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FRAMTIDENS HELSETJENESTER - UTVIKLING OG FRAMDRIFT  
ORIENTERING 
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Sammendrag: 
Kommunedirektøren orienterer om utfordringer med å overholde framdriftsplan for 
Boligsosial plan. 
 
Saksutredning: 
I KST-sak 131/21 ble matrise for framdrift for videre utredninger og planarbeid for 
Framtidens helse- og omsorgstjenester vedtatt. Forutsetningene for denne framdriften 
ligger i tilgang til kompetanse og ressurser. Gjennom 2020 og 2021 har tjenestene vært 
tungt utfordret på grunn av pandemien. I 2022 var forventningen at tilstanden skulle 
normalisere seg, og i løpet av vinteren ble presset på tjenestene mindre ettersom 
pandemiens konsekvenser avtok.  
 
I framdriftsmatrisen var Boligsosial plan ønsket prioritert både fra administrasjonens og 
politisk side. Arbeidsgruppa for dette arbeidet består av ansatte innenfor Helse og familie, 
Bofellesskap og miljøtjeneste, NAV og Bolig og eiendom. I månedsskiftet februar/mars fikk 
vi en utfordring med å bosette et stort antall flyktninger fra det krigsherjede Ukraina i 
tillegg til de vi allerede hadde vedtak om å bosette. Det ble også opprettet akuttmottak på 
Hornsjø, som også påvirker de kommunale tjenestene. Disse oppgavene belaster mange av 
de tjenestene som var tenkt skulle arbeide med boligsosial plan. Slik utsiktene er nå ser ikke 
administrasjonen at det lar seg gjennomføre planarbeidet på kvalitetsmessig vis innenfor 
den ønskede tidsplanen. 
 
Vurdering: 
Boligsosial plan er viktig for å sikre en god utvikling av tjenestene og boligtilbudet for 
innbyggere som er i målgruppa. Administrasjonen ønsker å forankre dette arbeidet godt i 
de tjenestene som er involvert i det praktiske arbeidet. Med den nåværende 
arbeidssituasjonen for mange av de berørte tjenestene ser ikke kommunedirektøren det 
som hensiktsmessig å skynde på arbeidet med planen. Målet var å ha en plan ferdig til 
sommeren 2022. Det er fortsatt ett mål å klare å gjennomføre arbeidet innen utgangen av 
2022, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides i økonomiplan 2023-2026. Tjenesteutvalget vil 
holdes oppdatert på om dette blir praktisk gjennomførbart gjennom høsten 2022. 
 



Saken sendes kommunestyret som referatsak. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunedirektøren ber Tjenesteutvalget ta orienteringen til orientering. 
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