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Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester.
De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:

KOMMUNAL PLANSTRATEGI
FOR LILLEHAMMER 2016-2019

- Blir det endringer i de tjenestene jeg får nå?
Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
kommunen som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.
- Hva er nytt?
Å gjøre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å hjelpe deg
til å hjelpe deg selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
med det så lenge som mulig.
Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.
Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.
De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Hjemmetjenestens oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
«Kommunestyret skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide
og vedta en kommunal
(Plan-og
ogpå
bygningsloven
10-1)
Søknadsskjema
for hjemmetjenester
finnerplanstrategi.»
du på rådhuset
nettsidene§til
Lillehammer

kommune. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.
Kriteriene ligger vedlagt, slik at du kan lese dem hvis du vil.
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester.
De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:
- BlirINNHOLD
det endringer i de tjenestene jeg får nå?
Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
kommunen som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
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av oppgavene våre.
Ved siden av å utføre tjenester for deg,
av selv
kommuneplan
................................................................................8
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Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
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Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.
De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.

Hjemmetjenestens oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
Søknadsskjema for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
kommune. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.
Kriteriene ligger vedlagt, slik at du kan lese dem hvis du vil.
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester.
Om
planstrategi
og plansystem
De er
ikke
veldig annerledes
enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
Planstrategi
er
hjemlet
i
planog
bygningsloven
og vi
er gi
et verktøy
for politisk prioritering
planoppgaver.
For at du ikke skal bekymre deg
unødig, vil
litt informasjon
om hva av
dette
betyr:

Planstrategi er altså ikke en plan, men en strategisk overveielse av hvilke planer og utredninger kommunestyret vil
ha for å møte kommunens utfordringer. Planstrategien inngår i kommunens styringssystem og må sees i
- Blirsammenheng
det endringer
i deplanlegging
tjenestene
jeg får nå?
med øvrig
og rapportering.

Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
Planstrategien
stilling til
om gjeldende
deler av denne skalsom
revideres
eller videreføres
kommunen
somtar
tildeler
tjenester,
og kommuneplan
de ansatte ieller
Hjemmetjenesten
utfører.
De ansatte
uten
endringer.
Planstrategi
vedtas
hvert
fjerde
år.
Planlegging
og
utredning
krever
ressurser,
og
vil
være
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.
avhengig av prioritering når økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett behandles.

- HvaArbeidet
er nytt?
med planstrategien har tatt utgangspunkt i kommunestyresaken fra januar 2016 om rammer og opplegg
Å gjøre
hverdagsaktiviteter
er viktig
å bevare Det
godblehelse
og et
selvstendighet.
Å hjelpe
deg
for arbeidet,
samt øvrige føringer,
planerfor
og prosjekter.
utformet
utfordringsnotat som
grunnlag
for
arbeidsmøte
Prioriterte politikkområder
og øvrige
i dokumentet
er i
til å kommunestyrets
hjelpe deg selv
er derfor31.
enmars.
av oppgavene
våre. Ved siden
av åprioriteringer
utføre tjenester
for deg,
stor
grad
resultat
av
kommunestyrets
arbeid
med
planstrategien
i
dette
møte.
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
med det så lenge som mulig.

Ikke all kommunal virksomhet er dermed omtalt i planstrategien, men vil like fullt være ivaretatt i øvrig planlegging
og rapportering, drift og forvaltning.

Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
Kommunen
harkan
et godt
planrapporteringssystem
finnes,
hvis det
være
tiloghjelp
i hverdagen.som er i stadig utvikling. Det legges vekt på at planleggingen
skal «henge sammen» og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Statlige og regionale føringer
Helsehjelp
i hjemmet
er medisinskfaglig
pleie
ogden
oppfølging,
mens praktisk
bistand
hjelp
Statlige og
regionale organer
og kommunene skal
legge
regionale planstrategien
til grunn
for deter
videre
til å planarbeidet
løse praktiske
oppgaver
som
rengjøring,
klesvask
lignende.
Praktisk
i regionen
(plan- og
bygningslovens
§ 7-2).
Utkastog
til regional
planstrategi
forbistand
Oppland er
haren
næring,
kompetanse
og samferdsel
som prioriterte
politikkområder.
Det foreslås bl.a.
en ny regional
plan som skal
tjeneste
der brukerne
betaler
en egenandel,
mens helsehjelp
i hjemmet
er gratis.

bidra til samordning av virkemiddelaktørene, understøtte Innlandsutvalgets rapport og være et virkemiddel for
tildeling av regionale utviklingsmidler. Videre foreslås å utarbeide en regional plan for kompetanse som skal
De nye
kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
vektlegge samarbeid for å sikre samsvar mellom bedriftenes behov for kompetanse og utdanningstilbud. Dette
er viktige prioriteringer for å møte utfordringer også i Lillehammerregionen; bl.a. med kommunal planstrategi
Hjemmetjenestens
oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
og behovene i Lillehammerregionen.

jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fremlegges hvert fjerde år og skal legges til grunn
i arbeidet med planstrategi. Følgende prioriteres i inneværende periode:

Søknadsskjema for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
kommune.
Tildelingskontoret
har telefonnummer 61 05 05 00.
•
Gode
og effektive planprosesser
•
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
•
Attraktive
og klimavennlige
by-kan
og tettstedsområder
Kriteriene
ligger
vedlagt,
slik at du
lese dem hvis du vil.
Planstrategien inneholder planer, utredninger og øvrige prioriteringer som følger opp både nasjonale
Med vennlig hilsen
forventninger og regional planstrategi.
Christoph
Køsling
Samarbeid
og samhandling med regional stat og fylkeskommune vil – slik det er lagt opp til i kommuneplanens
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
samfunnsdel – være av vesentlig betydning for å følge opp planstrategien.
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Kommunereform
Lillehammer hari gjennomført
en kommunereformprosess
med Gausdal,
Ringebuav
og hjemmetjenester.
Øyer. Den ble avsluttet
Kommunestyret
Lillehammer
har vedtatt nye kriterier
for tildeling
med
kommunestyrevedtak
i oktober
2015.
Arbeidet med
intensjonsplan
ble sluttført
tatter
til nytt.
orientering av
De er
ikke
veldig annerledes
enn de
kriteriene
vi har
hatt tidligere,
men og
noe
kommunestyret. Det samme gjelder sluttrapporten. Disse dokumentene inngår i rapporteringen til fylkesmannen.
For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:
Prosessen etterlater seg også 15 utredninger om fordeler og ulemper ved å forbli separate kommuner eller
danne ny. Lillehammers behov for og ønske om samarbeid over kommune- og fylkesgrenser er ikke blitt mindre
- Blirtydelig
det endringer
i deprosessen.
tjenestene
nå?det seg også interesse til Stortingets behandling av
gjennom denne
Sånnjeg
settfår
knytter
kommunereformen
2017.vedtak
Det gjelder
om nye
(Meld. St. 22 (2015-2016)),
Du får
de tjenestenevåren
du har
om,også
detstortingsmeldingen
endrer seg ikke.
Detregioner
er tildelingskontoret
i
og
eventuelle
konsekvenser
i
kommunestyreperioden.
kommunen som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte

skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.

Utvikling, utfordringer og muligheter

- Hva er nytt?
Befolkningsutvikling
Å gjøre
hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å hjelpe deg
til å hjelpe deg selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
med det så lenge som mulig.
Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.
Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.
Figur1: Kilder til årlig befolkningsvekst i Lillehammer
i ulike perioder og vekstalternativ. Kilde: SSB.

De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Lillehammer er en av
få kommuner
innlandet
somog
har
befolkningsvekst,
og hvor detsom
forventes
at dette
Hjemmetjenestens
oppgave
er åi gi
omsorg
hjelp
til alle innbyggere
trenger
det, og vi
fortsetter.
Kommuneplan
2014-2027
har
som
mål
at
befolkningsveksten
skal
stige
fra
1,0
%
pr.
år
til
1,5
% pr. år i
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
løpet av planperioden. Figur 1 viser hvordan befolkningsveksten i Lillehammer fordeler seg på fødselsoverskudd
(antall fødte minus antall døde i løpet av et år), netto (innenlands) flytting og netto innvandring (fra utlandet).
Søknadsskjema
hjemmetjenester
finner
påavrådhuset
og på og
nettsidene
Det fremgår at for
kommunen
har gått fra å vokse
somdu
følge
fødselsoverskudd
innvandring,tiltilLillehammer
nå å være
kommune.
Tildelingskontoret
har
telefonnummer
61
05
05
00.
avhengig av innflytting og innvandring. Dette øker kravene til etablering av nye arbeidsplasser, boliger og - ikke
minst - godt integreringsarbeid. Kommunen vil møte utfordringene både i planlegging, forvaltning og i tjenestene
– i samhandling
med andreslik
samfunnsaktører.
Dettedem
vil gjøre
regionen
Kriteriene
ligger vedlagt,
at du kan lese
hvis
du vil.til et godt sted å etablere seg, og flyktninger
og innvandrere vil være viktige ressurser for videre samfunnsutvikling.
Med vennlig
Når det hilsen
gjelder alderssammensetning, forventes at de yngste aldersgruppene vil få redusert sin andel. Andelen
eldre (67+) vil holde seg forholdsvis stabil fram til 2022/2023. Det betyr at kommunen har tiden fram til da til å
Christoph
Køsling
forberede
eldrebølgen.
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Flyktningsituasjonen
Flyktningestrømmen
til Europa omtales
som den nye
største
humanitære
krisen på dette
kontinentet siden andre
Kommunestyret
i Lillehammer
har vedtatt
kriterier
for tildeling
av hjemmetjenester.
verdenskrig.
Samtidig
er det enenn
krise de
somkriteriene
er beheftet med
svært
mye
usikkerhet,men
også noe
i Norge.
De er
ikke veldig
annerledes
vi har
hatt
tidligere,
er Hvor
nytt.mange som
vil komme hit, hvor mange som vil få innvilget opphold, og til sist hvor mange som vil komme til Lillehammer i
For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:
løpet av hvor mange år, er det ingen som vet. Nettopp derfor er det nødvendig at kommunen har denne saken
høyt på dagsorden de kommende år.

- Blir det endringer i de tjenestene jeg får nå?
Helsetilstand
Du får
de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
Kommunens
oversikt
over tjenester,
helsetilstandog
og påvirkningsfaktorer
på dennegir i all hovedsak
bilde av De
en kommune
kommunen som
tildeler
de ansatte i Hjemmetjenesten
som et
utfører.
ansatte
med bedre folkehelse, bedre levekår og færre sosiale ulikheter enn landsgjennomsnittet. Men det er også noen
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.

utviklingstrekk som kan gi grunn til en viss uro. Dette gjelder spesielt andel barn 0-17 år med undersøkelse eller
tiltak i barnevernet, som nå ligger over lands¬gjennomsnittet. Det andre er andelen somatiske sykehusinnleggelser
- Hvasom
erligger
nytt?høyere enn både lands¬gjennomsnittet og gjennomsnittet for Oppland fylke.

Å gjøre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å hjelpe deg
var en
kraftig
i andelen
barn
undersøkelse
eller Ved
tiltak siden
i barnevernet
fra 2013tjenester
til 2014. Foreløpige
til å Det
hjelpe
deg
selvøkning
er derfor
avmed
oppgavene
våre.
av å utføre
for deg,
KOSTRA-tall fra mars 2016 viser at denne utviklingen ser ut til å fortsette. Barnevernet har tidligere rapportert
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
at en økende andel av meldinger til barnevernet handler om vold. Jo tidligere en klarer å identifisere barn som
mederdet
så for
lenge
mulig.og sette i verk tiltak, jo større sannsynlighet er det for at barnet klarer seg bra.
utsatt
slike som
risikofaktorer
Det er flere sykehusinnleggelser pr. innbygger i Lillehammer enn i Oppland og landet sett under ett. Dette står i
et motsetningsforhold
til atvialle
helseindikatorer
at befolkningen
har minst
Av samme
grunn ønsker
at andre
alle tar
i bruk den tilsier
teknologien
og dei Lillehammer
hjelpemidlene
somlike god,
ellerhvis
til ogdet
medkan
bedre
helsetil
enn
bådeisnittet
for Oppland og landsgjennomsnittet. Hvis legevakttilbudet kan
finnes,
være
hjelp
hverdagen.
påvirke sykehusinnleggelse, vil det være interessant å se om og hvordan etableringen av heldøgns selvstendig
legevakt kan påvirke disse tallene.

Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp
i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
Bo og arbeide
er enoppgaver
del av en større
og arbeidsmarkedsregion
region påPraktisk
tvers av kommunetil å Lillehammer
løse praktiske
sombo-rengjøring,
klesvask og– en
lignende.
bistand og
er en
fylkesgrenser.
Rundt
5000
reiser
til
Lillehammer
på
jobb
hver
dag,
ca.
3000
har
jobb
i
en
annen
kommune.
tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.
Ringsaker er den største innpendlingskommunen. Kollektive og effektive transportløsninger inn og ut av
kommunen og mellom Mjøsbyene krever bredt samarbeid og satsing.

De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Lillehammer er attraktiv – både for fast bosetting og som besøksmål. Det gjelder også for moderne bosetting –
dvs. at skillet mellom
fast bolig er
og fritidsbolig
er i endring.
landets største
hytteområde
Hjemmetjenestens
oppgave
å gi omsorg
og hjelpRegionen
til alle utgjør
innbyggere
som trenger
det,med
og en
vi
by
i
sin
midte
–
med
de
muligheter
og
utfordringer
det
innebærer.
I
Byregionprogrammet
for
Lillehammer
og
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
Gudbrandsdalen fokuseres nettopp moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping.

Søknadsskjema
for hjemmetjenester
finner må
dufortløpende
på rådhuset
og på
nettsidene
Lillehammer
Tilgangen på boliger
og arealer for næringsformål
vurderes
– med
tanke på åtil
utvikle
en mer
kommune.
Tildelingskontoret
har
telefonnummer
61
05
05
00.
offensiv offentlig tomte- og boligpolitikk i kommunestyreperioden. Blant annet tilsier den betydelige overvekten
av små husholdninger, økningen i antall eldre og lav andel leiligheter, at det vil bli stort behov for leilighetsbygging
i årene som
kommer.
Andreslik
viktige
tema
som
tas opp
i forestående
revisjon av kommuneplanens arealdel:
Kriteriene
ligger
vedlagt,
at du
kan
lese
dem
hvis du vil.
Vurdering av næringsarealer, forsterket fokus på boligfortetting, utbyggingsmønster og spredt boligbygging,
samt firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane.
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Tett kontakt og god kommunikasjon innad i Lillehammerregionen tilsier også at det bør gjøres nærmere
vurderinger av det
samlede behovet
potensialet
arealer til for
boligog næringsformål.
Kommunestyret
i Lillehammer
harogvedtatt
nyeforkriterier
tildeling
av hjemmetjenester.

De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Ringsaker har til sammen betydelig potensiale for egen utvikling og for å fungere
For at
duavlastningsregion
ikke skal bekymre
deg
unødig,avvilInnlandsutvalgets
vi gi litt informasjon
omoghva
som
for Oslo.
I kjølvannet
sluttrapport,
midtdette
oppe ibetyr:
vurderinger av
kommune- og fylkesgrenser, kan det være rett tid å se nærmere på hvordan kommunene hver for seg og samlet

posisjonere
segtjenestene
for en slik utvikling
på nå?
indre Østlandet.
- Blirbedre
det kan
endringer
i de
jeg får
Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
Risiko og
sårbarhet
kommunen
som
tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
Lillehammer har en nylig vedtatt beredskapsplan, mens den overordnede ROS-analysen er fra 2008.
skal Igjøre
de oppgavene
detmer
finnes
et formelt
vedtak
på. annet flom og flomskred, luftkvalitet
kjølvannet
av analysen ersom
det gjort
detaljerte
vurderinger
om blant
og arrangementssikkerhet. ROS-analysen skal gjennomgås og oppdateres der det er nødvendig. I det inngår

mer helhetlig vurdering av konsekvenser av klimaendringene og behovet for klimatilpasning.
- Hvaogså
er en
nytt?
Å gjøre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å hjelpe deg
og sårbarhet knyttet til arealplanlegging, drift og forvaltning.
til å Kommunen
hjelpe degarbeider
selv erfortløpende
derfor enmed
av risiko
oppgavene
våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
Hensynet til samfunnssikkerhet skal inngå i enhver plan og i øvrige større saker som skal til behandling.
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
medKultur,
det så idrett,
lenge som
mulig.
friluftsliv
Lillehammer har tradisjoner og betydelige erfaringer som arrangementsby. Store arrangementer skal det også
satses pågrunn
framover.
Dette vi
innebærer
muligheter
utfordringer
så vel for
som for næringslivet
Av samme
ønsker
at alle tar
i brukog
den
teknologien
ogkommunen
de hjelpemidlene
som og
det betydelige antall frivillige som bidrar til god og sikker planlegging og gjennomføring. «Grunnfjellet» er de
finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.
faste store arrangementene, anlegg, institusjoner og lag og foreninger som gjør dette mulig. I kjølvannet av
Ungdoms-OL (YOG 2016) diskuteres det om Lillehammer bør påta seg enda større arrangementer framover. I
Du vil
kanskje merke et bør
tydeligere
mellom
helsehjelp
i hjemmet
praktisk
bistand.
kommunestyreperioden
det derforskille
tas høyde
for utredningsog planbehov
somog
eventuelt
måtte
komme
som følgei hjemmet
av dette. er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
Helsehjelp

til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
Økonomi
tjeneste
der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.

Lillehammer kommune har tre overordnede, økonomiske mål. Mål nr. 1, netto driftsresultat på 1,75 % av
driftsinntektene, sier noe om hvorvidt kommunen er i økonomisk balanse ved årets slutt. Målet har i den siste
De nye
kriterienekun
skiller
mellom
hva Åsom
ermål
kommunens
ansvar
som
erdisposisjonsfond
ditt ansvar.
femårsperioden
blitt nådd
i år 2012.
oppnå
nr. 1 er avgjørende
forog
omhva
mål nr.
2 - et
på 10 % av driftsinntektene - vil oppnås. Nivået på disposisjonsfondet pr. 1. januar 2016 er 0,3 %, noe som er
langt under målsettingen.
Detteer
kan
utfordringer
ved uforutsette
hendelser ogsom
for å kunne
egenfinansiere
Hjemmetjenestens
oppgave
å by
gi på
omsorg
og hjelp
til alle innbyggere
trenger
det, og vi
investeringer. Lillehammer kommune klarer per nå å nå sitt tredje mål om mindre enn 75 % netto lånegjeld i
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
forhold til driftsinntektene. Kommende års investeringsplaner viser derimot et stort behov for investeringer.
Dette vil utfordre Lillehammer kommunes driftsøkonomi, spesielt når rentenivået igjen øker. Dette vil også
Søknadsskjema
hjemmetjenester
finner
du på rådhuset
og på nettsidene til Lillehammer
måtte være en for
del av
bakteppet for vurdering
av planbehovet
i perioden.

kommune. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.
Kriteriene ligger vedlagt, slik at du kan lese dem hvis du vil.
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Politikkområde

Utfordring/aktivitet

Oppgave/plan/utredning

Folkehelse

Byplanlegging så alle kommer ut
Lavterskel aktivitet og kostholdsveiledning
Bredere kompetanse på eldre og
funksjonshemmede
Bedre tilbud rus/psykiatri
Forebyggende arbeid barn/unge

Kommuneplanens arealdel og KDP fysisk
aktivitet osv.

Arbeidsplasser og
næringsutvikling

Klimautfordringer

Flyktninger og
integrering

Kortere reisetid jernbane, E6
Støtte eksisterende næringsliv
Tilrettelegge for småetableringer
Tilflytting statlige arbeidsplasser
Utnytte naturgitte forutsetninger
Arealer til næringsformål
Opprettholde landbruket
Lokale råvarer og matproduksjon
Videreføre transformasjon Nord
Byutvikling Skysstasjonen/Lurhaugen

Omsorgsplan
Oppvekstmiljø – utsatte grupper

Småetableringer - utredning
Mer offensiv tomtepolitikk
Kommuneplanens arealdel

Redusere klimafotavtrykk befolkning
Parkeringspolitikk
Bevare kultur- og jordbrukslandskap
Bedre kollektivtilbud og økt fokus på sykkel og gange
Utbygging rundt kollektivknutepunkt
Konsentrert grendeutvikling
Klima- og energikonsekvenser i alle planer og saker –
inkl. hensyn til ras, skred og erosjon
Klimavennlig innkjøpspolitikk

Utredning/plan klimafotavtrykk

Enslige mindreårige asylsøkere – etablere og drifte
bofellesskap og andre botiltak
Boliger til alle grupper vanskeligstilte
Etablering og drift av asylmottak – offentlig/privat
Innvandringsråd

Antall flyktninger LK ser seg i stand til å
bosette

Kommuneplanens arealdel

ROS-analyse

Asylmottak i kommunal regi?
Etablere utvalg/råd innvandrere

Demokrati,
innbyggermedvirkning
og frivillighet
Regionsamarbeid

Utforme frivillighetspolitikk – samarbeid, status, behov Frivillighetsmelding
Samhandling kommune – frivillige
Innbygger-/brukermedvirkning
Lillehammerregionen, Gudbrandsdalen og Mjøsregionen – ulike oppgaver og utfordringer
Kollektivtransport – buss og tog
Fjellområdene Hafjell – Sjusjøen
Fritidsbebyggelse og friluftsaktiviteter
Offentlige arbeidsplasser
Næringssamarbeid

Aktivt samarbeid med de fire store og
regionalt nivå om utredning/plan
Samlet vurdering av bolig- og
næringsarealer i Lhmrreg.
Interkommunal plan for fjellområdene
Hafjell-Sjusjøen

Innovasjon

Inn i flere politikkområder
Internt i organisasjonen
Lillehammer-samfunnet
Legge til rette for innovasjonskultur gjennom fokus på
kompetanseheving
Universell utforming

Innovasjon og universell utforming

Digitalisering

Utvikle en digitaliseringsstrategi
Fokus på grensene for hva som kan/bør digitaliseres
Innbyggerinvolvering
Universell utforming

Strategi for digitalisering – innbyggere,
tjenester, forvaltning

Store arrangementer

Kultur og idrett – regionale strategier
Større arrangementer – regionalt samarbeid
Frivillighetspolitikk

Plan- og utredningsberedskap for store
internasjonale arrangementer

7 / Kommunal planstrategi for Lillehammer 2016-2019

Politiker- og administrativ lederopplæring
om innovasjon

ØysteinHolm
Konsulent

Informasjon om hjemmetjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Storgata 51.Postboks 986,2626 Lil
leham m er
M obil:917 33 345
Fellestelefon:61 05 05 48 - Faks:61 05 06 51
E-post:O ystein.H olm @ lil
leham m er.kom m une.no
ww w .lil
leham m er.kom mu ne.no

Vurdering av kommuneplan og kommunedelplaner

Kommunestyret
i Lillehammer
har
vedtatt
nye
kriterier
tildeling
av når.
hjemmetjenester.
Det vises til planoversikten
hvor det
framgår
hvilke
planer
som erfor
forutsatt
revidert
De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
Kommuneplanens
samfunnsdel
For at
du ikke skal bekymre
deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:

Denne ble vedtatt av kommunestyret 20. februar 2014 og legges til grunn for øvrig planlegging og virksomhet.
Erfaringer så langt tilsier ikke behov for snarlig revidering, men nøye politisk og administrativ oppfølging i øvrig
- Blirplanlegging
det endringer
i de
tjenestene
jeg får nå?
og annen
virksomhet.
Samfunnsdelen
videreføres som den er.

Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
Kommuneplanens
kommunen
som tildelerarealdel
tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
Revisjon
av
kommuneplanens
er igangsatt,
og er begrunnet
behov for oppdatering av plangrunnlaget,
skal gjøre de oppgavene somarealdel
det finnes
et formelt
vedtak ipå.
ny vurdering av næringsarealer, arealreserver for næringsutvikling, forsterket fokus på boligfortetting, utbyggingsmønster og spredt boligbygging. Som noe av bakgrunn for planrevisjonen ligger resultatene fra Byutvikling
- Hva2044
er nytt?
– gjennomført i samarbeid med Statens Vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Deres innspill til
Å gjøre
hverdagsaktiviteter
er viktig
bevare
helseavog
selvstendighet.
Å hjelpe
deg
planstrategi
gjelder hovedsakelig
temaerfor
somåmå
tas oppgod
i revisjon
arealdelen:
Kulturminneplan
utformes
en temautredning
og innarbeides
arealdelen, naturmangfold
likeså –av
i tillegg
vil dette
bli foreslått
til å som
hjelpe
deg selv er derfor
en av ioppgavene
våre. Ved siden
å utføre
tjenester
forsom
deg,
eget
tema
når
miljøplanen
skal
revideres.
Når
det
gjelder
vannområder/vannmiljø,
inngår
disse
i
regional
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
vassdragsplanlegging. Hensyn til vannmiljø ivaretas i arealdelen.

med det så lenge som mulig.

Det vises til planprogrammet som også omfatter Byplanen.

Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
Kommunedelplaner
finnes,
hvis det kan være til hjelp i hverdagen.

Kommunedelplan for trafikk og transport har ikke vært revidert siden vedtak i 2006 – i påvente av resultatene
fra Byutvikling 2044. Revideres i sin helhet i 2017/2018.

Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp
i hjemmet
er medisinskfaglig
pleie
oppfølging,
mens
praktisk
hjelp
Kommunedelplan
for omsorgstjenester
har ikke
vært og
revidert
siden vedtak
i 2009,
men harbistand
vært fulgter
opp
med
til å delutredninger/-planer
løse praktiske oppgaver
som rengjøring,
klesvask
og tilsier
lignende.
Praktisk
er en
og rapportering.
Utfordringer og
ressursbruk
behov for
en samletbistand
vurdering/revidering.
Omfang
ogbrukerne
innhold, herunder
hvilke
av planenmens
som eventuelt
videreføres,
tas opper
i planprogrammet.
tjeneste
der
betaler
en deler
egenandel,
helsehjelp
i hjemmet
gratis.
Andre planer/utredninger/strategier
De nye
kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Det vises til planoversikten.
Hjemmetjenestens
oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
Nye planer/utredninger
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
Frivillighet
Kommunestyret vil ha en helhetlig frivillighetspolitikk. I første omgang utarbeides en frivillighetsmelding - i et
Søknadsskjema
for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
bredt samarbeid. På bakgrunn av meldingen tas det blant annet stilling til hvordan partene skal samhandle, om
kommune.
Tildelingskontoret
har telefonnummer 61 05 05 00.
hvilke oppgaver,
samt formelle samarbeidsordninger/avtaler.
Klimafotavtrykk
Kriteriene
ligger vedlagt, slik at du kan lese dem hvis du vil.

Det vises til mål og tiltak i Kommunedelplan for Miljø 2016-2025. Hele kommunens klimafotavtrykk skal utredes
med sikte på klimanøytralitet eller tilsvarende.
Med vennlig hilsen
Oppvekstmiljø
Christoph
Køsling
Som det
framgår av planoversikten, har kommunen en rekke planer som angår oppvekstmiljøet. I forrige
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
kommunestyreperiode var det uttrykt ønske om en helhetlig plan for oppvekstmiljøet.
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Kommuneplanens samfunnsdel har også pekt ut «Sammen om oppvekstmiljøet» som samarbeidsprosjekt. Det
bør utarbeides en
kommunedelplan
som
både ivaretar
hensyn i ulike
og av
grendesamfunn,
og tar fatt i
Kommunestyret
i Lillehammer
har
vedtatt
nye kriterier
for bydeler
tildeling
hjemmetjenester.
økende bekymring for utsatte barne- og ungdomsgrupper. Planprogrammet avklarer forholdet til andre planer
De er ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
som angår oppvekstmiljøet.

For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:
Fjellområdene Hafjell-Sjusjøen – interkommunal plan
også ønsket ijeg
forrige
Lillehammer, Øyer og Ringsaker er
- BlirDette
det plansamarbeidet
endringer i devartjenestene
fårkommunestyreperiode.
nå?
avhengig
av god kontakt
samarbeid
bruk
ogendrer
forvaltning
avikke.
tilgrensende
fjellområder.
Et slikt formelt
Du får
de tjenestene
duog
har
vedtakom
om,
det
seg
Det er
tildelingskontoret
i
plansamarbeid vil være en viktig og nødvendig plattform, og bør initieres tidlig i perioden. Kommunestyret
kommunen som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
vil også invitere Hamar og Åmot kommuner inn i et slikt samarbeid. Det vises også til planprogram for
skal kommuneplanens
gjøre de oppgavene
arealdel.som det finnes et formelt vedtak på.
- HvaDigitalisering
er nytt?
Det er
behov for en samlet strategi
for digitalisering
som god
blanthelse
annet skal
ta opp i seg elektroniske
innbyggerÅ gjøre
hverdagsaktiviteter
er viktig
for å bevare
og selvstendighet.
Å hjelpe
deg
løsninger og øvrige forvaltningsmessige løsninger knyttet til saksbehandling og dokumentasjon. Kan skje i
til å hjelpe deg selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
samarbeid med Gausdal og Øyer.
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
medStudentpolitikk
det så lenge som
mulig.
i Lillehammerregionen
Utredning i samarbeid mellom regionrådet, kommunene, høgskolen mfl.

Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
Indre
utvikling
og avlastning
finnes,
hvisØstland
det kan–være
til hjelp
i hverdagen.

Det vises til innspill fra Fylkesmannen i Oppland om helhetlig utvikling av Innlandsbyen (Lillehammer, Gjøvik,
Ringsaker, Elverum og Hamar som en bo- og arbeidsregion). For øvrig har Lillehammer formannskap i innspill
Du vil
kanskjeplanstrategi,
merke etoppfordret
tydeligere
skille mellom
helsehjelp
i hjemmet
og praktiskom
bistand.
til regional
Fylkesutvalget
til å initiere
et samarbeid
over fylkesgrensene
hvordan
Mjøsbyene
- hver for seg
samlet - kan utnytte
potensialet
både som selvstendig
bo- og arbeidsregion
og
Helsehjelp
i hjemmet
er og
medisinskfaglig
pleie
og oppfølging,
mens praktisk
bistand er hjelp
Oslo.
til å avlastningsregion
løse praktiske for
oppgaver
som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en

tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.

De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Hjemmetjenestens oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
Søknadsskjema for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
kommune. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.
Kriteriene ligger vedlagt, slik at du kan lese dem hvis du vil.
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Lillehammerregionen – planbehov

Kommunestyret
i Lillehammer
har vedtatt
nyesamarbeid
kriterier
tildeling
av hjemmetjenester.
Lillehammerregionen
har utstrakt formelt
og uformelt
påfor
en rekke
samfunnsområder.
Senest i arbeidet
med
kommunereformprosessen
er dette
beskrevet - i vi
utredning
nr. 11
om interkommunalt
De er
ikke
veldig annerledes enn
de kriteriene
har hatt
tidligere,
men noe samarbeid
er nytt. (juni
2015).
Her
framgår
det
at
ved
siden
av
den
politiske
viljen
til
samarbeid,
er
det
i
stor
grad
utbyggingen
For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr: av IKT

som har gjort omfanget av samarbeidet mulig. Rettighetslovgivning og behovet for både generalistkompetanse
og spisskompetanse gjør alle kommuner sårbare, noe som gjør samarbeid påkrevet. 15 utredninger fra
- Blirreformprosessen
det endringer
jeg får nå?
sieri de
myetjenestene
om dette.

Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
Samfunnssikkerhet
beredskap
kommunen
som tildeler og
tjenester,
og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
Status
for
arbeidet
med
kommunenes
ROS-analyser
er forskjellig,
Gausdal
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt
vedtak
på. er i sluttfasen, Øyer og Lillehammer

skal revidere sine fra hhv 2009 og 2008. På denne bakgrunn vurderes det som lite hensiktsmessig å igangsette
et større samarbeid om ROS nå. Imidlertid bør det fortløpende i perioden vurderes om og på hvilke måte de tre
- Hvakommunene
er nytt? på mer permanent basis skal samhandle om samfunnssikkerhet og beredskap.

Å gjøre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å hjelpe deg
omsorg
til å Helse
hjelpeog
deg
selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
Kommunene
har
ulike
behov
nårkan
det gjelder
innen
helseer
og at
omsorg.
Allebo
harhjemme
utfordringer
det
skal vi legge til rette
slik
at du
gjøre planlegging
en del selv.
Målet
du skal
ognår
trives
gjelder sykehjemsplasser, hverdagsrehabilitering, rusomsorg og «Omsorg 3.0.». Men problematikken kan like
medgjerne
det så
lenge som mulig.
være drift, ledelse eller samarbeid som planlegging. På bakgrunn av omfanget av regionale avtaler og

samarbeidskonstellasjoner, anbefales derfor en gjennomgang av disse før det eventuelt igangsettes ny planlegging.

Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
Vurdering
gjeldende
planer
finnes,
hvis detav
kan
være til hjelp
i hverdagen.

Kommunedelplan Landbruk Lillehammerregionen ble vedtatt i 2014. I samsvar med vedtaket skal den revideres
i 2018. Erfaringer så langt tilsier ikke annet. Regional næringsplan og organisering av næringsutviklingsarbeidet
Du vil
kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
ble vedtatt i 2014, og det er behov for rullering/revidering. Omfang/planstatus tas opp ved oppstart av arbeidet.
Helsehjelp
hjemmet er
medisinskfaglig
pleie ogdaoppfølging,
mens
praktisk
Regional ibibliotekplan
er planlagt
revidert i 2017/2018,
gjeldende plan
utløper
i 2017. bistand er hjelp

til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
Nye der
planer/utredninger
tjeneste
brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.
Strategisk plan for IKT/digitalisering. Erstatter tidligere IKT-planer. Skal blant annet ta opp elektroniske
innbyggerløsninger, og øvrige forvaltningsmessige løsninger knyttet til saksbehandling og dokumentasjon.

De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Kartlegging og vurdering av bolig- og næringsarealer. Kommunene har ingen felles arealplaner i dag. Korte

Hjemmetjenestens
oppgave
er å for
gi omsorg
og hjelp
til alle
innbyggere
somnår
trenger
det, og vi
avstander og naboskap
tilsier behov
en mer samlet
vurdering
av status
og potensialet
det gjelder
arealer
til boligog næringsformål.
jobber
hver
eneste
dag for å gi gode tjenester.
Studentpolitikk i Lillehammerregionen. Utfordringer og muligheter – i samarbeid med flere.

Søknadsskjema for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
kommune.
Tildelingskontoret
har telefonnummer
61Aktive
05 05pådrivere
00. og deltagere.
Indre Østland
– som utviklingsområde
og avlastningsregion.
For øvrigligger
vil Eierskapspolitikk
være
et nyttig
fordu
øvrig
Kriteriene
vedlagt, slik2016
at du
kan
lese bakteppe
dem hvis
vil.regionalt samarbeid og
samarbeidskonstellasjoner i perioden.

Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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ØysteinHolm
Konsulent
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Informasjon om hjemmetjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Storgata 51.Postboks 986,2626 Lil
leham m er
M obil:917 33 345
Fellestelefon:61 05 05 48 - Faks:61 05 06 51
E-post:O ystein.H olm @ lil
leham m er.kom m une.no
ww w .lil
leham m er.kom mu ne.no

Kommunestyret
i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester.
KDP=Kommunedelplan
De erPlan/Tema
ikke veldig annerledes enn de kriteriene
vi har hatt tidligere,
men noe er nytt.
Vedtatt Bakgrunn
Vurdering
For atKommuneplan/KDP
du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:
Planstrategi 2016-2019

2016

Lovpålagt

Årsmelding

2014

Lovpålagt

Årlig

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

2014

Tippemidler

Revideres hvert 4. år, årlig rullering, neste

delvis lovpålagt

deres, oppstart vår 2016

- Blir Kommuneplan
det endringer
i de tjenestene
jeg får
nå? Lovpålagt
for Lillehammer,
samfunnsdel 2014-2027
2014
Videreføres i perioden
Du fårKommuneplan
de tjenestene
duarealdel
har vedtak om, det
seg ikke. Det
er tildelingskontoret
i
2011-2024,
2012endrer
Lovpålagt
Revidering
igangsatt.
Økonomi- og
handlingsplan
inkl. og de ansatte
2015
Årlig
kommunen
som
tildeler2016-2019
tjenester,
iLovpålagt
Hjemmetjenesten
som utfører. De ansatte
årsbudsjett 2016
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.
gang 2018
- Hva er nytt?
Hovedplan
for vann og avløp (KDP) er viktig for å2014
i 2018
Å gjøre
hverdagsaktiviteter
bevare god helse og Revideres
selvstendighet.
Å hjelpe deg
Byplan for Lillehammer (KDP)
2006
Revidering igangsatt.
til å hjelpe deg selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
Kommunedelplan for trafikk og transport
2006
Tilskudd
Rev etter Byutvikling 2044, 2017/2018
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
Kommunedelplan for klima og energi
2016
Lovpålagt
Revideres hvert 4. år, årlig rullering
med Kommunedelplan
det så lengeforsom
mulig.
omsorgstjenester 2009-2021
2009
Politisk initiert,
Statusrapport 2014. Deler av planen revi-Plan demensomsorg
2010den teknologien og
Inngår
handlingsplan til KDP Omsorg
Av samme
grunn ønsker vi at alle tar i bruk
de ihjelpemidlene
som
-Plan for psykisk helsearbeid og rusomsorg 2013-2016 2013
Rulleres, oppstarthøsten 2016
finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.
Kommunedelplan E6 Biri-Vingrom

2012

Kommunedelplan for Olympiaparken

2009

Politisk initiert

Risiko og sårbarhet i Lillehammer

2008

Lovpålagt

Gjennomgås og suppleres 2017

Kulturstrategi Lillehammer

2014

Politisk initiert

Revideres i perioden

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016

2012

Tilskudd

Revidering igangsatt 2016.

Beredskapsplan/krisehåndtering

2014

Lovpålagt

Årlig oppdatering av varslingslister mm.

Du vilAndre
kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp
i hjemmet
ertjenester
medisinskfaglig
pleie
oppfølging,
mens
praktisk
Samlet h.plan
for boliger og
til
2014 og Statlig
initiert
Revideres
årlig, førstebistand
gang i 2016er hjelp
vanskeligstilte
på boligmarkedet
2014-17
til å løse
praktiske
oppgaver
som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
Arbeidsgiverpolitikk/-strategi
2001
Egeninitiert
jfr. vedtatte styringsdokumenter
tjeneste der brukerne betaler en egenandel,
mens
helsehjelp iRevideres,
hjemmet
er gratis.
De nye
kriteriene skiller mellom hva som2015
er kommunens
ansvar
og hva som er ditt ansvar.
Kulturbyggplan
Tilskudd
Revideres hver periode, neste gang i 2019
Hjemmetjenestens
oppgave er å gi omsorg
til alle innbyggere
Smittevernplan 2003-2006
2003og hjelp
Lovpålagt
Bør revideressom trenger det, og vi
Helseberedskapsplan
2006
Lovpålagt
Bør revideres.
jobber
hver eneste dag for å gi gode tjenester.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Søknadsskjema
for hjemmetjenester finner du påEgeninitiert
rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
Strategiplan for barnehagene
2012
kommune. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.
Barnehageplan

2015

Strategiplan for Lillehammerskolen

2014

Opplæringsloven

Utviklingsplan for Lillehammer kulturskole

2014

Egeninitiert

2013

Egeninitiert

2015

Egeninitiert

2016

Egeninitiert

Kriteriene
ligger2013-2026
vedlagt, slik at du kan lese
du vil.
Skolebruksplan
2013dem hvis
Egeninitiert
Strategisk
kompetanseplan 2013-2016
Med vennlig
hilsen
Internasjonal strategi
Innovasjonsstrategi
Christoph
Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten

Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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Gjelder grunnskolen

Rulleres i perioden

ØysteinHolm
Konsulent

Informasjon om hjemmetjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Storgata 51.Postboks 986,2626 Lil
leham m er
M obil:917 33 345
Fellestelefon:61 05 05 48 - Faks:61 05 06 51
E-post:O ystein.H olm @ lil
leham m er.kom m une.no
ww w .lil
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Plan/Tema

Vedtatt

Bakgrunn

Vurdering

Bolig- og næringsarealer i regionen

2017

Egeninitiert

Ny utredning Lillehammerregionen

Digitalisering/IKT

Høst 2016 Kst 31.3.2016

Foreslås samarbeid med Gausdal og Øyer

Klimafotavtrykk

2018

Utredning

Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester.
Regionale/interkommunale planer
De erKommunedelplan
ikke veldig for
annerledes
enn de kriteriene
vi har
hatt tidligere,
men noe er nytt.
landbruk
2014
Politisk initiert
Revideres 2018
For atRegional
du ikke
skal bekymre
deg unødig, vil
vi gi litt
informasjonRulleres/revideres
om hva dette
næringsplan
og organisering
2014
Egeninitiert
2016 betyr:
i Lillehammerregionen
Utredning
- Blir Studentpolitikk
det endringer
i de tjenestene jeg får nå? Egeninitiert
– utvikling og
Regionalt
samarbeid - Mjøsregionen i
Du fårIndre
deØstland
tjenestene
duavlastning
har vedtak om, det endrer seg ikke. Det
er tildelingskontoret
Nye planer med bakgrunn i prioriterte politikkområder Oppstart
kommunen
som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
Frivillighet
Høst 2016 Kst 31.3.2016
Frivillighetsmelding
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.
Kst 31.3.2016

- HvaFjellområdene
er nytt? Hafjell-Sjusjøen
2017
Kst 31.3.2016
Interkommunal plan
Å gjøre
hverdagsaktiviteter
er viktig for å bevare god
helse og Ny
selvstendighet.
Å hjelpe
deg
Kommunedelplan
for oppvekst
Kst 31.3.2016
plan, se smh med eksisterende
planer
til å hjelpe deg selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
med det så lenge som mulig.
Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.
Du vil kanskje merke et tydeligere skille mellom helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand.
Helsehjelp i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
til å løse praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og lignende. Praktisk bistand er en
tjeneste der brukerne betaler en egenandel, mens helsehjelp i hjemmet er gratis.
De nye kriteriene skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
Hjemmetjenestens oppgave er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester.
Søknadsskjema for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
kommune. Tildelingskontoret har telefonnummer 61 05 05 00.
Kriteriene ligger vedlagt, slik at du kan lese dem hvis du vil.
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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VEDLEGG 1 - Plansystemet

Kommunestyret i Lillehammer har vedtatt nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester.
«Plansløyfa»:
De er
ikke veldig annerledes enn de kriteriene vi har hatt tidligere, men noe er nytt.
For at du ikke skal bekymre deg unødig, vil vi gi litt informasjon om hva dette betyr:
- Blir det endringer i de tjenestene jeg får nå?
Du får de tjenestene du har vedtak om, det endrer seg ikke. Det er tildelingskontoret i
kommunen som tildeler tjenester, og de ansatte i Hjemmetjenesten som utfører. De ansatte
skal gjøre de oppgavene som det finnes et formelt vedtak på.
- Hva er nytt?
Å gjøre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Å hjelpe deg
til å hjelpe deg selv er derfor en av oppgavene våre. Ved siden av å utføre tjenester for deg,
skal vi legge til rette slik at du kan gjøre en del selv. Målet er at du skal bo hjemme og trives
med det så lenge som mulig.
Av samme grunn ønsker vi at alle tar i bruk den teknologien og de hjelpemidlene som
finnes, hvis det kan være til hjelp i hverdagen.

VEDLEGG 2 - Henvisninger

Du vil
kanskje merke
et tydeligere skille mellom
helsehjelp
i hjemmet og praktisk bistand.
Referanser
og underlagsdokumenter
i forarbeidet
til planstrategien:
Helsehjelp i hjemmet er medisinskfaglig pleie og oppfølging, mens praktisk bistand er hjelp
til å •løse praktiske
oppgaver
som rengjøring,
klesvask
og lignende. Praktisk bistand er en
Kommuneplan
for Lillehammer,
samfunnsdel
2014-2027
•
Sakbrukerne
til kommunestyret
2016 om igangsetting
og opplegg for
arbeidet med
tjeneste
der
betalerjanuar
en egenandel,
mens helsehjelp
i hjemmet
erplanstrategi
gratis.

•
Planstrategi 2016 – Utfordringsnotat, til kommunestyrets arbeidsmøte 31. mars 2016
•
Resultater fra gruppearbeidet i kommunestyrets arbeidsmøte 31. mars 2016
De nye
kriteriene
skiller mellom hva som er kommunens ansvar og hva som er ditt ansvar.
•
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lillehammer kommune, mars 2016
•
Sluttrapport kommunereformprosessen Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer 2014-2015
Hjemmetjenestens
er å gi omsorg og hjelp til alle innbyggere som trenger det, og vi
•
Byutvikling oppgave
2044
• hver
Regional
2016-2020
– Høringsdokument
jobber
enesteplanstrategi
dag for åOppland
gi gode
tjenester.
•
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2015
•
Forventninger til kommunal planlegging i Oppland, Fylkesmannen i Oppland oktober 2015
Søknadsskjema
for hjemmetjenester finner du på rådhuset og på nettsidene til Lillehammer
•
Kommunebilder 2015, Fylkesmannen i Oppland
kommune.
Tildelingskontoret
har telefonnummer
61 05 05
00.
•
By
og fjell – moderne bosetting
som grunnlag for utvikling
og verdiskaping,
Byregionprogrammet
for Lillehammer / Gudbrandsdalen 2015-2017
•
Gode i hop.
Samspill
Lillehammer
Kriteriene
ligger
vedlagt,
slikogatsamarbeid
du kan mellom
lese dem
hvis duog
vil.omland. En samfunnsanalyse i
Byregionprogrammet, ØF-rapport 10/2014
•
Innlandsutvalget – sluttrapport oktober 2015
Med vennlig hilsen
Christoph Køsling
Tjenesteområdeleder Hjemmetjenesten
Audun Amdahl
Sektorsjef helse og omsorg
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