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Oppdrag i Øvre Eiker kommunes planstrategi: 
Sammen om hverdagsmestring.  
Flere eldre, nye oppgaver og forventninger til kommunen, gjør det nødvendig å omstille kommunens 
helse- og omsorgstjenester. Det må jobbes annerledes for å møte framtidens behov. Helse- og 
omsorgstjenester skal i større grad ha oppmerksomhet på det friske og den enkeltes ressurser. Det 
skal investeres i tiltak som støtter innbyggernes mestring av egen livssituasjon. Forebygging og 
rehabilitering skal være grunnholdningen. Lavterskeltiltak, innovasjon, brukerinvolvering, godt faglig 
og tverrfaglig arbeid er viktige grep for å utvikle gode løsninger som også er bærekraftige for 
fremtiden.  

Utredninger og oppgaver for planarbeidet 
1. Boligsosiale hensyn ivaretas i en samlet og framtidsrettet boligpolitikk. – eget notat 
2. Det lages en overordnet plan for utviklingen av framtidas helse- og velferdstjeneste – en helse- og 
velferdsplan som kan være en overbygging for øvrige planer på området. 

Behov for å tenke langsiktig 
Innbyggerne i Øvre Eiker har økende behov for helse- og velferdstjenester. Befolkningsprognosen 
viser en markant økning i antall eldre det neste tiåret. Mange barn og unge må ha hjelp fra 
barnevernet. Folkehelsen i Øvre Eiker er på flere områder dårligere enn steder vi sammenligner oss 
med. Øvre Eiker kommune er en kommune med lave inntekter og driver en av de rimeligste og mest 
effektive helse- og omsorgstjenestene i landet (SSB/KOSTRA). Kostnadene vil fortsette å øke utover i 
planperioden dersom vi lar utviklingen fortsette som den har gjort til nå. Skal samfunnets ressurser 
strekke til, må fremtidig kostnadsvekst reduseres. En viktig strategi er å legge til rette for og investere 
i tiltak som kan gi økt mestring og selvhjulpenhet hos innbyggerne. Slik kan kommunen få kraft til å 
bære ansvaret for de sykeste syke. 

Dette notatet er et grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og skal være til diskusjon i arbeidet 
med ny helse- og velferdsplan. En kort oppsummering av noen av de viktigste utfordringene vi står 
overfor følger nedenfor: 

Innbyggere med økende og sammensatte behov 

 



Det forventes sterk vekst i den eldre befolkningen frem mot 2040 (kilde: SSB middelalternativet) 
Antallet eldre over 80 år dobles og prognosen viser mer enn dobbelt så mange innbyggere over 90 år 
i 2040.  Samtidig blir det færre i yrkesaktiv alder i forhold til antall pensjonister. Dette er kjente 
utviklingstrekk Norge beskrevet bl.a. i Regjeringens nylig fremlagte Perspektivmelding (Meld. St. 14 
(2020-21). 
 
Forekomst av demenssykdom har sammenheng med økende alder. Med mer enn dobling av antall 
innbyggere over 90 år, kan vi forvente tilnærmet dobling av antall innbyggere som lider av 
demenssykdom i 2040. Personer med demens vil oftere ha vanskeligheter med å klare seg i eget 
hjem og kan få behov for langtidsplass ved institusjon. Figuren nedenfor viser fremskrevet 
utgiftsbehov i Øvre Eiker. Figuren viser en kostnadsøkning på nærmere 30 % frem til 2030. 
 

 
Kostnadene til yngre brukere av helse- og velferdstjenestene ser også ut til å øke i kommunene i 
Norge (Helsedirektoratet 2019, rapport IS-2809). Det er sannsynlig at denne utviklingen vil forsterkes 
mot 2040. Dette skjer blant annet fordi Stortinget vedtar økte rettigheter til innbyggerne og 
nordmenn har høye forventninger til offentlige tjenester.  

Hard konkurranse om gode fagfolk 
Regjeringens Perspektivmelding peker på at nesten hver tredje arbeidstaker må arbeide innenfor 
helse- og omsorgssektoren i 2060. Dette er forutsatt økningen i den eldre befolkningen og at vi 
fortsetter på samme måte som i dag. Det er åpenbart at konkurransen om faglært helsepersonell vil 
bli veldig hard. Allerede i dag er det vanskelig å rekruttere og beholde gode sykepleiere og 
vernepleiere. 

Mangel på boliger  
Differensierte boliger egnet for ulike faser og situasjoner i livet er en mangelvare i Øvre Eiker. Det er 
relativt mange innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet og kommunens boligtilbud er 
begrenset. I Boligsosialt program 2017-25 pekes det særlig på behov for flere boliger med bemanning 
til innbyggere med funksjonsnedsettelser. Men også andre målgrupper mangler botilbud i 
kommunen. Dette er nærmere beskrevet i Boligsosialt program. 

Noen folkehelseutfordringer i Øvre Eiker 
I henhold til FHIs folkehelse- og oppvekstbarometer fullførte kun 70 prosent av elevene i Øvre Eiker 
videregående skole (perioden 2017-19). I Viken fylke som helhet var andelen 79 prosent. Uten 
fullført videregående skole stiller ungdommene svakt i konkurransen på arbeidsmarkedet. Det er en 
større andel innbyggere i Øvre Eiker sammenlignet med landet og Viken fylke, som mottar 



sosialhjelp. Det er også flere som ikke er i arbeid eller under utdanning og en lavere andel har høyere 
utdanning. En noe høyere andel unge i Øvre Eiker, har vært hos legen pga psykiske lidelser. 
Legemeldt sykefravær var i 2020 høyere i Øvre Eiker enn i resten av kommunene i tidligere Buskerud 
(NAV). 

Status for helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker 
Helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker kommune er forandret på en rekke områder de siste årene. 
Innbyggernes behov, forventninger, muligheter og rettigheter til hjelp har vært økende, likeså 
kommunens kostnader til helse- og omsorgstjenester. Dette er særlig tydelig for yngre innbyggere, 
der rett til bl.a. BPA er styrket. Det er blitt flere eldre innbyggere og det merkes økende press på 
hjemmesykepleien og flere søknader om langtidsplass ved Eikertun. Samhandlingsreformen har gitt 
kommunehelsetjenesten flere oppgaver, men og også på andre velferdsområder øker kommunens 
oppgaver. 

Kommunen har bygget ut og endret tiltakene for å møte endrede utfordringer og økte oppgaver. 
Nedenfor følger noen hovedpunkter i endringene som er gjennomført.  

Styrket ledelse, organisering og fag  
Eksempler; tjenestelederroller der det tidligere var uklare avdelingslederroller, etablert fag-
/teamledere flere steder, virksomhetslederne tydeligere strategisk rolle, satset på lederutvikling, 
etablert Kvalitetsutvalg og Etisk råd 

Styrket kompetanse, kompetanseplanlegging og heltidskultur 
Eksempler; strategisk kompetanseplan er vedtatt. Mange medarbeidere er i ulike kompetanseløp. 
Det er opplæringsplaner i alle virksomheter og seksjonen er en viktig lærebedrift for elever, lærlinger 
og studenter. Det arbeides for riktig bruk av fagfolkenes kapasitet og kompetanse, og bruk av heltid 
er økt gjennom satsingen på heltidskultur. 

Satsing på innovasjon og nytenking 
Eksempler; utviklingsprosjekter i alle virksomhetene, bygget kompetanse på innovasjon, 
tjenestedesign, lean og prosjektledelse. Øvre Eiker-hjelpa har tatt i bruk FIT (feedback informerte 
tjenester) for systematiske tilbakemeldinger fra innbyggere som får støtte til å mestre psykisk helse. 

Digitalisering og velferdsteknologi er satsingsområde 
Eksempler; strategisk plan for velferdsteknologi, arbeidslister på Ipad i hjemmetjenesten, ny løsning 
for trygghetsalarm og responssenter, velferdsteknologi ordinær del av tjenestetilbudet, digitale 
løsninger i NAV, systematisk bruk av e-læring for alle medarbeidere 

Hverdagsmestring som strategi 
Eksempler; plan for rehabilitering og mestring, ny modell for tildeling av tjenester, innsatsteam og 
mestringsagenter, satsing på økonomisk rådgivning og jobbspesialister i NAV, ny plan for 
introduksjon av flyktninger Velkommen til Øvre Eiker. 

Bedret samhandling internt og eksternt 
Eksempler; Ett lag for god oppvekst, samarbeid for tildeling av tjenester (SAM-T), samhandling med 
spesialisthelsetjenesten (pasientforløp, FACT-team), Ressursteam 15-24 ivaretar unge utenfor 
skole/arbeid. 



Bygget ut og forbedret tiltakene på mange trinn i tjenestetrappen 
Eksempler; flere sykehjemsplasser etablert, samlet demensavdelingene på Eikertun, bolig med 
bemanning trinnet under langtidsplass, etablert Trivsels- og mestringssenteret med utvidet dagtilbud 
og samarbeid med frivilligheten, etablert Øvre Eiker-hjelpa for lavterskel psykisk helsehjelp, økt 
kapasitet i nye lokaler for avlastning for barn/unge i Grevlingstien 1 

Boligsosialt arbeid styrket og satt på dagsorden i kommunen 
Eksempler; boligsosialt program vedtatt, boligforvaltningen reorganisert, deltakelse i Husbankens 
kommuneprogram, ny samlokalisert bolig i Grevlingstien 5, nødboliger, vedtatt bygging av småhus 
for rusavhengige, mulighetsstudie for etablering av samlokalisert bolig i Myraveien, Tverrfaglig bo-
team i drift 

På riktig vei, men for sakte? 
Kommunen er på riktig vei til å realisere fremtidens helse- og velferdstjeneste. Men går det fort nok? 
Er omstillingskraften og endringsviljen tilstrekkelig? Er alle gode ideer prøvd? Situasjonen er den, at 
mens tjenestene skal endre kurs, skal daglig drift gjennomføres. Mange medarbeidere og ledere har 
opplevelsen av stadig økende oppgaver, flere ting som skulle vært løst i går og systemer som henger 
etter.  

Det vi vet er at noe må gjøres for å bremse kostnadsøkningen og tenke utradisjonelt for å komme 
frempå. I den kommende kommuneplanperioden må vi stille oss spørsmål som dette: Hva kan 
kommunen slutte med eller gjøre mindre av? Er det noe vi må gjøre mer av? Hvordan kan 
kommunen bidra til innbyggernes hverdagsmestring? Hva må det investeres i nå, for å sikre at de 
som trenger det mest kan få gode tjenester også de kommende årene? 

Mål og strategier for kommuneplanperioden 

Fra «helse og omsorg» til «mestring og velferd» 
Kommunens tjenester til innbyggerne skal være gode, målrettede og ha riktig kvalitet. Det innebærer 
at vi må ha kunnskap om tiltakene virker. Det som ikke virker må avsluttes. Kommunen skal investere 
i tiltak som støtter innbyggernes mestring i alle livsfaser. Tilgang på gode boliger for alle livsfaser er 
viktig for selvhjulpenhet og muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Vi skal arbeide for at alle 
innbyggerne inkluderes i fellesskap og prioritere de mest sårbare gruppene. Vi trenger kunnskap og 
ønsker mer samarbeid med universitet og forskningsmiljø. Tidlig innsats, flerfaglig arbeid, innovasjon 
og samarbeid med innbyggerne er sentrale virkemidler for å redusere behovet for omfattende, 
langvarige og kostbare kommunale tjenester. Kommunen og innbyggerne skal skape velferd 
sammen. En velferd som er bærekraftig for fremtiden.  

Nedenfor følger noen forslag til konkrete strategiske retningsvalg for kommuneplanperioden: 

Innbyggeren i sentrum 
Tjenestene skal utvikle enda tettere samarbeid mellom forskjellige fagområder. Tjenestene skal 
oppdage problemer tidlig og sammen med innbyggeren utvikles støtte som både er skreddersøm for 
den enkeltes behov og samtidig bærekraftig for samfunnet. Vi vet at innbyggere som er i førersetet 
for egne tjenester kan ha bedre muligheter for bedring. 



Alle kan bidra – sammen om velferd 
Øvre Eiker er et samfunn med frivillige organisasjoner og ildsjeler på mange områder. Frivilligheten 
knyttet til helse- og omsorg i kommunen er aktiv og av meget stor betydning. Frivilligheten må slippe 
til og få plass i samspill med de kommunale tjenestene. Trivsels- og mestringssenteret ved Eikertun 
skal ha en ledende rolle i utviklingen av samspillet med frivilligheten knyttet til de eldre. 

Ett lag for god oppvekst 
En god barndom varer hele livet og er grunnlag for mestring som voksen. I Øvre Eiker skal alle jobbe 
sammen som ett lag for å sikre barn og unge en god oppvekst. Tidlig innsats og flerfaglig arbeid skal 
sikre alle barn og unge en god start og forebygge utenforskap. Familier med barn skal støttes slik at 
foreldrene mestrer foreldreansvaret og er gode rollemodeller for barna. Barn og unge er et 
satsingsområde i Nasjonal sykehusplan 2020-23 og høyt på dagsorden i strategisk samarbeid mellom 
kommunene og Vestre Viken helseforetak. Vi vet at dårlige sosiale forhold kan gå i «arv» og at støtte 
til de voksne i familien også kan være en vei for å hjelpe barna.  

Bolig for alle 
Innbyggerne har som hovedregel ansvar for å skaffe seg bolig selv. Men kommunen har et ansvar for 
å tilrettelegge slik at alle innbyggere i Øvre Eiker får mulighet til en god bolig. Gjennom samarbeid og 
krav til utbyggere kan kommunens boligpolitikk bidra til gode nabolag og utbygging av differensierte 
og tilrettelagte boliger for ulike livsfaser og livssituasjoner. Det skal være tilgang på tilstrekkelig 
kommunale boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen skal, gjennom aktiv bruk av 
Husbankens virkemidler, legge til rette for at flere innbyggere som er økonomisk vanskeligstilte kan 
eie egen bolig.  Kommunen skal tilby tilstrekkelig antall boliger med bemanning til innbyggere som 
trenger jevnlig støtte for å mestre hverdagen. Vi vet at en god bolig reduserer behovet for 
kommunale tjenester. 

Lengst mulig i eget hjem 
Alle innbyggere skal ha mulighet til å leve lengst mulig i eget hjem. For alle innbyggere der det er 
relevant, skal tiltak med trening, mestring og teknologi vurderes og prøves før langvarige tjenester 
etableres. Kommunen skal bygge ut kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten til å ivareta et 
økende antall eldre innbyggere. Velferdsteknologiske løsninger skal være integrert del av tjenesten. 
Vi vet at gode tjenester i hjemmet utsetter og kan hindre behovet for kostbar sykehjemsplass. 

Sykehjemsplass når det er nødvendig 
Svært syke innbyggere skal få mulighet til å bli ivaretatt på institusjon. Eikertunområdet skal bygges 
ut med tilstrekkelig antall sykehjemsplasser for å ivareta en forventet økning av innbyggere med 
demenssykdom og andre med store pleiebehov.  

Forsørge seg selv og sin familie 
Voksne innbyggere i Øvre Eiker skal så langt som mulig forsørge seg selv. Gjennom tett oppfølging og 
gode arbeidsmetoder i NAV skal innbyggerne støttes til å komme i arbeid eller utdanning fremfor 
langvarig behov for sosialhjelp og varige trygdeytelser. Kommunen skal legge særlig vekt på at unge, 
som står i fare for å falle ut av skole eller arbeid, får god støtte i overgangen til voksenlivet. Vi vet at 
det å være i arbeid, under utdanning og ha en trygg bolig er godt for vår psykiske helse og forebygger 
utenforskap. Barn som vokser opp i familier som er økonomisk vanskeligstilte skal ivaretas særskilt 
for å motvirke opplevelse av utenforskap. En trygg bolig kan gjøre en stor forskjell for et barn som 
vokser opp i en ustabil familie. 



Støtte ved problemer med rus eller psykisk helse 
Alle innbyggere i Øvre Eiker skal ha tilgang til støtte for å mestre rus- og/eller psykiske problemer. 
Tidlig innsats og helhetlige tjenester skal bidra til å redusere innbyggernes problemer knyttet til 
psykisk helse eller rusavhengighet. Det skal utvikles flere aktiviteter og gruppetiltak, og samhandling 
med spesialisthelsetjenesten skal forbedres. Vi vet at rus- og psykiske helsetjenester er en viktig, men 
liten del av den enkeltes bedringsprosess. De andre livsvilkårene må også ivaretas.  

Fremtiden er digital 
I årene som kommer er det helt nødvendig med store løft for å møte fremtidens behov for og 
muligheter til digitale løsninger i helse- og velferdstjenestene. Dagens løsning for elektronisk 
pasientjournal og saksbehandling i tildeling av tjenester skal byttes ut. Det må bli mulig å søke digitalt 
om alle former for helse- og velferdstjenester. Tilgang på velfungerende trådløse nettverk forutsettes 
i alle kommunale bygg. Bedre digitale løsninger for kommunikasjon mellom nivå og enheter må på 
plass. Digitale støttesystemer og generell infrastruktur innen IKT må forbedres. Vi vet at gode digitale 
systemer vil øke effektivitet og kvalitet. 

En effektiv og kompetent organisasjon 
Kommunen skal ha riktig kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og effektiv drift av helse- og 
velferdstjenestene. Omfanget av kostbare tjenester gitt én til én skal reduseres. Det skal utvikles 
flere fleksible tjenester som ivaretar innbyggernes behov og sikrer gode fagmiljø for medarbeiderne. 
Hovedregelen skal være å unngå kostbare kjøp av private tjenester til innbyggere med langvarige 
behov. Det skal arbeides for at heltid blir regelen for ansatte i kommunale helse- og 
velferdstjenester. Det kan bli nødvendig å utvikle nye arbeidsmåter, arbeidstider og organisere 
tjenester annerledes. Kommunens skal sette inn tiltak for å sikre at gode fagfolk vil arbeide hos oss. 

Vi vet at god ledelse, gode medvirkningsprosesser, vilje til investering og endring er nødvendige 
forutsetninger for å lykkes med å utvikle helse- og velferdstjenester som er bærekraftige i møte med 
økte innbyggerbehov i årene som kommer. 

Bakgrunn og medvirkning 
Dette notatet bygger på prosesser som er pågått over flere år. Det har vært gjennomført flere 
seminarer med fagkomiteene/utvalgene for helse- og omsorg og oppvekst der temaene er diskutert 
på ulike måter. Det er laget mange saker til politisk behandling og kommunestyret har vedtatt 
retning gjennom planer og strategier. Arbeidsseminarer med ledere og medarbeidere i Seksjon helse 
og omsorg og i Oppvekst er gjennomført. Eldrerådet og Rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelser har diskutert noen av temaene. Det foreligger føringer fra nasjonale 
fagmyndigheter og utredninger og meldinger til Stortinget.  

Administrasjonen hadde planlagt seminarer for involvering av innbyggere med oppstart våren 2020. 
Pandemien satte en stopper for det. Det gjennomføres i disse dager et innbyggermøte om 
utenforskap og det er gått ut en invitasjon til grendeutvalgene om dialog. Den digitale 
medvirkningsportalen sammenskapervi.no er nylig lansert og gir mulighet for innspill.  

Forslagene til strategier og mål skal diskuteres i ulike fora i tiden som kommer. 



Lokal politisk forankring 
Noen utvalgte politiske saker fra kommunestyret i Øvre Eiker illustrerer prosessen: 

 Tjenesteutvikling for reduksjon av kostnader og forebygging av økte brukerbehov. PS 20/21, 
kommunestyret 10/2-2021 

 Velkommen til Øvre Eiker- Hvordan lykkes med integrering av flyktninger. PS 115/20, 
kommunestyret 9/9-2020 

 B-sak. Helse- og velferdsplan – barn og unges behov. RS 120/20 kommunestyret 17/6-2020 
 Behov for en helhetlig plan for området ved Eikertun. PS 17/20 kommunestyret 19/2-2020 
 Orientering om arbeidet med ny helse- og velferdsplan mot 2035. RS 207/19 kommunestyret 

11/12-2019 
 Leve hele livet - iverksetting av reformen i Øvre Eiker. PS 100/19, kommunestyret 19/6-2019  
 B-sak: Hovedlinjer for arbeidet med ny Helse- og velferdsplan. Kommunestyret RS 198/18, 

31/10-2018 
 Omstilling til en mer bærekraftig og mestringsorientert helse- og omsorgstjeneste – 

forventningsavklaring mellom innbyggere og kommune, PS 85/17 Kommunestyret 21/6-2017  
 Prinsipper for helse- og omsorgstjenestene i Øvre Eiker kommune, PS 113/16 

kommunestyret 21/9-2016 

Noen politisk vedtatte planer og strategier i Øvre Eiker viser retning 
 "Helhetlig innsats for barn, unge og familier" - hvordan lykkes med tidlig innsats og helhetlig 

samarbeid mellom familien og tjenestene. PS 134/20, kommunestyret 28/10-2020 
 Boligsosialt program 2017-25, PS 177/17, kommunestyret 13/12-17 
 Strategi og tiltaksplan for velferdsteknologi 2017-2020, PS 180/17, kommunestyret 13/12-17 
 Strategisk kompetanseplan HO 2019 – 2030 
 Plan for rehabilitering og hverdagsmestring 2019 – 2025 
 Ett lag for god oppvekst – strategidokument. PS 179/18, kommunestyret 12/12-2018 
 Demensplan 2020, PS 99/17 Kommunestyret 21/6-17 
 Handlingsplan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner 2017-2020, PS 118/17 

kommunestyret 20/9-2017 

Eksterne analyser av særlig betydning for helse- og velferdstjenester: 
 «Konkurranseutsetting av kommunale tjenester» (kap. 6 om bofellesskap), BDO 2017 
 «Behovsanalyse helse- og omsorg» (behov for heldøgns omsorgsplasser), Agenda Kaupang 

2017 

Noen nasjonale føringer 
 Meld. St. 7 (2019-20). Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
 Meld. St. 15 (2017-18) Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre 
 Mestre hele livet, Regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-2022 
 Meld. St. 33 (2015-16), NAV i en ny tid 
 Meld. St. 29 (2012-13) Morgensdagens omsorg  
 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett 

tid 
 Meld. St. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening – framtidas omsorgsutfordringer  
 Omsorgsplan 2020 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg  
 Helse- og omsorgstjenesteloven 

http://oek-ephweb01/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=40961&SG_ID=31541
http://oek-ephweb01/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=40961&SG_ID=31541


 Folkehelseloven 
 Sosialtjenesteloven  
 Barnevernloven 


