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Høring - Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Utvalg for plan og kommunalteknikk viser til planprogram for kommunedelplan for 
helse, omsorg og velferd, vedtatt i kommunestyret 22. juni 2017. 

 
2. Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtar at forslag til kommunedelplan for helse, 

omsorg og velferd 2018-2025 blir sendt ut på høring i perioden fra 1. juli til 30. 
september 2018. 

 
 
 
 

Oppsummering 
I denne saken foreslår rådmannen at utkast til kommunedelplan for helse, omsorg og 
velferd 2018-2025 blir sendt ut på høring i perioden fra 1. juli til 30. september 2018. Det 
er planlagt sluttbehandling av kommunedelplanen i kommunestyret 1. november 2018. 
 

Bakgrunn 
Kommunestyret har vedtatt en kommunal planstrategi for 2016-2019 hvor kommunen 
blant annet skal prioritere å utarbeide en ny helse- og omsorgsplan. Det er sendt ut 
planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025 som grunnlag 
for planarbeidet. Planprogrammet viser formålet med planarbeidet, planprosessen, 
opplegg for medvirkning og beskrivelse av alternativer og utredninger som bør vurderes. 
Planprogrammet har vært på høring i april/mai 2017. Planprogrammet ble vedtatt av 
kommunestyret 22. juni 2017. 
 

Saksutredning 
Helse, omsorg og velferd handler ofte om å mestre eget liv, og muligheter for å oppleve 
livskvalitet hele livet. Kommunedelplanen skal være kommunens styringsdokument og   
retningsgivende for utviklingen av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Formålet med 
planarbeidet er å fastsette mål og tiltak for helse, omsorg og velferd som er i tråd med 
fremtidens utfordringer og behov, og som samtidig er bærekraftig i forhold til kommunens 
økonomiske rammebetingelser.  
 



Planen er delt i to deler. Del 1 er et hoveddokument som består av syv innsatsområder 
med mål, tiltak og handlinger. Del 2 inneholder faktabeskrivelser, kunnskapsgrunnlaget og 
tjenesteområdenes utfordringer.  
 
Forslag til kommunedelplan for helse, omsorg og velferd peker ut syv innsatsområder som 
sentrale for det strategiske arbeidet i planperioden fram mot 2025: 
 

1. Tidlig helsefremmende arbeid, og større innsats for å forebygge og begrense 
sykdom, skade og lidelse.  

2. Utjevning av sosiale helseforskjeller ved å vektlegge inkludering, likeverd, aktivitet 
og arbeid.  

3. Mestring i hverdagen og mestring i egen bolig. 
4. Samordning og koordinering av tjenestene til beste for bruker. 
5. Kapasitet og tilgjengelighet. 
6. Rekruttering og kompetanse. 
7. Kvalitet og gode tjenester. 

 
Organisering og medvirkning i planarbeidet er beskrevet nærmere i en egen prosess- og 
prosjektplan. Denne er forankret hos administrativ- og politisk ledelse i kommunen. 
Strategisk ledelse er styringsgruppe for planarbeidet. Kommunalsjef for helse og omsorg er 
leder for planarbeidet, med rådgiver for helse og omsorg som plansekretær. 
Folkehelserådgiver og samfunnsplanlegger har også bidratt i arbeidet med utvikling av 
plandokumenet. Plangruppen/prosjektgruppen består for øvrig av alle aktuelle 
virksomhetsledere og tjenesteledere, representanter fra rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Det er 
også etablert flere arbeidsgrupper som har levert innspill på prioriterte hovedtema i 
planarbeidet. 
 
Medvirkning skjer også ved høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 
§ 5-2. Statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, 
brukerorganisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget vil bli invitert til å komme 
med innspill til planen.  
 
Kommunedelplanen omfatter ikke alle kommunale tjenester og aktiviteter for barn og 
unge. Kommunestyret forutsetter i kommunal planstrategi at det utarbeides en 
oppvekstplan som blant annet skal fokuserer på tverrfaglig samarbeid og samordning av 
tjenester for barn og ungdom. 
 

Vurdering 
Utkast til plan for helse, omsorg og velferd bygger på strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel, vedtatt planstrategi, planprogram, planseminar, samt andre vurderinger og 
innspill i løpet av planprosessen. I løpet av høringsperioden er det planlagt høringsmøter 
for å drøfte innholdet i planen, og eventuelle innspill med forslag til endringer. 
 
Administrasjonen vil jobbe videre med layout og et klart og forståelig språk i 
plandokumentet. Det vil også bli jobbet med å forbedre og kvalitetssikre 
kunnskapsgrunnlaget og beskrivelsen av utfordringene i helse, omsorg og velferd. 



 
Rådmannen anbefaler at utvalg for plan og kommunalteknikk sender forslag til 
kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025 ut på høring i perioden 1. juli til 
30. september 2018. 
 
 

Vedlegg 
1. Høringsutkast - Kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025. 
2. Vedtatt Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2018-2025.   

 
 
 
Hege Sørlie 
rådmann 
 
 
 


