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Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Risør kommune ser positivt og støtter opp om hovedlinjene i NOU èn. Innovasjon i omsorg, er
ikke bare en måte å forholde oss til i kommunal sektor på, det er også næringsutvikling og
teknologi. Innovasjon er således en måte å angripe utfordringene på. Innovasjon kan føre til nye
produkter, men like gjerne helt andre måter å løse tjenestebehovet på. "Dagens modell" er ikke
bærekraftig, og vi må tenke annerledes for fremtiden. Omsorgssektoren skapes ikke av
eldrebølgen. Den skapes av forestilling om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

Risør kommune støtter opp om tanken på at det må mer ressurser inn i omsorgssektoren. Den
andre sarnhandlingsreform; mobilisering av lokalsamfunn, frivillig sektor, sosialt
entreprenørskap, brukerstyrt samvirke, pårørendeengasjement m.m. Teknologien finnes og
kommer i økende grad til å støtte opp om folks selvhjelpsevne, øke tryggheten og samhandling
til å motta tjenester hjemme, til forebygging og hverdagsrehabilitering, og til å bruke dyre
fagfolk bedre. Mulighetene som ligger i boligmassen, mulighetene som ligger i innovasjon ved å
bruke mer på forskning og utvikling, mulighetene som ligger i næringslivet,

Vår egen omsorgsplan, går nettopp i denne retning å tenke alternativt på løsning av
tjenestebehovet. Videre arbeider vi i tett dialog med næringslivet, i utviklingen av et
velferdsteknologisk kompetansesenter.

Tenkningen i NOU 2011:11 innovasjon i omsorg, gir oss videre drahjelp i vårt arbeide, og
påpeker viktigheten av at sentrale myndigheter følger opp intensjonen i utredningen.

P.g.a. nyvalg med endring i vår politiske organisering, har vi ikke fått behandlet høringen
politisk. Men rådmannen legger opp til at våre politikerer får mulighet på nyåret til å jobbe videre
med bl.a. denne utredning, samt Nasjonal helse- og omsorgsplan m.v.

Besøksadresse: Postadresse: Dir.tlf.: 37 14 97 35 Org.nr.: 964 977 402 MVA
Furumoveien 1 Postboks 158 Tlf.: 37 14 96 00 Bankkonto: 2801.22.04665
4950 RISØR 4952 Risør Fax.: 37 14 96 01 E-post: ostrnottak ibrisor.kommune.no

www.risor.kommune.no



Side 2 av 2

Med hilsen

• Ar
ils Martin Andersen

kommunalsje

Intern kopi:
Odd Eldrup Olsen
Malin Paust
Per Christian Andersen
Ottar T Christiansen

Rådmannen
Rådmannens stab
Enhet for omsorgstjenester
Rådmannens stab


