
Mål Strategi Behov 

 
 
Forebygge, behandle og 
tilrettelegge for mestring av 
sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne, 

 
- Utforme omgivelsene slik at det tas hensyn 
til variasjon i funksjonsevne hos innbyggerne 
(universell utforming) 
Tilstrekkelig antall egnede boliger 
 
-Prioritere barn og unges oppvekstsvilkår 
 
- Ha fokus på brukermedvirkning 
 
- Kartlegge og analysere forhold som bidrar til 
å bygge opp den enkeltes evne til å mestre 
eget liv 
 
- Prioritere forebygging, tidlig intervensjon, 
helsefremmende tiltak, rehabilitering for å gi 
tjenester på laveste kostnad og omsorgsnivå 
med fokus på livskvalitet 
Habilitering 

- Mer tilrettelegging i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.  
- Riktig kompetanse i skole og barnehage. Tilrettelagt for 

funksjonshemmede/utviklingshemmede. 
- Samarbeidsmøter/IP med alle instanser rundt hvert enkelt 

barn. 
- Ønskelig med fungerende koordinerende 

enhet/tjenestekontor 
- Godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
- Pårørendegruppe 

 
 
Fremme sosial trygghet, bedre 
levevilkårene for vanskeligstilte 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Marker kommune skal fokusere på den 
enkeltes ressurser og legge til rette for 
egenmestring og deltakelse 
 
- Ha fokus på forbyggende tiltak barn og unge 
 
- Ha et differensiert boligtilbud 
 
 
 

 
-Leve og bo selvstendig 
- Mer tilrettelegging i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.  
- Riktig kompetanse i skole og barnehage. Tilrettelagt for 
funksjonshemmede/utviklingshemmede. 
- Samarbeidsmøter/IP med alle instanser rundt hvert enkelt barn. 



 
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 
 
Bidra til likeverd og likestilling  
Forebyggende sosiale problemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Styrke samarbeidet med frivillige og 
pårørende 
 
- Prioritere ambulerende 
miljøarbeidertjenesteteam og hjemmebaserte 
tjenester  
 
-Prioritere økonomi til «betalte venner» som 
for eksempel støttekontakt 
 
-Fritid 
 
-Dagtilbud, inkludere ALLE aktører/ ulike 
funksjonsnivåer.  
Jmfr Stortingsmelding 19, 
Folkehelsemeldingen, 5.4, «Arbeid bidrar til 
økonomisk trygghet, bedre boligstandard, 
sosiale nettverk, identitet og økt handlefrihet. 
Det å være i arbeid kan også ha viktige sosiale 
og psykologiske funksjoner. Arbeid strukturer 
hverdagen, gir mening og bidrar til bedre 
selvbilde» 
 
 

 
-Samarbeide med andre etater/bedrifter i kommunen og frivillige for 
å finne gode dagaktiviteter tilpasset den enkelte 
 

- Fokusere på støttekontakttjeneste og avlastning for foreldre. 
- Støttekontakter kan også brukes i lag og foreninger som 

oppfølging av hvert enkelt barn. 
- Godt tilrettelagt tilbud i barnehage og skole, etter 

anbefalinger fra PPT. 



 
Sikre tjenestetilbudets kvalitet og 
et likeverdig tjenestetilbud 
 
Helse- og omsorgstjenester som 
tilbys eller ytes etter loven skal 
være forsvarlige. 
 
Personell som utfører tjenestene 
skal være i stand til å overholde 
sine lovpålagte oppgaver 
 
Tilstrekkelig fagkompetanse sikres i 
tjenestene 

 
- Differensiert tjeneste tilbud 
 
- Legge prinsippet for forsvarlighet, stabilitet 
pasientsikkerhet, verdighet og medvirkning til 
grunn for tjenesteutøvelse 
 
- Ha rutiner og prosedyrer som sikrer at 
tjenesteutøvelser er i tråd med lov og forskrift 
 
- Prioritere ambulerende 
miljøarbeidertjenesteteam og hjemmebaserte 
tjenester 
 
- Være en attraktiv arbeidsplass med en 
tydelig arbeidsgiverstrategi, åpenhet, høy etisk 
bevissthet med en livsfaseorientert 
personalpolitikk 
 
- Arbeide aktivt for å rekruttere 
nøkkelpersonell med relevant kompetanse 
 
- Sikre stabile ansatte 
 
- Satse på kompetanseutvikling og legge til 
rette for etter – og videreutdanning 
 
-Aktivt læringsmiljø 
 
-Variert tjenestetilbud til livslangt løp 
 
 

 
-Sikre kompetanse på alle livets faser 



 
Sikre samhandling og at 
tjenestetilbudet blir tilgjengelig for 
pasient og bruker, samt sikre at 
tilbudet er tilpasset den enkeltes 
behov 

 
- Skal jobbe for at så mange som mulig skal 
kunne bo lengst mulig i tilrettelagt bolig. 
Jmfr Stortingsmelding 19, 
Folkehelsemeldingen, 4.4.3, «For mange 
utgjør nabolaget den største kilde til 
tilhørighet og nettverk, og for møter mellom 
generasjonene. Boliger som er gode å leve i og 
gode å bli gamle i, gir eldre økt trygghet og 
mer frihet til å leve aktive og selvstendige liv» 
 
- Samarbeide internt og med 
spesialisthelsetjenesten, organisasjoner, 
brukere, pårørende og frivillige 
 
- Følge opp kommunens informasjons og 
veiledningsplikt 
 
- Sikre at krav om universell utforming følges 
 
- Bruke velferdsteknologiske løsninger 
 

 

 
Bidra til at ressursene utnyttes best 
mulig. 

 
- Tilrettelegge for helhetlig tenkning og økt 
fleksibilitet innenfor tjenestenes samlede 
ressursrammer 
 
- Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger 
 
- Ha koordinerte og innovative tjenester 
 
- Samarbeide med frivillige lag og 
organisasjoner 

 



 
- Sikre fagligforsvarlige og kostnadseffektive 
tjenester 
 
 
 

 

 

Vi ser at det er gjennomgående lite dokumentasjon rundt vår brukergruppe. 

Den er stort sett i liten grad nevnt spesifikt i de ulike kommunedelplanene vi har sett på.  

Folkehelsemeldingen omtaler innbyggerne som helhet, og vi støtter oss noe på den. Mange av punktene omtalt der er 
særs viktige for mennesker med litt ekstra utfordringer i hverdagen. 


