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Vedlegg: 

1. Planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027, datert 14. februar 2017 

2. Høringsuttalelser- merknader  

 

Sammendrag: 

I denne saken foreslår rådmannen at merknader som er innkommet i høring/offentlig ettersyn 

imøtekommes og innarbeides i planprogrammet.  Rådmannen anbefaler at forslaget til planprogrammet 

vedtas med endringer som følger av merknadene, og at høringsutkast til ny plan skal foreligge senest 

innen utgangen av november 2017. 

 

 

Bakgrunn: 

Kommunal planstrategi for Lillehammer 2016-2019 sier at Kommunedelplan for omsorgstjenester 

2009-2021 skal revideres.  Utkast til planprogram for Kommunedel plan for helse og omsorg 2017-

2027 ble lagt fram for formannskapet som kommuneplanutvalg 6. desember 2016.  Det ble vedtatt å 

sende på høring og legge det ut til offentlig ettersyn med frist for merknader 1. februar 2017.   

 

Fakta: 

Formannskapet/kommuneplanutvalget 6. desember 2016 gjorde dette vedtaket: 

 

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. 
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På bakgrunn av vedtaket ble planarbeidet varslet gjennom kommunens nettsider og avisannonser.  

Forslag til planprogram ble sendt ut til et 40-talls organisasjoner – i tillegg til regionale myndigheter, 

nabokommuner m.fl.   

Det har kommet inn fem merknader.  Merknadene framgår i sin helhet i vedlegg 2 til denne saken.  

Hovedinnholdet i merknadene er som følger: 

 

Fylkesmannen i Oppland, datert 24.januar 2017 

Fylkesmannen minner om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som danner selve 

utgangspunktet for planarbeidet.  Relevante lokale aktører må gis mulighet til å delta aktivt i tolkningen 

av data og hvordan disse formuleres inn i kommunedelplanen.  Fylkesmannen oppfordrer til at sosiale 

helseforskjeller synliggjøres i videre planarbeid.  Videre at psykisk helse styrkes og synliggjøres i 

planarbeidet.  

 

Fylkesmannen sier det er positivt at det planlegges for fokus på mestring, men uavhengig av det har 

pasienter og brukere rettigheter overfor tjenestene.  Fylkesmannen oppfordrer derfor til at overskriften 

pkt 5.1 endres. 

 

Når det gjelder brukermedvirkning – som er knyttet til demokratiske verdier og handler om rett til 

innflytelse i eget liv – blir det viktig at dette perspektivet ivaretas og synliggjøres ytterligere i planen.  

Fylkesmannen anbefaler videre at bruk av velferdsteknologi utredes nærmere med hensyn til type 

teknolog i forhold til sårbarhet ved brudd/nede-tid og varsling.  Til slutt trekker Fylkesmannen fram 

nasjonale føringer som må ligge til grunn:  Meld.St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjenste 

samt den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020). 

 

Oppland fylkeskommune, datert 31. januar 2017 

Fylkeskommunen mener planprogrammet gir en ryddig oversikt over endringer og føringer og har en 

god kobling til lokal planstrategi og øvrige kommuneplaner.  Det eneste som savnes er koblingen til 

regionale planer som Regional planstrategi 2016-2020, Regional plan for folkehelse, og Felles strategi 

for Hedmark og Oppland Innlandet universelt utformet i 2025. 

 

Lillehammer seniorråd v/leder Arne Norborg, datert 31.januar2017 

Seniorrådet tar utgangspunkt i gjeldende kommunedelplan for omsorgstjenester som inneholder en rekke 

formuleringer om betydningen av frivillighet og nødvendigheten av nyorientering for nye arbeids- og 

samhandlingsmønstre.  Det refereres også til at det framgår av gjeldende planstrategi at kommunestyret 

ønsker en helhetlig frivillighetspolitikk.  Seniorrådet mener det haster å få en frivillighetspolitikk på 

plass og foreslår at arbeidet igangsettes umiddelbart – eventuelt parallelt med planlagt 

frivillighetsmelding. 

 

Når det gjelder planprosess mener Seniorrådet at det er viktig å gå dypere inn i prinsipielle, overordnede 

betraktninger rundt hvilket idègrunnlag en plan skal bygge på.  Det virker som om prosessen er bundet 

av en NPM (eller New Public Management)- måte å tenke på. 

Nedskjæringer, nedbemanning og omorganisering har bidratt til å forsterke inntrykket av Lillehammer 

kommune som en ovenfra styrt kommune.  En ny plan må gjøre noe med dette ved å beskrive hvordan 

en kan/vil arbeid i retning av en «tillitsreform» der f.eks. rapportering og kontroll erstattes av tillit og 

ansvar. 

 

Hørselshemmedes landsforbund Lillehammer lokallag (HLF) 

På utgangspunkt i nasjonale prognoser, kan en forvente at minst 5000 Lillehammeringer tilhører 

gruppen hørselshemmede i 2020.  Hørselshemming vil dermed være et betydelig helseproblem som også 

vil stille krav til kommunens helse- og omsorgstjenester.  HLF har i dag fire sertifiserte likepersoner 

som tilbyr gratis hjelp til høreapparatbrukere, og selv om de har tilbudt sine tjenester til kommunale 

institusjoner har de i liten grad sluppet til.  De kan også tilby tjenester til barn og unge. HLF ser at 

rehabilitering/habilitering, universell utforming, forebygging og frivillig innsats synes å bli mer sentrale 
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elementer i reviderte helseplaner.  Det er bra.  HLF Lillehammer vil gjerne bidra med engasjement og 

kunnskap i arbeidet med planen – for å løse utfordringene med stadig økende hørsselsproblemer. 

 

Inge Aarhus, datert 31. januar 2017 

Inge Aarhus sin merknad går på at pkt. 4.2 i utkastet til planprogram mangler et vesentlig aspekt, 

nemlig eldre som ressurs.  Han konstaterer at myndighetene i forbausende liten grad har tatt inn over seg 

at eldre er en noe uutnyttet ressurs i samfunnet.  Eldre utgjør allerede en svært viktig ressurs innenfor 

det frivillige arbeidet og på mange andre arenaer, men det er fortsatt et uutnyttet potensiale i gruppen.  

Han ber om at temaet blir inkludert i planrevisjonen. 

 

Vurdering: 

 

Innkomne merknader 

Fylkesmannen påpeker forhold som delvis var ivaretatt i utkastet, men som kanskje ikke har kommet 

tydelig nok fram.  Det gjelder særlig oversikt over Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lillehammer 

kommune 2016 (folkehelseoversikten) som ble utarbeidet som en del av forarbeidet til kommunal 

planstrategi for 2016 og behandlet i formannskapet 26. april 2016.  Overskriften det henvises til er 

endret i forslag til planprogram (sakens vedlegg 1).  At velferdsteknologi også må vurderes i forhold til 

sårbarhet er en viktig poengtering, og skal inngå planleggingen. 

 

Oppland fylkeskommune støtter planprogrammet og trekker fram god sammenheng med øvrige lokale 

planer.  Imidlertid savnes kobling til regional planstrategi, regional folkehelseplan og felles strategi for 

universell utforming i innlandet 2025.  Koblingene er nå tydeliggjort i forslaget. 

 

Lillehammer seniorråd sier at det haster med å få på plass en helhetlig frivillighetspolitikk og foreslår 

derfor at arbeidet igangsettes parallelt med frivillighetsmeldingen som framgår av planstrategien.  

Rådmannen mener at rekkefølgen som kommunestyret har lagt opp til i planstrategien, dvs 

frivillighetsmelding først for så å vurdere behovet for en egen plan, bør følges.  Imidlertid bør ingen sitte 

å vente på en melding om frivillighet.  Frivillighet er generelt et vesentlig bidrag til samfunnslivet, og 

nødvendig supplement til øvrige tilbud og tjenester.  Kommunen – både politisk og administrativt - må 

derfor i særlig grad sørge for at frivillige og frivilligheten får betydelig oppmerksomhet i planarbeidet.  

Dette tas det høyde for i planprogrammet.   

 

Seniorrådet påpeker videre at det er viktig å gå dypere inn i prinsipielle overordnede betraktninger rundt 

hvilket idègrunnlag en plan skal bygge på.  Det henvises til uheldige utslag som må motvirkes blant 

annet med en «tillitsreform».  Rådmannen ser rådets bekymringer, og mener det er positivt og nyttig at 

rådet tar opp spørsmål rundt grunnleggende verdier.  Imidlertid mener rådmannen at det ikke behøver å 

være motsetninger mellom styring og verdier.    

 

Merknaden fra Hørselshemmedes Landsforening Lillehammer lokallag er en viktig påminnelse om 

hvordan frivilligheten kan bidra i det daglige, og at hørselshemmedes utfordringer blir satt på 

dagsorden. 

 

Inge Aarhus sin merknad gjelder eldre som ressurs i lokalsamfunnet, noe han mener har fått en for liten 

plass i planprogrammet som hovedsakelig omtaler «eldrebølgen» som ressurskrevende.  Eldre er og blir 

i økende grad en særdeles viktig ressurs i lokalsamfunnet.  Dette er nå tydeliggjort i forslaget til 

planprogram. 

 

Med henvisning til vurderingene over, foreslår Rådmannen at alle merknader imøtekommes.  

Merknadene er på ulikt vis innarbeidet og tatt hensyn til i planprogrammet slik det nå legges fram for 

politisk behandling. 

 

Tidligere innspill 
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Planprogrammet har vært tema i både fagutvalg og råd i forkant av 

formannskapets/kommuneplanutvalgets behandling 6. desember 2016.  Det betyr at innspill og bidrag 

ble innarbeidet i høringsutkastet.  Fagutvalg for helse og omsorg har i tillegg gitt innspill på struktur og 

oppbygging av den ferdige planen.  Det gjelder blant annet behovet for en klar og oversiktlig struktur, 

sammenheng med øvrige mål i plansystemet og spissing og klarere prioriteringer.  Dette blir lagt til 

grunn i videre arbeid. 

 

Organisering 

Etter forslag fra Fagutvalg for helse og omsorg, vedtok formannskapet/kommuneplanutvalget at 

fagutvalget skal ha en særskilt rolle i planarbeidet (se vedtakets punkt 4 og 5).  Rådmannen vil 

understreke betydningen av at alle de politiske utvalgene engasjerer seg aktivt i planarbeidet.  Helse og 

omsorg angår alle utvalg og råd - på samme måte som at alle sektorer er berørt.  Fagutvalg for helse og 

omsorg har med sitt forslag påtatt seg en viktig oppgave med å påse at øvrige råd og utvalg blir behørlig 

tatt hensyn til i planarbeidet.  Det samme gjelder innbyggermedvirkning generelt og berørte grupper, lag 

og foreninger spesielt.  Rådmannen forstår videre vedtaket dit hen at Fagutvalg for helse og omsorg 

også forestår nødvendig informasjon og koordinering med øvrige utvalg.  Det samme gjelder kontakt og 

koordinering mellom partigruppene. 

 

Andre planer og planprosesser 

Forholdet til andre planer og planprosesser er omtalt i planprogrammet (3.3).  Punkt 2 i vedtaket fra 6. 

desember 2016 sier følgende: « Det vurderes behovet for sektorplaner i arbeidet med revidering av 

kommunedelplanen».  Rådmannen vil i denne sammenheng vise til nylig vedtatt planstrategi for 

kommunestyreperioden. 

 

Framdrift 

I vedtakets punkt 6 fra 6. desember 2016 er det lagt til grunn av revidert kommunedelplan vedtas i 

kommunestyret senest november 2017.  Planprogrammet er ambisiøst, ikke minst gjelder det 

medvirkningsprosessene (se blant annet vedtakets punkt 5).  Administrasjonen vil behøve noe tid for å få 

avsatt ressurser og plassert arbeidsoppgavene.  På denne bakgrunn mener Rådmannen at det ikke vil 

være realistisk å få et endelig vedtak i november.  Rådmannen foreslår at høringsutkastet skal foreligge 

senest innen utgangen av november, slik at formell høring skjer rundt årsskiftet og sluttbehandling i 

kommunestyret tidlig på nyåret i 2018.  

 

Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler at planprogrammet, med endringer/tillegg som følger av merknader i forbindelse 

med høringen, vedtas.  Det foreslås at høringsutkast til revidert/ny plan skal foreligge senest innen 

utgangen av november 2017. 

 

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

Innstilling: 

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

 
1. Lillehammer kommunestyre vedtar Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg 

2017-2027 slik det framgår av vedlegg datert 14. februar 2017. 

2. Høringsutkast til revidert/ny plan skal foreligge senest innen utgangen av november 2017. 

 

 

Lillehammer,  14. februar 2017 
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Tord Buer Olsen  

Rådmann Audun Amdahl 

Kommunalsjef 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 21.02.2017 sak 14/17: 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapet 

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

 

1. Lillehammer kommunestyre vedtar Planprogram for Kommunedelplan for helse og 

omsorg 2017-2027 slik det framgår av vedlegg datert 14. februar 2017. 

2. Høringsutkast til revidert/ny plan skal foreligge senest innen utgangen av november 

2017. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.02.2017 sak 7/17 

 

Behandling: 

 

Anne Mari Råbøl (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Kommunestyret ønsker at fagutvalg for helse og omsorg forestår politisk styring av 

planarbeidet på oppdrag fra kommunestyret.  

 

Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Ergoterapeutene i Lillehammer kommune engasjeres i arbeidet med å sikre universell utforming 

i kommunale bygg og prosjekter.  

 

Votering: 

Innstilingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Råbøl fikk 4 stemmer og falt. 

Forslag fra Hoven fikk 17 stemmer og falt.  

 

Vedtak: 

V E D T A K: 

 

1. Lillehammer kommunestyre vedtar Planprogram for Kommunedelplan for helse og 

omsorg 2017-2027 slik det framgår av vedlegg datert 14. februar 2017. 

2. Høringsutkast til revidert/ny plan skal foreligge senest innen utgangen av november 

2017. 
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