Økonomiplanens innretning
Fundamentale strategiske prinsipper:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv
tjenesteproduksjon.
2013 må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og
geografisk bærekraftig struktur.
Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape ”vinnerne
på morgendagens arbeidsmarked”. Programmet ”De utrolige årene”
(DUÅ) prioriteres som virkemiddel.
Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen ”volumtjenester”.
Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal
mestre eget liv.
Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.
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Helse og velferd - 1
Dreining av aktivitet:
fra reparasjon til forebygging og helsefremming. Fra hjelp til selvhjelp (der det
er mulig)
•Virksomhetsområde hjemmetjenester
•Forebygging, to spesifikke aktiviteter videre inn i 2013:
”Aktiv i eget liv” – fokus på hjelp til selvhjelp. Etter tilpasset modell fra
Danmark og Sverige – bistå enkeltpersoner slik at de etter hvert kan ivareta
mest mulig selv.
”Hjemmebesøk til innbyggerne det året de fyller 75 år”. Kartlegging av
sosiale behov, behov for hjelpemidler, teknologi, sikring/fallforebygging?
Arbeidsgruppe er i gang, her er både kultur og helse involvert. Besøkene
har ikke begynt.
•Rustiltakene – har vært finansiert med tilskuddsmidler gjennom
opptrappingsplanen for rusområdet. Fra 2012 ble Helsestasjon rus og
ruskoordinator lagt inn i ordinær kommunal drift. Prioriteret videreføring av
dagtilbudet ATA-senteret i 2013. Tiltakene Sykepleier på hjul og egen stilling for
tidligforebygging ungdom ikke funnet rom for innen budsjettrammene.
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Helse og velferd - 2

•Velferdsteknologi – gir muligheter til tryggere tjenester og økt selvstendighet for den enkelte
innbygger. Dette gjelder i særlig grad hjemmeboende i alle aldersgrupper, men også i kommunale
institusjoner og i omsorgsboliger. Vi deltar nå i et regionalt utviklingsprosjekt innenfor området,
dette er knyttet til Verdal bo og helsetun.
•Boliger: Situasjonen rundt bosetting av vanskeligstilte i Verdal er utfordrende. Satsingen på å
prioritere samlokalisering og styrking av Boligkontoret med 1 årsverk prioriteres.
•Flyktninger: Apparatet rundt mottak av flyktninger har kapasitet til å ta imot 25 flyktninger i
2013, men det er mangel på boliger også til denne gruppen. Foreslår å bygge 10 – 15 boliger for
mottak av flyktninger på kommunal tomt i Nyveisbakken.
•Bygging av bofellesskap for unge funksjonshemmede.
•Frisklivssentral, opptrapping trinn 1
•Sterkt fokus på effektiv og rasjonell drift.
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Oppsummert 2013



Budsjett i balanse, men null til lønnsoppgjør i 2013
–
–
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Aktivitetsreduksjon
Bruk av fond

Skjermet drift så langt som råd, store diskusjoner må tas i
2013
Grunnleggende strategier for kontinuitet
Ungdommens hus, flyktninger, boliger funksjonshemmede
Boligkontor og Frisklivssentral prioritert
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