Arkivkode: 143, ,

Saksprotokoll
Behandlet i:
Møtedato:
Sak:
Resultat:

Planutvalget
05.04.2017
12/17
Innstilling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

17/540 Journalpost: 5659/17
Saksprotokoll - Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025
Planoppstart og forslag til planprogram

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Planutvalget viser til kommunestyrets behandling av kommunal planstrategi for
kommunestyreperioden 2016-2019. Kommunestyret vedtok å prioritere utarbeidelse
av ny helse- og omsorgsplan, med oppstart i løpet av høsten 2016.
2. Planutvalget vedtar at utkast til planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg
og velferd 2018-2025 sendes ut på høring i seks uker, samtidig med varsel om
planoppstart. Høringsfristen settes til 31. mai 2017. Planprogrammet vil deretter bli
fremmet i en egen sak til kommunestyret, som tar stilling til innkomne merknader, og
fastsetter det endelige planprogrammet som grunnlag for arbeidet med
kommunedelplanen.
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Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025
Planoppstart og forslag til planprogram
Rådmannens innstilling:

1. Planutvalget viser til kommunestyrets behandling av kommunal planstrategi for
kommunestyreperioden 2016-2019. Kommunestyret vedtok å prioritere
utarbeidelse av ny helse- og omsorgsplan, med oppstart i løpet av høsten 2016.
2. Planutvalget vedtar at utkast til planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg
og velferd 2018-2025 sendes ut på høring i seks uker, samtidig med varsel om
planoppstart. Høringsfristen settes til 22. mai 2017. Planprogrammet vil deretter bli
fremmet i en egen sak til kommunestyret, som tar stilling til innkomne merknader,
og fastsetter det endelige planprogrammet som grunnlag for arbeidet med
kommunedelplanen.

Vedlegg i saken:
1. Utkast til planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025
2. Utkast til prosjekt- og prosessplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 57/16, den 23. juni 2016, en kommunal planstrategi for
perioden 2016-2019. Kommunen skal blant annet prioritere å utarbeide en ny helse- og
omsorgsplan. Plan- og bygningsloven har bestemmelser om at kommunen, som ledd i
varsling om planoppstart, må utarbeide et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosesser med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt. Kommunen skal også beskrive hvilke alternativer som vil bli vurdert, og behovet for
utredninger. Dette vil blant annet kunne bidra til bedre politisk styring av planarbeidet, og
større forutsigbarhet i planprosessen.

Saksutredning:

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en helhetlig kommunedelplan for helse, omsorg
og velferd 2018-2025. Planen vil også inneholde et forslag til handlingsprogram med
prioriterete tiltak for helse, omsorg og velferd i økonomiplanperioden 2018-2021.
Planarbeidet skal avklare hvordan kommunen kan videreutvikle helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene slik at vi kan møte framtidens utfordringer og behov for nye tjenester,
nye lover og forskrifter, ny teknologi og nye behandlingsmetoder mm.
Kommunestyrets begrunnelse for å prioritere arbeidet med en ny helse og omsorgsplan er
at de fleste delplaner/temaplaner inne helse og omsorg er delvis utdaterte. Videre har også
samhandlingsreformen, avtaler med spesialisthelsetjenesten, velferdsteknologi mm, gitt
kommunen nye oppgaver og større faglig ansvar. Nye sentrale føringer gjennom
stortingsmeldinger, utredninger og opptrappingsplaner, kombinert med stramme
økonomiske rammer, har ført til behov for en overordnet plan med nye mål og strategier,
samt nye framtidsrettede omstillings- og endringstiltak.
Vedlagte prosjekt- og prosessplan for helse, omsorg og velferd gir en beskrivelse av mål og
ønsket resultat for planarbeidet, bakgrunn og problemstillinger, organisering og roller,
fremdriftsplan og aktivitetsplan. Prosess- og prosjektbeskrivelsen viser også hvordan
kommunedelplanen for helse, omsorg og velferd senere vil inngå i kommunens plansystem,
i henhold til kommunens retningslinjer for planlegging.
Forslag til prosjekt- og prosessplan for planarbeidet er drøftet i strategisk ledelse.
Rådmannens ledergruppe ønsker at kommunedelplanen også ivaretar kommunens
velferdstjenester, som i dag betjenes av NAV kontoret (tidligere sosialkontortjenester).
Prosjekt- og prosessplanen er også forankret i driftsutvalget og kommunestyret.
Vurdering:
I tråd med kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2016-2019, anbefaler
rådmannen at kommunen setter i gang et arbeid med ny kommunedelplan for helse,
omsorg og velferd, med beskrivelse av nye utfordringer, mål og tiltak. Vedlagte utkast til
planprogram synes å tilfredsstille de krav plan- og bygningsloven stiller til et planprogram,
med beskrivelse av formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning.
Planprogrammet vil, etter å ha vært på høring i seks uker, bli fremmet i en egen sak til
kommunestyret, som tar stilling til innkomne merknader, og fastsetter det endelige
planprogrammet for kommunedelplanen for helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
Hege Sørlie
rådmann

