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Målbilde

Stavanger vil ha aktive innbyggere som klarer seg best 

mulig gjennom hele livet.



Derfor skal vi…

▪ legge til rette for tilstrekkelig antall boliger for 
alle livsfaser, i varierte og trygge bomiljø

▪ sørge for at tjenester innbyggerne har behov for 
i hverdagen, er tilgjengelige der de bor

▪ redusere sosial ulikhet og forskjeller i levekår 
gjennom tiltak rettet mot lavinntektsfamilier

▪ bidra til at eldre og innbyggere med funksjons-
nedsettelser kan bo hjemme lengst mulig

▪ legge til rette for omgivelser og aktiviteter som 
fremmer helse og forebygger sykdom
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Prioriteringer, HØP 2023-2026

• Sørge for egnede boliger for alle 
livsfaser

• Laget rundt barnet

• Kunnskap og kompetanse i en attraktiv 
kommune

• Et klima- og miljøvennlig samfunn

• Styrke informasjonssikkerheten og 
personvernet



Utfordringer og utviklingstrekk 



Demografi og helsetilstand 
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Flere har behov for ressurskrevende tjenester 

Yngre brukere mottar stadig mer bistand
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Forskjeller i levekår og utenforskap



Økte forventninger og krav
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Brukerstyrt personlig assistent (BPA)



Ressursknapphet 
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SINTEF: Framskrivninger av tjenestebehov i kommunene fram mot 2035 

Hovedfunn - behovet for helse – og 

omsorgstjenester øker kraftig

• Den demografiske utviklingen tilsier at 

behovet for helse- og omsorgstjenester 

kommer til å øke betydelig i årene som 

kommer.

• Tjenestene som retter seg mot eldre øker 

mest.

• Oppgaveforskyvning fra 

spesialisthelsetjenesten til helse- og 

omsorgstjenester i kommunene forsterker 

presset på de kommunale tjenestene.

10



Omstillingsbehov

▪ I sum gir utfordringsområdene et stort 
omstillingsbehov innen helse og velferd.

▪ Felles forståelse av behovet for endring («sense
of urgency») en forutsetning for omstilling.

▪ Den teknologiske utviklingen må i større grad 
brukes i utviklingen av bedre og mer 
ressurseffektive tjenester.

▪ Nye måter å gi tjenester på, nye arbeids-
metoder og en sterk heltidskultur må utvikles for 
sikre innbyggerne tjenester av god kvalitet også 
i årene framover. 
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Prioriteringer i planperioden



13



Helsefremming og forebygging 

Vi vil mobilisere innbyggerne til å ta vare på 
seg selv for å fremme og bevare god helse.

▪ Helse- og velferdstjenestene må tilrettelegges 
slik at de fremmer helse og forebygger sosiale 
problemer, funksjonsnedsettelse og sykdom. 

▪ Tjenestene må støtte opp om egeninnsats for 
god helse. 

▪ Tidlig innsats kan bremse eller stoppe en 
uheldig utvikling. Aldringsprosesser kan 
påvirkes med sunne levevaner.
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Prioriteringer i planperioden

• Rask psykisk helsehjelp

• Systematisk ernæringsarbeid

• Frisklivsarbeid

• Mottaks og oppfølgingssenter for ungdom 

(MO Ung)

• Folkehelsefestival (NY)

• Aldersvennlig samfunn



Bolig og boligtjenester 

Vi vil bidra til at innbyggere kan bo og leve 
selvstendig, og ha en stabil bosituasjon i et godt 
nærmiljø. 

▪ Kommunen må sørge for et variert tilbud av tilrettelagte 
boliger og bofellesskap både i kommunal og privat regi. 

▪ Vanskeligstilte må få bistand til å skaffe seg egnet bolig, 
og nødvendige tjenester for å klare å bo.

▪ Innbyggerne må stimuleres til å skaffe seg bolig med 
livsløpsstandard i god tid før helsen svikter. 

▪ Flyktningene som kommer hit trenger en trygg bolig så 
raskt som mulig, og bistand til å finne seg til rette.

▪ 500 flyktninger er bosatt i Stavanger HiÅ (pr. uke 42)

▪ Bekymring: bortfall av tilskudd til bofellesskap og 
utleieboliger i statsbudsjettet. 
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Prioriteringer i planperioden

• To nye bofellesskap ferdig 2024 

• Åtte bofellesskap under planlegging

• Kjøp av bolig med heldøgnstjenester i 

påvente av kommunale bofellesskap

• Prosjektutvikling for 9 «småhus»

• Planarbeid Omsorg+ Bekkefaret

• Kjøp av flere kommunale boliger         

400 mill/120 boliger i planperioden  

• Skaffe tilstrekkelig antall kommunale og 

innleide boliger til flyktningene vi påtar 

oss å bosette. 



Inkludering og deltakelse 

▪ Vi vil gi innbyggere som trenger bistand, 
muligheter for aktivitet, arbeid og 
fellesskap med andre. 

▪ Innbyggere som trenger det, skal få bistand 
til å komme i arbeid raskt, eller starte et 
utdanningsløp. 

▪ Gode møteplasser og organisert aktivitet 
skal gi mulighet for fellesskap med andre. 

▪ Flyktningene som bosettes skal inkluderes 
og få hjelp til å komme i arbeid og aktivitet. 
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Prioriteringer i planperioden

• Tett oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere

• Barnetrygden utenfor sosialhjelpsberegningen

• Økonomisk rådgivning til de som trenger det pga. 

pris- og renteøkning

• Styrking av Flyktningetjenesten og NAV-kontorene 

for å sikre bosetting og integrering av god kvalitet

• Flere plasser i dagaktivitetssenter og SFA 

• Nytt dagaktivitetssenter på Mosvangen 



Rehabilitering 

▪ Vi vil legge til rette for at innbyggere med 
funksjonsnedsettelse kan klare seg selv best 
mulig ut fra egne forutsetninger og behov.  

▪ Rehabiliteringstjenestene må tilpasses ulike 
brukergrupper og omgivelser, og koordinering og 
samhandling må bli bedre! 

▪ Tjenestene må stimulere til egenmestring, 
selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. 

▪ For å sikre at brukers behov og mål blir tydelig 
skal individuell plan som verktøy brukes mer.
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Prioriteringer i planperioden 

• Innarbeide ny barnekoordinatorfunksjon

• Ny organisering koordinerende enhet 

• IKART-teamet fra prosjekt til drift 

• Nytt pasientforløp fysio/ergoterapi

• Tjenestemodellarbeid i helsefellesskapet

• Plan for mennesker med funksjonsnedsettelser 



Omsorgstjenester 

Vi vil utvikle omsorgstjenester som ivaretar 
brukernes behov på nye og mer ressurseffektive 
måter.

▪ Ambisjon: fra heldøgns omsorg til «serviceboliger» 
for så mange som mulig, så lenge som mulig.

▪ Ambulante tjenester til hjemmeboende må videre-
utvikles slik at de kan erstatte institusjonstjenester 
både for eldre og alvorlig syke. 

▪ Sykehjemsplassene må forbeholdes de sykeste, 
blant annet mennesker med alvorlig demenssykdom 
og behov for tilsyn hele døgnet.
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Prioriteringer i planperioden

• Nye sykehjemsplasser Ramsvig og Finnøy

• Prosjektutvikling to nye sykehjem

• Hjemmebaserte heldøgn tjenester

• «Nattpatrulje» Rennesøy og Finnøy

• Ny virksomhet «Ambulante tjenester ROP»



Strategiske grep
Prioriteringer i planperioden 

Rekruttere og beholde

▪ Heltidskulturprosjektet  

▪ Fastlegetjenesten

▪ Nye (kommunale) fastlegekontor

▪ Videreutvikling av ALIS – plan for spesialisering

▪ Vedtatte rekrutteringstiltak videreføres

Utvikle kunnskap

▪ Forskning på egen praksis

▪ Motorkommune for klyngesamarbeid

E-helse og VFT

▪ Foregangskommune for nye journalløsninger («FKJ»)

▪ Nye pasientvarslingsanlegg på sykehjem og tråløst nett

▪ Gratis trygghetsalarm og nye e-låser

▪ Digital hjemmeoppfølging

▪ Personvernanalyser av nye løsninger
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Prioriteringer i tall



Utvalgte tiltak drift – Helse og velferd
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Sum driftstiltak i 

2023

Kr 137 mill.

Helse og velferd 2023 2024 2025 2026
Alders- og sykehjem, nybygg på Ramsvigtunet sykehjem 0 18 100 18 100 18 100

Hjemmebaserte tjenester, heldøgn tjenester 5 000 5 000 5 000 5 000

Nattpatrulje, Finnøy og Rennesøy 2 500 5 000 5 000 5 000

Tekniske hjemmetjenester, Gratis trygghetsalarm 13 000 13 000 13 000 13 000

Sentrale midler legetjeneste, Kvernevik kommunale legekontor, kommunal drift 5 200 5 200 5 200 5 200

Stavanger legevakt, Inntil to nye ICCS-er. Operatørstillinger 2 526 2 526 2 526 2 526

Stavanger legevakt, Vektertjenesten Legevakten; kveld natt. 1 651 1 651 1 651 1 651

Bofellesskap, Etablering av Bofellesskap (Gunnar Warebergs Gate), 7 (selveide boliger) + 7 boliger + 

personalbase
0 16 350 32 700 32 700

Dagsenter og avlastning, Dagsenter - opprettelse av 10 nye plasser ordinært dagtilbud + SFA 6 700 6 700 6 700 6 700

Helse og velferdskontor, prisjustering inngåtte avtaler om kjøpte tjenester 6 000 12 000 18 000 24 000

Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av heldøgnstjenester i påvente av nye bofellesskap 0 -5 000 -5 000 -5 000 

Helse og velferdskontor, Økte utgifter BPA 12 000 12 000 12 000 12 000

Helse og velferdskontor, Økte utgifter heldøgnstjenester 12 000 12 000 12 000 12 000

Summen av utvalgte tiltak 66 577 104 527 126 877 132 877



Investeringer Helse og velferd (prosjektutvikling)
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Helse og velferd Ferdig
Samlede 

prosjektbeløp
2023-2026

Nye lokaler L47 2023 2 000 2 000

Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger  2026 4 500 2 500

Nytt sykehjem (150 plasser) og bofellesskap (16 plasser) 2027 4 000 2 000

Bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) 2027 3 000 2 000

Bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) 2027 2 000 2 000

Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) 2027 2 000 2 000

Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) 2027 2 000 2 000

Nytt sykehjem Madla/Revheim 2029 2 000 2 000

Byggetrinn 2 på Ramsvigtunet sykehjem 2029 2 000 2 000

Blidensol nybygg (76 plasser) 2029 5 000 4 270

Ny Legevakt 7 200 3 200

Bofellesskap for eldre, Storhaug 2 000 1 000

6 nye småhus ROP 2 000 2 000

3 småhus ROP 2 000 2 000

B
0

-B
2



Investeringer Helse og velferd (ferdigstilling)
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Utstyr 

og 

teknologi

Helse og velferd Ferdig
Samlede 

prosjektbeløp
2023-2026

Operatørplasser legevakten 2023 625 625

Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg) 40 000 33 500

Velferdsteknologi 74 970 40 000

Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 35 000 10 900

Helse og velferd, under prosjektering eller bygging Ferdig
Samlede 

prosjektbeløp
2023-2026

Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 2024 191 000 118 100

Bofellesskap og selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7+7 boliger) 2024 108 000 82 000

Selveide boliger i bofellesskap på Teknikken sør, personalbase 2025 8 300 8 300

Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 2025 251 000 177 500

Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter og samlokalisering avlastning 2026 263 000 251 000

Kommunale boliger 400 000
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