
Vedlegg 1: Tabell med tiltak, begrunnelse for valg, ansvarlig, parter og dato for gjennomføring 

Innsatsområde 
Aldersvennlig 

samfunn 

Tiltak Begrunnelse Ansvarlig for 
gjennomføring 

Parter Gjennomføring 

 Gjennomføre kartlegging av 
Sør-Varanger kommunes status 
som aldersvennlig samfunn, 
basert på WHO’s sjekkliste. 

En kartlegging som involverer 
interessegrupper og organisasjoner 
vil gi god innsikt i temaet 
aldersvennlig samfunn basert på 
interessentenes perspektiv. Det vil 
også skape forankring for videre 
tiltak både hos eldre og i egen 
organisasjon. 

   

 Kartlegging av innsatsområde 
Utendørsområder og bebyggelse: 

Det finnes i liten grad tiltak eller 
planer som dekker reformens 
områder på dette innsatsområdet 

FDV / Plan Eldreråd, 
pensjonistforeninger, 
FDV 

2022-23 

 Kartlegging av innsatsområde 
Transport 

Det finnes i liten grad tiltak eller 
planer som dekker reformens 
områder på dette innsatsområdet 

FDV Eldreråd, 
pensjonistforeninger, 
Snelandia, lokale 
transportører, FDV 

2022-23 

 Kartlegging av innsatsområde 
Sosial deltakelse 

Det finnes i liten grad tiltak eller 
planer som dekker reformens 
områder på dette innsatsområdet 

Kultur Eldreråd, 
pensjonistforeninger, 
kultur, HOV, lokale 
kulturaktører 

2022-23 

 Kartlegging av innsatsområde 
Respekt og sosial inkludering 

Det finnes i liten grad tiltak eller 
planer som dekker reformens 
områder på dette innsatsområdet 

Oppvekst Eldreråd, 
pensjonistforeninger, 
lokale media, 
oppvekst,  

2022-23 

 

  



 

Innsatsområde 
Aktivitet og 

felleskap  

Tiltak Begrunnelse Ansvarlig for 
gjennomføring 

Parter Gjennomføres 
når 

Tro og liv Gjennomgå veileder for 
samhandling om tros- og 

livsynssutøvelse med 
avdelingsledere i sykehjem 
og hjemmebasert omsorg  

Innsatsområdet har i dag liten 
oppmerksomhet i tjenestene 

Enhetsledere 
sykehjem og 

hjemmebasert omsorg 

Sykehjem, HBO, 
aktuelle trossamfunn 

i kommunen 

2022-23 

Generasjonsmøter Formalisere samarbeid 
mellom HOV og oppvekst om 

aktiviteter innen valgfaget 
innsats for andre 

Det finnes i dag en del tiltak på 
innsatsområdet. Dette kan styrkes 

ved at HOV og oppvekst i større 
grad samarbeider om innhold og 

aktiviteter innen valgfaget. 

Enhetsledere i HBO og 
større sentrale skoler 

HBO, Kirkenes 
skole, Bjørnevatn 

skole, 
pensjonistforeninger 

2022-23 

Samfunnskontakt Etablere stilling eller 
funksjon 

«samfunnskontakt», med 
ansvar for å utvikle og 
koordinere samarbeid 

mellom frivillige, 
interesseorganisasjoner og 

kommunale tjenester. 

Det finnes i dag en del frivillig 
aktivitet inn i kommunens 
tjenester, og dialog med 

interesseorganisasjoner er økt i 
2020 og 2021. Vansker med 

dagens ordninger er blant annet å 
få god, helhetlig oppfølging av 

aktiviteter som involverer både 
frivillige, interesseorganisasjoner 

og kommunale tjenester. 

Kommunalsjef HOV HOV 2022-23 

Sambruk og 
samlokalisering 

Større vektlegging av 
sambruk og samlokalisering 

ved prosjektering av nye 
bygg for HOV og 
omsorgsboliger 

HOV skal fram mot 2024 
prosjektere nye typer 

omsorgsboliger og 
samlokalisering av forskjellige 

tjenester i sektoren. Ved å i større 
grad vektlegge samlokalisering av 
både tjenester og omsorgsboliger 

vil man kunne styrke dette 
området. 

HOV HOV 2022-2024 

 



Innsatsområde 
Mat og måltider  

Tiltak Begrunnelse Ansvarlig for 
gjennomføring 

Parter Gjennomføres 
når 

Valgfrihet og 
variasjon 

Felles halvårlig 
planlegging av meny mellom 

kunder og storkjøkkenet 

Sluttbrukerne av mat fra 
kirkenes storkjøkken har i 
dag ikke innflytelse over 

menyen 

Kirkenes storkjøkken Kirkenes Storkjøkken, 
innbyggere som mottar 

tjenester fra HBO, 
sykehjem 

2022 

Systematisk 
ernæringsarbeid 

Utarbeide og innføre 
kvalitetsindikatorer for 

ernæring i HBO og sykehjem 

Kommunen har 
ernæringsavvik pr i dag, og 
trenger å følge opp eldres 

ernæringsstatus bedre. 

HOV HOV 2021-22 

 

 


