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1. Innledning  
Målselv kommune skal utarbeide Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 som en 
kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. Planen er sektorovergripende og har et «vugge-til-
grav» -perspektiv.  

2. Planarbeidets formål    
Planarbeidets formål er å få et overordnet styringsdokument på et faglig vidt og ressurskrevende 
fagfelt for å være bedre rustet til å møte dagens og fremtidens muligheter og utfordringer.  

3. Rammer og føringer 
Helse- og omsorgsfeltet er et stort felt som styres av et mangfold av lover.  

4. Utredningstemaer 
Planprogrammet gir føringer for hvilke tema som skal tas med i videre planarbeidet. Planen vil 
fokusere på utfordringer og mål for tjenesteområdene. Likeså føringer for hvordan disse skal 
håndteres. Til grunn for arbeidet ligger fokusområdene forebygging, omsorg og behandling. 
 
En skriftlig presentasjon av befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer vil bli utarbeidet 
som en del av planprosessen.  
 
Kommunen har mye informasjon.  Likeså er det gjort flere større utredninger mellom annet som 
en del av kommunereformen og egne utredninger av legetjenesten og PRO. Planarbeidet legger 
ikke opp til nye store utredninger, men en systematisering av eksisterende kunnskap.  

5. Prosess og medvirkning 
Planen utarbeides som en kommunedelplan i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11 og 
inngår i kommunens samlede planverk. Kommunedelplanen er med i kommunal planstrategi 
2016-2019. 
 
Planoppstart vil bli kunngjort ved at planprogrammet legges ut på høring (jfr. pbl §4-1). 
Fagmyndigheter, politiske partier og utvalgte frivillige lag og foreninger vil bli varslet direkte 
gjennom brev ved høring og vedtak av planprogram og planforslag. Adresseliste ligger som 
vedlegg, og vil bli supplert ved behov. Planoppstart blir varslet gjennom lokalaviser samt på 
kommunens hjemmeside og facebook. Høringsutkast vil ligge til fysisk gjennomsyn på 
kommunehuset og ved kommunens biblioteker. 
 
Under høringsperioden på planutkastet vil det bli arrangert folkemøter. 
 
Samiske interesser- Målselv har et betydelig innslag av samisk kultur- og næringsutvikling, 
spesielt i forhold til reindrift. Planen antas ikke å påvirke deres interesser negativt. Sametinget, 
Fylkesmannen og alle representerte reinbeitedistrikt er høringspart i planen.  
 
Barn og unge- Planen vil ha et helhetlig perspektiv, og barn og unges interesser vil bli ivaretatt. 
Målselv ungdomsråd og barn- og unges representant er høringspart i saken.  
 

5.1 Deltakere 
 
Prosjekteier:  

• Kommunestyret 

Prosjektansvarlig:  
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• Rådmannen 

Prosjektleder:  
• Kommunalsjef helse 

Styringsgruppe:  
• Prosjektansvarlig 
•  Prosjektleder 
• 2 enhetsledere 
• 2 politiske representanter 
• HTV Målselv kommune (fagforbundet) 
• Plansjef 

Prosjektgruppa:  
• Enhetsleder Nav    
• Enhetsleder Familieenheten   
• Enhetsleder Bo- og oppfølging   
• Enhetsleder Pro Nedre   
• Enhetsleder Pro Øvre    
• Kommuneoverlege  
• Plansjef       

Referansegruppe:  
• Tillitsvalgte 
• Brukerrepresentanter 
• Eldrerådet 
• Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
• Målselv Ungdomsrådet 
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5.2 Milepælplan 
 
Planen planlegges ferdigstilt september 2017.  
 
 N D J F M A M J J A S O N D 
Nedsettelse av 
arbeidsgruppe/prosjektgruppe 
 

              

Valg av politiske 
representanter styringsgruppa 

              

Styringsgruppemøte 
planoppstart 

              

Kunngjøring av oppstart/ 
høring av planprogrammet 
Plan- og næringsutvalget  

              

Høringsperiode 
planprogrammet 30.1- 17.3 

              

Styringsgruppemøte 
 

              

Vedtak planprogram 
Kommunestyret 

              

Styringsgruppemøte 
planutkastet 

              

1. gangshøring planutkastet 
1.6- 15.8 
 

              

Folkemøter og annen 
medvirkning 

              

2. gangsbehandling 
planutkastet Plan- og 
næringsutvalget 

              

Vedtak kommunestyret 
 

              

Utarbeidelse av 
handlingsprogram 
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