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SAK NR.: 9/17  

ORIENTERINGER  

 

Behandling: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel  

2. Status velferdsteknologi og innspill 

3. Orientering om digitaliseringsprosjektet  

 

Vedtak: 

 

Orienteringssak nr.1.Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Rådmannen orientert og det ble gjort gruppearbeid med deltakere fra begge rådene i begge  

gruppene. 

 

Felles innspill til Kommuneplanens samfunnsdel: 

Gruppe A: 

1. Arbeidsplasser - god kommunikasjon mellom kommune og næring 

 Ha nok folk på gulvet  

 Fylle alle tomme husene 

 

2. Gode helsetjenester  - mindre byråkrati 

 Nok omsorgsboliger for alle -sosiale møteplasser 

-kortere ventetid helsehuset både for time/og for å   

 -komme inn 

 

3. Skoler               -gode skole – innsats fra første dag både faglig og sosialt 

-unngå nedleggelse av Dokka videregående skole,    

 samarbeid med næringslivet, nok lærlingeplasser 

 

4. Kultur    -gode tilbud, ivareta ressurspersoner 

     -kulturtilbud for funksjonshemmede 

 

Gruppe B: 

1. Gode helsetjenester  -kvalifiserte personer nok 

     -bruke velferdsteknologi fornuftig 

     -ha nok varme hender 

 

2. Skole    -politisk arbeid for å bevare Dokka videre skole 

     -nok lærlingeplasser i kommunen 

     -aktive skoleeiere – tidlig ressurs sosialt og faglig i  

                                                            skolen 

    

3. Næring   -mindre hyttebygging – mer industri  

-oppmuntre innbyggerne til å handle lokalt – bevare  

 sentrum 

-bevare landbruket, ikke dele bruk. Selge tun.  

 

 

 



 

Orienteringssak nr.2: Status velferdsteknologi  

Viktig å bruke velferdsteknologien fornuftig. Viktig å informere både pasienter og pårørende. 

Teknologien er ikke tenkt som overvåking men å våke over pasientene. 

Teknologien gir pasientene en meningsfylt hverdag.  

Viktig å vurdere hvilke behov den enkelte har. 

 

Orienteringssak nr, 3: Digitaliseringsprosjektet 

For at innbyggerne i Nordre Land skal kunne nyttiggjøre seg teknologien, må det til en del 

kursing rundt i kommunen, ikke bare på Dokka.  

Forutsetningen er at det er en lav brukerterskel, at det gjøres enkelt. 

Bruk av Seniornett. Legge til rette slik at funksjonshemmede klarer å bruke det. 

 

  

  

SAK NR.: 10/17  

REFERAT  

 

Behandling: 

 

1. Referat og presentasjoner fra samlingen på Lillehammer. 

 Deltagerne orienterer litt om samlingen. 

 

 

Vedtak: 

 

Orientering om samlingen på Lillehammer. 

 

Lage tema til neste møte, hvor dokumentene fra kurset blir brukt som grunnlag. 

I tillegg ta utgangspunkt i rundskriv Q 21/2012 som ligger vedlagt. 
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