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Planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027 – revidering av 

kommunedelplan omsorgstjenester 2009-2021, forslag datert 1. desember 2016 

 

Sammendrag: 

I denne saken foreslår rådmannen at forslaget til planprogram for kommunedelplan for helse og 

omsorg legges ut til offentlig ettersyn.   

 

Bakgrunn: 

Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt at kommunestyret 22.7.2016, sier at 

Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021 skal revideres.  Plan- og bygningsloven 

pålegger uarbeidelse av planprogram – en plan for planleggingen - som blant annet skal bidra 

til bedre politisk styring og større forutsigbarhet i planprosessen. 

 

Fakta: 

Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021 ble vedtatt i kommunestyret 26. august 

2009.  Den er senere fulgt opp med bl.a. delplaner innen områder som demens, rus og psykisk 

helse, bolig mm.  Våren 2014 ble det utarbeidet en omfattende statusrapport som grunnlag for 

handlingsplaner.  Planstrategien begrunner behovet for revisjon som følger: 

 Ny samfunnsdel til kommuneplanen er vedtatt (februar 2014)  

 Nye reformer er iverksatt – ikke minst samhandlingsreformen  

 Det har skjedd endringer innen den sentrale helselovgivningen 

 Nye statlige føringer er kommet til gjennom stortingsmeldinger, utredninger og sentrale 

planer som Omsorg 2020 – regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 og 

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2021 

 Det er behov for oppdatering av statistikk og prognoser mht. demografisk utvikling  

Vurdering: 

Det henvises til vedlagte utkast til planprogram som tilfredsstiller de krav planloven setter til et 

planprogram.  I tillegg til nasjonale og lokale føringer som er konkretisert, vil rådmannen kort 

trekke fram følgende: 
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Kommunedelplanen ble vedtatt etter en omfattende prosess og har fortsatt stor aktualitet.  

Imidlertid skjer det grunnleggende endringer i måten å tilby helse- og omsorgstjenester, og det 

er forventet ytterligere endringer i årene som kommer.  Planprogrammet peker på følgende 

utfordringer som sentrale: 

 Befolkningsutvikling 

 Fra rettighetsfokus til mestring og medvirkning 

 Folkehelse 

 Forebyggende tjenester til barn og unge 

 Mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester 

 Viderføring av samhandlingsreformen – fokus på psykisk helse og rus 

 «Eldrebølgen» og nye grupper med omsorgsbehov 

 Velferdsteknologi  

 Bolig  

 Frivillig innsats 

 Brukermedvirkning 

 

Et planprogram skal ellers inneholde oversikt over behovet for nye utredninger.  I utkastet er 

det pekt på følgende som aktuelt for nærmere utredning: 

1. Gjennomgang av handlingsplan fra 2014 for å få svar på blant annet disse spørsmålene:  

Hva er gjennomført, hva er oppnådd, hva er ikke gjennomført, hva er fortsatt aktuelt? 

2. Nye tjenestemottakere under 67 år – systematisering av kunnskap for bedre og mer 

effektiv tilrettelegging 

3. Forholdet mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester – balansering og 

dimensjonering 

4. Frivillighetspolitikk (det henvises til gjeldende planstrategi) 

5. Regionalt samarbeid innen helse og omsorg – gjennomgang og vurdering/evaluering 

(det henvises til gjeldende planstrategi) 

6. Folkehelse – tilbud og tjenester i et folkehelseperspektiv 

7. Velferdsteknologi 

 

Organiseringen av planarbeidet knyttes tett opp mot eksisterende politisk og administrativ 

organisering.  Innbyggernes medvirkning skal ivaretas på ulike måter – både når det gjelder 

tjenestemottakere, lag og foreninger, involverte frivillige organisasjoner og enkeltpersoner og 

andre samfunnsaktører.  Det foreslås en konsentrert prosess første halvår 2017 – med sikte på 

at det foreligger en ny, revidert plan når kommunestyret skal behandle neste økonomi- og 

handlingsplan.   

 

Det er kommunestyret som skal vedta planprogram og også ny plan etter hvert, så 

kommunestyret må selv aktivt inn i prosessen.  Det foreslås et arbeidsmøte som legges til 

ordinært kommunestyremøte i mars 2017,  hvor også rådene inviteres til å delta.   

 

Administrativt vil alle sektorer bli berørt.  For ikke å miste tid vil rådmannen allerede i andre 

halvpart av januar avholde arbeidsseminar om tjenester i hjemmet (ref utredningsbehov 1, 2 og 

3). 

 

Det foreslås at den nye, reviderte planen kalles Kommunedelplan for helse og omsorg og 

gjelder for perioden 2017-2027.  
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Planrevisjonen forutsettes gjennomført innenfor vedtatte budsjettrammer for 2017. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen forslår at vedlagte utkast til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 

2017-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  Offentlig ettersyn skal vare i 

minst seks uker.  På grunn av jul og nyttår, settes høringsfristen til 1. februar 2017.   

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 
I N N S T I L L I N G:  

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027, datert 1. 

desember 2016, som er en revidering av Kommuedelplan for omsorgstjenester 2009-2021, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn umiddelbart med frist for merknader 1. 

februar 2017. 
 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 99/16 

 

Behandling: 

Før behandling av saken hadde Mads Furu (Ap) stilt spørsmål ved egen habilitet i saken, med 

henvisning til at han som ansatt i Lillehammer kommune har bidratt til framstillingen av saken.  

 

Formannskapet sluttet seg til ordførerens vurdering av Furu som inhabil i saken, med 

henvisning til kommuneloven § 40 nr 3, bokstav b.  

 

Furu trådte etter dette til side, og det var 12 stemmeberettigede til stede ved behandling av 

saken.  

 

Lise Haugstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag (likelydende med vedtak i fagutvalg for 

helse og omsorg): 

 

1. Det vurderes behovet for sektorplaner i arbeidet med revidering av kommunedelplanen 

2. Revidert kommunedelplan utarbeides som en 10 årlig plan, som revideres hvert 4. år og 

med tiltaks-/økonomidel som rulleres årlig ved behandling av økonomi og 

handlingsplanen / årsbudsjett   

3. I prosessen med revidering blir fagutvalg for helse og omsorg politisk arbeidsgruppe 

for planen som får ansvar for gjennomføring av revideringen. Dette skal ikke være i 

strid med kommuneplanutvalgets rolle.  

4. Prosessen legges opp som en åpen og inkluderende prosess, der politisk arbeidsgruppe 

(fagutvalget) bes holde høringer med aktuelle aktører/interessenter og eventuelle åpne 

folkemøter.  

5. Det legges til grunn at revidert kommunedelplan vedtas i kommunestyret senest 

november 2017 
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Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag 1-5 fra Haugstad ble enstemmig vedtatt (nye vedtaksnummer 2-6).  

 

Vedtak: 

V E D T A K : 

 

1. Forslag til planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027, datert 1. 

desember 2016, som er en revidering av Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-

2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn umiddelbart med frist for 

merknader 1. februar 2017. 

2. Det vurderes behovet for sektorplaner i arbeidet med revidering av kommunedelplanen. 

3. Revidert kommunedelplan utarbeides som en 10-årlig plan, som revideres hvert 4. år og 

med tiltaks-/økonomidel som rulleres årlig ved behandling av økonomi- og 

handlingsplanen / årsbudsjett. 

4. I prosessen med revidering blir fagutvalg for helse og omsorg politisk arbeidsgruppe 

for planen som får ansvar for gjennomføring av revideringen. Dette skal ikke være i 

strid med kommuneplanutvalgets rolle.  

5. Prosessen legges opp som en åpen og inkluderende prosess, der politisk arbeidsgruppe 

(fagutvalget) bes holde høringer med aktuelle aktører/interessenter og eventuelle åpne 

folkemøter.  

6. Det legges til grunn at revidert kommunedelplan vedtas i kommunestyret senest 

november 2017. 

 

 
 


