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Ressursgjennomgang pleie, omsorg og helse 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
1. Rapporten utarbeidet av Ambia mai 2021 av ressursgjennomgangen i pleie, omsorg og 
helse tas til orientering. 
 
Sakens fakta: 
Kommunestyret har i  møte 07.04.2020, sak 023/20 fattet vedtak om at det er behov for å 
igangsette et prosjekt for å utrede fremtidig organisering og strukturell oppbygging innenfor 
helse- og omsorgstjenesten i  Lavangen kommune som igjen danner grunnlag for en helhetlig 
helse og omsorgsplan for Lavangen kommune.  
 
På grunn av pandemien kunne ikke prosjektet starte i 2020.  
Ambia som har erfaring med organisasjon -og ledelsesutvikling fikk oppdraget å kartlegge 
helse og omsorgstjenestene i Lavangen med fokus på utfordringer og fremtidige behov. 
Rapporten som er utarbeidet i mai 2021 viser at Lavangen vil ha store utfordringer i 
fremtiden for å ha en bærekraftig helse og omsorgstjeneste. Digitale, innovative og 
bærekraftige tjenester er fremtiden for helse og omsorg som er en stor offentlig tjeneste.  
 
Rapporten danner grunnlag for videre planlegging av helse og omsorgstjenester og vil være 
aktuell i utarbeidelse av helse og omsorgsplan, samt for eldrereformen Leve hele livet. 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
Rappoerten fra Ambia på ressursgjennomgangen av pleie, omsorg og helse presenteres i 
kommunestyret 17 juni. 
Leder for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ønsker rapporten som sak i rådet.  
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