Forankring av reformen i planverk
I Handlings- og økonomiplanen 2021 – 2024 side 24 er «Leve hele livet» prioritert som tiltak.
Handlings- og økonomiplanen sine mål og strategier er hentet direkte fra kommuneplanens
samfunnsdel.

Hol som helse- og omsorgskommune
MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd.
Strategier for å nå målet:
Hol kommune skal:
1. vektlegge tidlig innsats og forebygging for god helse i befolkningen.
2. ha et helse- og omsorgstilbud som er koordinert og fokuserer på helhet, brukermedvirkning
og egenmestring.
3. ha en framtidsrettet utvikling av tjenestetilbudet med fokus på investering i egnede bygg,
velferdsteknologi og innovasjon. Kompetanse og infrastruktur skal utvikles for på rett måte å
kunne møte den demografiske utvikling.
4. aktivt delta i utvikling av regionalt samarbeid innen helse og omsorg.
5. involvere egne tjenesteytere i organisasjonsutvikling for å sikre kvaliteten og
brukeropplevelsen av tjenestene de skal gi.
6. arbeide for at de eldre skal bo lengst mulig i egen bolig. Bruk av velferdsteknologi og
Smarthus er en forutsetning.
7. ha økt fokus på psykisk helse. Utvikling av tjenestene skal skje med medvirkning av brukere.
8. sikre at barn får hjelp i sitt nærområde.
Prioriterte tiltak/aktiviteter
21
22
23
24 Ansvar
Implementering av prosjekt «Trygg oppvekst» - Bedre
x
x
HO/KO
kartlegging, koordinering og tverrfaglig innsats for
risikoutsatte barn – BTI.
Videreutvikle familiehuset for å sikre tverrfaglig innsats
x
x
x
HO
og god oppfølging av barn og unge på tvers av etater og
instanser.
Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid x
x
x
X
HO
i forhold til tjenesteinnovasjon, utviklingsprosjekt,
kompetanse, ressursdeling, oppfølging av avtaler og
andre nødvendige samhandlingstiltak.
Kartlegging, planlegging, implementering og
x
x
x
HO
gjennomføring av Leve hele livet. St.meld 15kvalitetsreform for eldre (prosjekt 2019-2023).
Utarbeide en helhetlige plan for utvikling av, og
x
x
x
x
HO/TE
investering i bygg til helse- og omsorgsformål
(omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling,
personalbaser) på kort og lang sikt.
Utvikle gode dagsenter samt lavterskel tilbud for aktivitet
x
HO
x
x
x
og sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige.

