Referat – møte i styringsgruppa for kommunedelplan helse
Dato: 6.6.14
Tid: kl. 13.00-15.00
Til stede: Anne Grethe Hojem, Hans Fredrik Donjem, Karl Meinert Buchholdt, Rannveig Prins
Andøl, Tore Fjerdingen, Jon Ketil Vongraven og Lisa Ekmann
Forfall: Asbjørn Brustad, Jorunn Skogstad, Leif-Ketil Lorentsen og Klara Oline Fossbakken

Utsendt vedlegg: utkast til planforslag

1. Planprosess og politisk behandling
Jon Ketil og Lisa gjorde rede for framdriften for planarbeidet og gjennomført medvirkning.
Folkemøter, temamøter og dialog med kommunens ulike råd ble gjennomgått og diskutert.
Konklusjonen var at tiltakene for medvirkning har vært gode, men at oppmøtet har vært
relativt lavt. Det ble gjort rede for at medvirkningsarbeidet har fått reell innflytelse på
planarbeidet.

2. Kommunedelplan helse og omsorg. Struktur og innhold
Utsendt plandokument ble gjennomgått. Det var enighet om at dokumentet var krevende å
sette seg inn i slik det da fremstod, og at strategiene ikke var så tydelige som man kunne
ønske. Dette er noe av utfordringen når styringsgruppen får tilsendt et uferdig dokument.
Fordelen er at alle har innsikt i planarbeidet og kan komme med kommentarer og innspill.
Det kom blant annet konkrete innspill om:
- at mestringsbegrepet må forklares
- at sammenhengene mellom utfordringer, mål og strategier må være tydelig. Hva
leder fram til strategiene?
- At forskning som grunnlag for innovasjon må nevnes i planen
- At utsetting av tjenester (supplerende tilbud) til det private må med i planen

- At bestillerkompetanse knyttet til velferdsteknologi bør nevnes
- At dagsenter og avlastning for demente må med
- At valgmuligheter knyttet til framtidig utvikling av Breidablikktunet må synliggjøres
- At utviklingen ved LBAS tydeliggjøres
- At tilrettelegging for privat bygging av seniorboliger må nevnes. Må kommunen
vurdere dette ift. arealer til slike formål i kommuneplanens arealdel?

3. Kommunikasjon og medvirkning, hva er erfaringene så langt? Strategi framover?
Se pkt. 1. Det ble konkludert med at vi må prøve å være mer på forkant i forhold til ekstern
kommunikasjon når planen skal ut på høring til høsten. Aktuelle strategier som ble diskutert
var:
- Å formidle deler av planen gjennom avisa
- Å arrangere et folkemøte/høringsmøte der utvalgte sider ved planen legges fram. Her
vil det være en fordel å få med en sentral (nasjonal) ekstern aktører, for å gi et bilde
av bakgrunnen for de strategiske valgene i planen.
- Jon Ketil sender ut et informasjonsbrev som også sendes politikerne
- Styringsgruppa sender ut en pressemelding før høringen

Steinkjer den 16.7.14
Lisa Ekmann

