirkning» 

Satsingen er foreslått rettet til: 
«Brukermedvirkning» 



Tiltak knyttet til felles 
satsingen 
«Folkehelse» 

«Etablere og implementere en  
rasjonell og trygg transportordning. 
Her ble det gitt tilbakemelding om at 
det var vanskelig å forstå hva dette 
handlet om. Hvem er 
transpostordningen tenkt for? Hva 
menes med effektiv?   

Tiltaket er foreslått flyttet til HSO 
satsingen «Inkludere alle i arbeid 
og aktivitet», og er omformulert 
til: 
«Etablere trygg og sikker 
transport til alle 
tjenestemottakere med behov» 

«Etablere en modell for vern av 
risikoutsatte voksne» 
Tilbakemelding om utydelig språk og 
utydelig innhold. 

Tiltaket er foreslått slettet. Det å 
etablere en modell er ikke 
tilstrekkelig for å oppnå 
resultater. Det vil bli jobbet 
videre med dette i relevante 
virksomhetsplaner  

«Min side for alle innbyggere» Det ble 
stilt spørsmål ved om dette er et 
relevant tiltak for folkehelse, at det 
kan være dyrt og krevende å 
implementere og at det kan ha 
personvernutfordringer 

Tiltaket er foreslått slettet. 
Gjennomføring vil kreve mye 
ressurser, er lite relevant i et 
folkehelseperspektiv og foreslås 
ikke som prioritert.  

Generelt:  
Tiltakene svarer ikke opp 
folkehelsesatsingen 

Det er lagt inn flere forslag til 
tiltak for bedre å følge opp 
satsingen 

Tiltak knyttet til  
fellessatsingen «På 
lag med 
frivilligheten» 

«Det utarbeides en overordnet  
strategi om frivillighet» 
Poenget er ikke utvikling av strategien, 
men iverksetting av den  

Tiltaket er slettet. Det er allerede 
besluttet å utarbeide en slik 
strategi i planprogrammet som 
ble vedtatt av kommunestyret i 
juni 2020 

«Det legges til rette for at dagsentra  
og kafeer drives av frivillige/ideelle  
organisasjoner» 
Hva med sosiale entreprenører og 
grundere? 

Det er lagt inn et nytt tiltak under 
fellessatsingen «Levekår»: 
«Samarbeid med sosiale 
entreprenører for å få nye ideer 
og løsninger som skaper 
arbeidsplasser, bedrer sosiale 
forhold og motvirker 
utenforskap» 

Forslag til nye/alternative tiltak: 
- Utfordre næringslivet 
  
 
 

Under HSO satsingen «Inkludere 
alle i arbeid eller aktivitet er 
følgende tiltak foreslått:  
«Skape arbeidsplasser for flere, 
gjennom langsiktig og 
forpliktende samarbeid mellom 
aktører som næringsliv, 
fylkeskommune, NAV og 
universitet og kommunen» 

- Booking av lokaler må bli lettere  
- Alle bygg er åpne for frivilligheten 
utenom åpningstid.   
 

Under fellessatsingen «På lag 
med frivilligheten er det lagt inn 
følgene tiltak:  
«Tilrettelegge for at arealer i 
kommunale bygg benyttes etter 
ordinær åpningstid» 



Sosiale entreprenører inn i teksten om 
samarbeidsavtaler  

Ref. tiltaket tre rader over 

Tiltak knyttet til  
fellessatsingen 
«nærmiljøutvikling » 

«Innbyggernes trygghet styrkes  
gjennom bruker og  
innbyggermedvirkning i nærmiljøet» 
Tiltaket er lite forståelig 
Etablere lokale arenaer for dialog, 
sosialt fellesskap og felles  
Informasjonsutveksling 
Her trengs også tydeliggjøring 

De to tiltakene er slettet. Det er 
foreslått endringer av flere tiltak 
knyttet til «nærmiljøutvikling»  

Generelt: 
Tiltakene bør utformes på samme 
måte, eks begynne med verb? 
Vurder nærmiljømodellen og 
konkretiser rollen i nærmiljøutvikling 

Forslag til nye tiltak:  
Prosjekt for involvering av frivillighet i 
vedlikehold av grøntområder  

Under satsingen «på lag med 
frivilligheten er følgende tiltak 
foreslått: «Samarbeide med 
frivillige organisasjoner og 
innbyggere om planlegging og 
drift av utendørs møteplasser, 
grøntarealer, strender og 
arealer for trim, rekreasjon og 
lek»  

Tverrgående planer for psykisk helse 
og selvmordsforebygging må 
synliggjøres 

Under «Folkehelse og 
livsmestring» er følgende tiltak 
foreslått: «Ha varierte 
forebyggende tilbud som bidrar 
til god psykisk og fysisk helse for 
barn, unge og voksne» 
I temaplanen vises det også til at 
det er planlagt å utarbeide 
handlingsplan for 
selvmordsforebygging. 

Tiltak knyttet til 
fellessatsingen 
«Levekår» 

«Flere skal kunne eie egen bolig» 
Det foreslås ¨ta bort ordet «Kunne» 

Tiltaket er foreslått rettet til: 
«Flere skal eie egen bolig» 

Forslag til nye tiltak 
Bruke data og tiltak fra Integrerings- 
og fattigdomsutvalget i tidligere 
Drammen  

Rapporten fra utvalget er 
vedlagt. 
Tiltakene er vurdert og i noen 
grad tatt med igjennom ulike 
tiltak i temaplanen 

Tiltak knyttet til HSO 
satsingen «bo i eget 
hjem hele livet» 

«Tidlig inn med boligplanlegging i  
samarbeid med brukere» 
…i alle deler av livsløpet. Slå sammen 
tiltaket med «flere skal kunne eie 
egen bolig»  
 

Tiltaket foreslås endret til: «Gi 
tidlig hjelp slik at alle kan bo 
lengst mulig i eget hjem» 

Forslag til nye tiltak: 
Innbygger- og brukerkompetanse. 
Myndiggjorte og kompetente 

brukere.   

Det er foreslått nytt tiltak under 
satsingen «Brukermedvirkning»: 
«Styrke brukernes kompetanse 



om hvordan ta mer vare på egen 
helse» 

Tiltak knyttet til HSO 
satsingen «rett bruk 
av kompetanse» 

«Kompetansestrategi utvikles og  
Implementeres» 
.. vil at setningen suppleres slik at 
heltidssatsingen kommer frem 
 

Det er foreslått å stryke dette 
tiltaket, men å legge inn et nytt 
tiltak: «Prøve ut nye 
arbeidstidsordninger i helse- og 
omsorgstjenesten». 
Kompetansestrategien er utviklet 
og vil bli fulgt opp. Det er ikke 
behov for eget tiltak om dette. 
Det foreslåtte tiltaket er rettet 
mot heltidssatsingen. 

«Kompetanse brukes på den mest  
hensiktsmessige måte, blant annet 
ved å utvikle en god  
oppgavefordeling og å gjennomføre 
en dreining på ansvarsoppgaver 
knyttet til stillinger» 
Fordeling av oppgaver mellom 
yrkesgruppene må ikke styres av 
profesjonskamp.  
 

Tiltaket er foreslått endret til:  
«Bruke de ansattes kompetanse 
på en mest mulig hensiktsmessig 
måte» 

«God samhandling mellom akademia, 
innovative miljøer og kommunen, for 
at utdanningen og etterutdanningen i 
størst grad skal imøtekomme  
kommunens behov» 
Bør det stå grunnutdanningen? 

Tiltaket er foreslått rettet til: 
«Samhandle med 
utdanningsinstitusjoner for å 
sikre oppdatert kunnskap og 
kompetanse for å gi innbyggerne 
riktige tjenester» Den 
opprinnelige formuleringen for 
bred. Nytt forslag viser mer 
konkret hva som er ønskelig å 
oppnå 

Forsalg til nye tiltak: 
Må få med det vi faktisk har vedtatt, 
for eksempel heltidskultur.  
Sikre lærlingplasser  
 

Tiltak som foreslått i første rad 
under denne satsningen ivaretar 
heltidssatsingen. 
Flere av tiltakene under HSO 
satsingen «Inkludere alle i arbeid 
eller aktivitet» vil også kunne 
handle om lærlingplasser. For 
eksempel: 
«Øke og videreutvikle 
tilrettelagte arbeidsplasser i 
kommunens virksomheter»  

Tiltak knyttet til HSO 
satsingen «Inkludere 
alle i arbeid og 
aktivitet» 

«Gjennom samarbeid og innovative 
løsninger skal nye arbeidsplasser 
skapes» 
Vil at også plasser til lærlinger skal 
komme frem 
Dette må konkretiseres mye mer. Alt 
for “svevende”!  
Nevne næringslivet mm.   

Tiltaket er foreslått endret til: 
«Skape arbeidsplasser for flere, 
gjennom langsiktig og 
forpliktende samarbeid mellom 
aktører som næringsliv, 
fylkeskommune, NAV og 
universitet og kommunen» 



Forslag til nye tiltak 
Aktivt samarbeid med næringslivet.  
Savner næringslivet i alle punktene og 
også sosialt entreprenørskap  
Bruke lærlinger mer i HSO- tjenesten  
Drammen skal være en attraktiv 
arbeidsgiver for personer med ulike 
funksjonsnedsettelser.  
Tiltak for å sikre Integrering og norsk 
språk  

Er ivaretatt gjennom følgende 
tiltak:  
«Skape arbeidsplasser for flere, 
gjennom langsiktig og 
forpliktende samarbeid mellom 
aktører som næringsliv, 
fylkeskommune, NAV og 
universitet og kommunen», og 
 
«Øke og videreutvikle 
tilrettelagte arbeidsplasser i 
kommunens virksomheter» 

Tiltak knyttet til HSO 
satsingen 
«Brukermedvirkning» 

«Erfaringsmedarbeidere skal brukes i 
større grad og i større deler av 
tjenestene, og antallet skal økes 
gjennom planperioden» 
Vanskelig å forstå – ikke alle kjenner 
begrepet 
 

Tiltaket er foreslått endret til: 
«Øke antallet ansatte som har 
egen erfaring som 
tjenestemottaker» 
 

 


