
Det handler om Norge

- og Agder  

Helsekonferansen Agder, v/Wenche P. Dehli



Det handler om Norge

Bestillingen:

a)  få mer kunnskap om hvordan 
utviklingen mot økt andel eldre og færre i 

yrkesaktiv alder vil påvirke de mindre 
sentrale områdene av landet

b)                    få identifisert konsekvenser og 
utfordringer, særlig mht. å opprettholde 

bærekraften i samfunnene

c)     få forslag til hvordan utfordringene 
kan bli møtt av myndigheter og private.
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Utvalget

• Victor Norman
• Kristian Aasbrenn
• Astri Syse
• Jonas Stein
• Åslaug Krogsæter
• Hans-Jacob Bønå
• Wenche P. Dehli

• 12 møter, 8 siste på video
• Innspill fra hele landet
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Kapitler i utredningen

1. Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

2. Befolkningsutvikling og aldring

3. Distriktspolitiske virkemidler og politikk for distriktene

4. Tjenesteorganisering som distriktspolitisk tema

5. Inntektssystemet for kommunene

6. Aldring og økt behov for helse- og omsorgstjenester

7. Boligmarkedet i distriktene og egnede boliger

8. Utdanningssystemet og tilgang til kompetanse

9. Infrastruktur knytter distriktene sammen

10. Utvalgets vurderinger

11. Økonomiske og administrative konsekvenser
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Distriktskommuner

• Få folk på store arealer

• Definert som kommuner på 
sentralitet 5 og 6, samt 
sentralitet 4

• Forskjeller mellom tettsteder og 
utkanter også i større 
kommuner

• Samiske lokalsamfunn
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Stabilitet i folketallet i distriktene?

• færre unge i distriktene gir lavere 
utflytting

• liten andel unge som flytter fra 
byene til distriktene

• antall eldre gir i seg selv en større 
befolkning

• innvandrere til distriktene 
utvandrer i liten grad

Endring i folketallet i aldersgrupper 2020-2030 
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Endret grunnlag for distriktspolitikken

• Tradisjonelt

• Bremse flytting av unge 
mennesker fra distrikt til byer

• Fødselsoverskudd på bygdene 

• Mekanisering og rasjonalisering i 
primærnæringene

• Skape flere arbeidsplasser i 
distriktene.

• Nå

• Mindre flytting til byene grunnet 
færre unge

• Distriktene reproduserer ikke 
seg selv lenger

• Mangel på arbeidskraft, ikke 
mangel på arbeidsplasser

• God livskvalitet for unge og 
gamle og økt tilflytting
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Endret grunnlag for distriktspolitikken

Tre demografiutfordringer:

• Befolkningsnedgang
• Vil være kommuner som har 

nedgang selv med stabilitet totalt

• Aldring
• Må tas for gitt

• Spredt bosetting
• Er en utfordring i seg selv og må 

også tas for gitt 

• Henger gjerne sammen

• Stor oppmerksomhet om vekst
• Nasjonal politikk, forskning, 

kunnskapsoppbygging innrettet 
mot å stimulere til vekst. 

• Dermed blitt et mål på suksess 
både for politikken, men også for 
samfunnet.

• Lite oppmerksomhet om
• å planlegge for å sikre gode 

tjenester i områder med spredt 
bosetting og aldring, uavhengig av 
befolkningsutviklingen.
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Ambisjonsnivået for distriktspolitikken

• Distriktene må være levende 
deler av et større norsk 
mangfold.

• Distriktspolitikken må 
videreutvikle særpregene og 
forskjellene mellom storby 
og småsamfunn, og 
småsamfunnene imellom.

• Målet for utviklingen bør 
ikke være vekst i seg selv, 
men å skape "det gode 
samfunn".

Stad kommunes visjon: 

«Verdas beste vesle stad», ein 
stad som kan vere eit fullgodt, 
men annleis, alternativ til eit liv 
i og rundt dei store byane. Med 
mangfald, rom for å vere seg 
sjølv, evne til å omstille seg til 
eit samfunn utan klimautslepp 
og med framtidsretta bedrifter 
og arbeidsplasser.»
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Samfunn og utvikling bygges nedenfra

• "Samskapingskommunen" – en kommune som mobiliserer og 
koordinerer ressursene i et lokalsamfunn

• Utvikling med innbyggere og næringsliv, ikke for

• Staten må ha forståelse for at kommunene ønsker og har ressurser 
til å ta hovedansvaret for å utvikle sitt lokalsamfunn

• Uhensiktsmessig detaljstyring må reduseres

• Kommunene må se seg selv som del av et sterkere regionalt 
fellesskap

• Kommunene må samarbeide om mer, og mer systematisk og strategisk
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Aldringen krever nasjonale løsninger

• Økt behov for helse- og omsorgstjenester
• Mindre skatteinntekter og arbeidskraft
• Aldringen skjer i hele landet

• Fortsatt omfordeling i inntektssystemet for kommunene, men økt 
press på mekanismene i systemet

• Økt konkurranse om arbeidskraften

• Økt innovasjon og nye løsninger, spesielt i helse- og omsorg
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Økt mangel på arbeidskraft -
alltid vanskelig å rekruttere til distriktsområder

• Økende misforhold mellom 
tilbud og etterspørsel etter 
helse- og omsorgsarbeidere

• Økt mangel på kompetanse også i 
mer sentrale kommuner

• Begrenset kapasitet i 
utdanningene, særlig praksis

• Redusere etterspørselsveksten

• Utnytte arbeidskraften bedre

 -
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Andel som jobber heltid og deltid helse- og omsorg
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Desentralisert utdanningssystem

• Desentralisert utdanningssystem har økt rekrutteringen til utdanning 
i distriktskommuner og gitt tilførsel av kompetent arbeidskraft.

• Kunnskapsdepartementet må sikre at institusjonene tilbyr et 
fleksibelt utdanningstilbud som sikrer folk i distriktene tilgang til 
utdanning og gir mulighet for livslang læring. 

• Øke kapasiteten i helse- og omsorgsutdanningene ved praksisplasser i 
distriktskommuner
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Liten befolkning og store avstander gjør det 
vanskeligere å tilby tjenester

• Drivkrefter for endring
• Spesialisering og økt krav om 

formell kompetanse

• Befolkningsnedgang og 
deltidsbefolkning

• Transportinfrastruktur og bil har 
gitt grunnlag for tjenester i sentre

• Digitalisering gir tjenester der du 
er, men mindre behov for ansatte

• Terskelkrav
• hvor stort befolkningsunderlag 

eller hvor stor omsetning et gitt 
tjenestetilbud trenger (for å 
overleve kommersielt)

• Rekkevidde
• avstanden potensielle kunder er 

villige til å reise for å nå tjenesten.
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Tjenesteorganisering som distriktspolitikk

• Tjenester er med på å forme hvor attraktive steder er

• Distriktsbefolkningen har ofte tatt kostnadene ved reformer, mens de 
i mindre grad har fått sin del av gevinstene

• Tjenesteutvikling i større grad skje på distriktenes premisser –
utveksle erfaringer og kunnskap mellom aktører

• Mer regionalt samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune, 
innen flere tjenesteområder.



NOU 2020: 15  Det handler om Norge

Svakt boligmarked legger begrensninger for 
hjemmebaserte tjenester for eldre
• Eldre i distriktene bor ofte i ikke 

tilrettelagte eneboliger som 
gjerne ligger usentralt til

• Har færre barn boende i 
nærheten

• Kommunen tar et større ansvar:

• Flere i dyre institusjoner

• Flytter eldre til kommunale 
boliger

Driftsutgifter per bruker i institusjon og 
hjemmetjenester
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Behov for nytenkning i distriktspolitikken

• Program for utprøving av nye virkemidler i distriktspolitikken
• forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering i og tilflytting 

til distriktskommuner

• forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i 
distriktene mer mobile

• forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene

• forsøk med saneringsstøtte for å motvirke fysisk forslumming

• forsøk med flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter for å øke den 
statlige sysselsettingen i distriktene

• bred debatt og virkemiddeldugnad for framtidig distriktspolitikk



“Et systematisk samarbeid mellom kommunale ledere i en region kan gi kommunene kapasitet 

og kompetanse til å gjennomføre krevende endringsprosesser. Dersom kommunene i størst 

mulig grad har felles systemer, metoder og rutiner innenfor tjenesteområdene, blir det også 

lettere å drive tjenesteutvikling og innovasjon i fellesskap.13 Hvis kommunene samordner sine 

behov og interesser, vil det også bli enklere for ikke-kommunale aktører å samarbeide med 

kommunene. Kommunale ledernettverk innen og mellom ulike tjenestesektorer kan styrke 

strategisk og operativ kompetanse og kapasitet i KommuneNorge. I nettverkssamarbeid er 

formalisering av roller, mandat og saksprosesser en forutsetning for å bygge inn trygghet og 

tillit. Det er viktig at denne typen samarbeidsprosesser ivaretar og styrker kommunenes 

selvstyreprinsipp. Utvalget vil anbefale kommuner å legge til rette for leder- og fagnettverk på 

prioriterte satsingsområder i egen region.”

NOU 2020: 15 Kapittel 10 Det 

handler om Norge
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Oppsummering

• Fra fraflytting til aldring og lave 
fødselstall

• Fra mangel på arbeidsplasser til mangel 
på arbeidskraft

• Trenger nytenkning i distriktspolitikken 
og bredere spekter av tiltak

• Distriktspolitikk handler om Norge



Demografi eldrebefolkningen

Handlingsrommet 
vårt



“Eldrebølgen” er her, ulikhet i levekår likeså

Dimensjonere etter:
- innbyggere
- tjenestemottakere
- helsepersonell

Tjenesteprofil:
- forebygge
- hjemmebasert
- familiefokus
- digitale løsninger
- frivillige
- næringsliv



Hvordan redusere vekst fra 2,45 mrd - 1,52 mrd?





Vi trenger et bærekraftsprogram



•

•

•

•

•

KOSS

• Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram

• Avstandsoppfølging

• Trygghetsteknologi

• Primærhelseteam

• Felles kommunal journal

Samskaping av helsetjenestene på Agder

Hva bør gjøres i fellesskap? 

Strategi og ledelse

Tjenestene

- Digitale løsninger
- Tjenester

Arbeidsgiveri/medarbeidere

- Rekruttering
- kompetanse 

OSS

NVP 291019



kristiansand.kommune.no

Samhandlingsreformen 2.0, Helsefellesskap
«pasientens helsetjeneste»?

• Hvordan utvikler vi fremtidens helsetjeneste?

Felles eierskap til kunnskapsgrunnlag 

og fremtidig helsebilde?

• Hvordan kan vi håndtere «helseflokene»?



Program for bærekraftige helse- og velferdstjenester

Arbeidsgiver-
perspektiv

Tjeneste-
perspektiv

Strategisk
perspektiv



Program “bærekraft Helse og Velferd” 2021-25

Satsingene omfatter tre dimensjoner:
● Samlet strategi, oversikt, styring på 

utviklingen
● Tjenesteutvikling i hele sektoren

○ utvikling i alle enheter
● Arbeidsgiveransvar og medarbeider

○ robuste arbeidsplaner
○ nye driftsmodeller
○ rekruttering
○ riktig kompetanse 
○ ledelse



Snittkostnader hjemmetjenesten vs sykehjemsplass



Omdisponering fra heldøgns omsorg til 
hjemmebasert



Bærekraftig BOA - Økonomiske konsekvenser
Øke ambulante tjenester

335 mill. lavere årlige utgifter i 2035

Bærum

Drammen

Kristiansand

ASSS
Sandnes



Teknologi blir deler av svaret

Sporings og 
lokaliseringsteknologi

Elektronisk 
medisineringsstøtte

Sensorteknologi

Selvrapportering



●Forbedring (fra analog til digital)

●Teknologi som endrer noe

●Teknologi som forandrer «alt»

Strategisk 

innovasjon

Innovasjon i helse? I omsorg?



Trygghet – for alle



Er roboter framtida?



Fra mange systemer til ett, felles for kommune og sykehus

Fra dagens mange ulike og til dels papirbaserte løsninger Til én felles løsning for sykehus, kommuner og 
fastleger

Informasjonen følger pasienten i møtet med helsetjenesten



Helseplattformen vil bli en lønnsom 
investering for Trondheim kommune

363
NOK per 

innbygger/år

*Foreløpige tall

*

*

80 

mill
NOK per år

(langsiktig)



Overvåke E-link

● 1 person per vakt overvåke e-meldingssystemet jevnlig 
(min 3 ggr i døgnet)

● På kveld, helger og helligdager er det ansatt med 
‘uteoppdrag’ som må gjøre dette

● Kjører tilbake og undersøker (ca 40 minutter per vakt)N
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● Mha Helseplattformen vil ansatte kunne overvåke e-link 
på håndholdt enhet Rover

● Bare behov for å kjøre tilbake dersom meldingen krever 
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Ca 12 MNOK
for HVS, hjemmetjenesten og BOAG
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Dobbeltføring av dokumentasjon

● Dobbeltføring av dokumentasjon flere steder
● Skriver på papir og skriver manuelt over på data i 

ettertid
● Særlig ifm nye brukere/oppdrag

Mha Helseplattformen vil ansatte kunne benytte seg av 
standardformuleringer som bare må justeres, skrive 
inn/registrere på håndholdte enheter og færre 
dobbeltføringer 
(estimerer en halvering av tiden)

Ca 13 MNOK
for HVS, helsehus, hjemmetjenesten og 

BOA



2024-2035

Forbedrings- og realiseringsfasen2021-22

Forberedelsesfasen

.

2022 (Go Live)

Omstillingsfasen

2024

Akkumulert 

kost/nytte

Estimert overordnet økonomisk utvikling for Trondheim kommune sin investering i 

Helseplattformen

Avkastning på 

investeringen

Antatt unngåtte omstillingskostnaderEkstra investering i 

forberedelsesfasen på 65 mill

Kostnader

- økte årlige driftskostnader

- omstillingskostnader

- avskrivning på investering

Gevinster

+ Reduserte tidstyver

+ Kvantitative gevinster

+ Økt kvalitet

+ Samhandling

+ FoUI utvikling



kristiansand.kommune.no

Pasientenes, brukernes, innbyggernes stemme 

Felles brukerutvalg?

NLP februar 2019 Wenche P. Dehli



For å nå målene må vi ha tydelige forventninger til og 
satse på medarbeiderne:

• Kompetent og robust bemanning
• Robust ledelse
• Attraktive fagmiljø
• Systematisere samarbeid på tvers



Samfunnsflokene og bærekraft

Kartlegge og forstå hva “floken” består av, hva er de enkelte 

trådene og hvem har ansvar? 

Trådene i floken er nøstet opp/tydeliggjort, og 

“eieren” tar ansvar for å løse “sin” del koordinert med 

de andre

Floken har fått en bærekraftig løsning basert på 

bidrag fra flere:

- koordinerte faglige løsninger

- organisatoriske

- juridiske løsninger

- økonomiske løsninger



KS: valgt å definere et klimabudsjett som et 

styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og 

andre vedtatte klimamål.

Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere 

utslipp, anslått effekt av tiltakene og fordeler 

ansvaret for gjennomføringen.

KLIMABUDSJETT



Tiltak

Mål

LEVEKÅR-

BUDSJETT

Resultat
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Kraft og retning i felles strategi og 
samhandling!

NLP februar 2019 Wenche P. Dehli


