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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad vedtas. 
2. Oversiktsdokumentet «Folkehelsen i Nannestad kommune» oppdateres jevnlig. 
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Bakgrunn 
Kommunens ansvar og oppgaver knyttet til helse og omsorg er i hovedsak forankret i Helse- og 
omsorgstjenesteloven hvor det blant annet heter: 
§ 1-1.Lovens formål 
Lovens formål er særlig å: 
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne,  
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer,  
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,  
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,  
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og  
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig. 
§ 3-3.Helsefremmende og forebyggende arbeid 
Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge 
sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og 
veiledning. 
Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten 
over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. 
Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for 
barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 
§ 3-4.Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 
Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling 
mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig 
for å tilby tjenester omfattet av loven her. 
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og 
omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. 
Videre inneholder folkehelseloven bestemmelser knyttet til kommunenes ansvarsoppgaver: 
§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 
sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen. 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 



§ 5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne…  
…Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder 
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved 
utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
helseforskjeller. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjentar dette ansvar i sitt forventningsbrev til kommunene for 
2016: «Fylkesmannen vil legge vekt på at kommunen ivaretar folkehelseperspektivet i både 
samfunns og arealdelen av kommuneplanen, og at mål, strategier og tiltak har grunnlag i de 
utfordringer kommunen står overfor. Morgensdagens helse- og omsorgsutfordringer på ulike 
nivå i tiltakskjeden bør også fremkomme, og konkretiseres i både handlingsprogrammet, og i 
lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige kommuneplanarbeidet.» 
På denne bakgrunn, og ut fra eget behov, har administrasjonen utarbeidet en overordnet plan for 
helse- og omsorgstjenestene med et vedlegg som gir en oversikt over folkehelsen i kommunen. 
Planen har vært på høring hos berørte arbeidstakerorganisasjoner. 
Saksutredning 
Utøvelse av kommunens helse- og omsorgstjenester er i sterk grad styrt av lovverk med 
tilhørende forskrifter. Nannestad kommune bruker omlag 200 årsverk for å yte de tjenester som 
er pålagt gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette utgjør ca. 1/3-del av kommunens 
samlede antall årsverk. 
Omfattende og kompetent innsats fra kommunens helse- og omsorgstjenester er imidlertid ikke 
tilstrekkelig for å sikre en god folkehelse i befolkningen: «Skal vi få til en forebyggingskultur, 
må vi kanskje først se utover helsevesenet. For i det forebyggende psykiske helsearbeidet kan 
tiltak knyttet til samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, familieliv og livsstil 
være vel så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet.» 
(Kilde: «Bedre føre var…» fra Folkehelseinstituttet (2011) om helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til psykisk helse) 

Planen legger derfor stor vekt på samhandling mellom alle virksomheter i kommunen som har 
oppgaver særlig knyttet til forebyggende arbeid blant barn og unge.  
 
Vurdering 
Helse- og omsorgstjenestene i Nannestad står overfor store utfordringer som følge av sterk 
tilflytting, økt etnisk og kulturelt mangfold samt et økende antall eldre innbyggere.  
Disse utfordringene vil også påvirke virksomheter utenfor helse slik at kommunen må legge økt 
vekt på samhandling og koordinering for å sikre en optimal utnyttelse av de samlede ressurser. 
Virksomhetene innenfor helse og omsorg må kontinuerlig vurdere muligheter for effektivisering 
av sine tjenester, blant annet ved økt bruk av IKT.  
Nannestad kommune vektlegger slik tildeling og utøvelse av tjenester: 
• Klare kriterier for tildeling av tjenester: Kommunen skal sikre at tjenester tildeles 

rettferdig og i samsvar med statlige krav og forventninger. 
• Gjensidig forventningsavklaring: Tjenesten og brukeren avklarer i fellesskap mål, innsats 

og lengde for tildelt tjeneste/ytelse. 
• Brukermedvirkning: Brukere (eventuelt ved deres pårørende eller verge) er likeverdige 

samarbeidspartnere i den påfølgende organisering og utøvelse av tjenestene. 
• Dokumentasjon: Planlegging, gjennomføring og resultater av behandling skal 

dokumenteres i kommunens elektroniske journalsystemer. 



• Nye løsninger: Det forventes at kommunen og tjenestene kontinuerlig vurderer å endre 
sine arbeidsmåter og rutiner som følge av de nye digitale verktøy som finnes i markedet – 
eksempelvis det «digitale barnevernet». 

Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget inneholder ingen forslag til økt ressursbruk, men den vil allikevel øke i samsvar 
med veksten i de ulike brukergrupper. 
Dersom Nannestad mislykkes i det helsefremmende arbeid, vil kommunen oppleve en sterkere 
utgiftsvekst knyttet til kurative tjenester. 
 


