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Særutskrift - Vedtak av planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg 

2017-2029 

 

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 

19/2017 Plan- og næringsutvalget 04.04.2017 

35/2017 Kommunestyret 10.05.2017 

 

Referanser: 

Vedlagte bilag:  Revidert planprogram 

   Adresseliste 

   Høringsinnspill fylkesmannen i Troms 

 

 

Utrykte bilag: 

 

Bakgrunn: Plan- og næringsutvalget vedtok oppstart av Kommunedelplan helse og omsorg 

2017-2029 i sak 8/2017, den 17.1.17. Planprogrammet er nå klart for vedtak etter 6 ukers 

høring.  

Utredning: Kommunal planstrategi 2016-2019 vedtok utarbeidelse av «Helse- og omsorgsplan» 

som et godt verktøy for å samordne tjenesteområdene og strukturere del- og temaplaner for en 

mer langsiktig satsing. For å vise helheten og dra synergieffekter i arbeidet er planen utarbeidet 

som en helhetlig kommunedelplan for hele helse- og omsorgssektoren.  

 

Kommunestyret valgte i sak 15/2017 2 politiske representanter til styringsgruppa.  

 

Vurdering: Planprogrammet er et verktøy i planarbeidet som skal angi formålet med 

planarbeidet, planprosess med tidsfrister og opplegg for medvirkning og vise utredningsbehovet. 

Planprogrammet har lagt ute til 6 uker høring og offentlig ettersyn. Høringen er kunngjort via 

Nye Troms, kommunens hjemmeside og facebook og i brev til adresselisten. 

 Innen fristen har det innkommet 2 høringssvar. Hovedtillitsvalgt FO-klubben påpeker at 

planprogrammet omtaler enhetsleder helse, men rett betegnelse er familieenheten. Feilen er 

rettet opp. 

 



 Fylkesmannens høringssvar er presentert under og vedlagt.  

 

Fylkesmannens høringssvar Kommunens kommentar 

Planen har et vugge til grav- perspektiv, men 

planprogrammet antar at planen ikke berører 

barn og unge i særlig grad. Det gir etter vår 

mening ikke et korrekt bilde av barn og unges 

behov for helse- og omsorgstjenester.  

Barn og unges behov for helse- og 

omsorgstjenester vil bli ivaretatt i 

planarbeidet. Planprogrammet er justert.  

Planen skal være et overordnet 

styringsdokument for å møte dagens og 

fremtidens utfordringer og muligheter. Planen 

bør angi hva som skal prioriteres opp og hva 

kommunen vil prioritere lavere.  

 

Målene bær være målbare med tanke på 

evaluering.  

For at planen skal være et styringsverktøy må 

noe prioriteres fremfor noe annet. Planen har 

et langsiktig perspektiv og gir føringer for alle 

om jobber i sektoren. 

 

 

Styrings- og arbeidsgruppen er opptatt av at 

målene skal være konkrete og målbare. 

Det er positivt at sentrale stortingsmeldinger 

legges til grunn for arbeidet.  

Tas til orientering. 

Oppregning av hovedbolkene forebygging, 

omsorg og behandling er for knappe til at 

fylkesmannen har grunnlag for å vurdere om 

innholdet vil være i tråd med nasjonale 

føringer. 

Tas til orientering. Innholdet i bolkene vil bli 

tydeligere når skriveprosessen avanserer. 

Forholdet til nasjonale føringer vil 

synliggjøres konkret i sluttfasen og når planen 

legges ut til høring i juni.  

Det er positivt at kommunen vil lage en 

oversikt over helsetilstanden slik 

folkehelseloven krever. Fylkesmannen 

anbefaler at kommunen rådfører seg med 

Sametinget med tanke på spesielle 

folkehelseutfordringer for den samiske 

befolkning.  

Kommunen er pålagt å utarbeide en skriftlig 

oversikt over helsetilstanden. Den skulle 

inngått i arbeidet med planstrategien, men er 

utsatt til å følge helse- og omsorgsplanen. 

Sametinget vil bli vurdert kontaktet i arbeidet.  

Opplegget for prosess og medvirkning ser bra 

ut. 

Tas til orientering. 

 

 

Planprogrammet er justert på bakgrunn av tilbakemeldingene. Plan vil bli lagt ut til høring og 

offentlig ettersyn av plan- og næringsutvalget i møte 30.5.17, og vedtatt av kommunestyret 

20.9.17. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.05.2017  

Behandling: 

Plan- og næringsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 i 

henhold til plan- og bygningslovens § 11-13.  

 

 

 

 



Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 04.04.2017  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 i 

henhold til plan- og bygningslovens § 11-13.  

 

 

 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan og næringsutvalget 

legger saken fram for kommunestyret med slik 

innstilling: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 i 

henhold til plan- og bygningslovens § 11-13.  

 


