Kommunedelplan helse og omsorg Levanger kommune
Organisering, informasjon og medvirkning
Organisering av planarbeidet
Kommunestyret er oppdragsgiver for og eier av prosjektet med utarbeiding av kommunedelplan
helse og omsorg. Kommunalsjef for helse Jon Ketil Vongraven har det administrative ansvaret for
prosjektet, mens prosjektleder Lisa Ekmann har ansvaret for den daglige driften, og rapporterer
til prosjektansvarlig. Styringsgruppen består av politikere, administrasjon, og representanter for
fagforeninger og kommunale råd. Styringsgruppen er et rådgivende organ for prosjektansvarlig
på overordet styringsnivå. Prosjektgruppen samarbeider tett i gjennomføringen av planarbeidet.
Arbeidsgruppene foretar analyser/utredninger og kommer med forslag til satsingsområder, mål
og tiltak innenfor delområder i planen.
Aktører med spesiell kompetanse ifm. ulike tema/utredninger involveres ved behov.
Kommunestyret

Styringsgruppe:
Karl M. Bucholt (V)
Hans F. Donjem (A)
Anne G. Hojem (A)
Asbjørn Brustad (Sp)
Jon K. Vongraven (PA)
Lisa Ekmann (PL)
Tore Fjerdingen (adm.)
Representant LO
Representant Unio
Klara O. Fossbakken (Eldres
råd)
Jorunn Skogstad (Rådet for
likestilling av
funksjonshemmede)

Arbeidsgruppe
1. Institusjonstjenester og
struktur: leder
Peter D. Aune

Arbeidsgruppe
2. Hjemmetjenester og
koordinering:
leder Inger L.
Helgesen

Prosjektansvarlig
(PA)
Jon K. Vongraven

Prosjektleder
(PL)
Lisa Ekmann
Prosjektgruppe:
Lisa Ekmann (PL)
Jørgen Worum (enhetsleder)
Lars Kverkild (enhetsleder)
Kjell Hugo Dybvik (enhetsleder)
Leif-Ketil Lorentsen (representant LO)

Arbeidsgruppe
3. Rus og
psykiatri: leder
Heidi Hammer

Arbeidsgruppe
4. Barn og unges
helse: leder
Marit Aksnes

Arbeidsgruppe
5. Utvikling og
innovasjon:
leder Kristin
Nøst

Arbeidsgruppe
6. Meningsfull
og aktiv
hverdag: leder
Elin Svardal

Informasjon og medvirkning
Medvirkning er ikke det samme som medbestemmelse, men det skal gi enkeltmennesker
mulighet til innflytelse i beslutningsprosessene. Kommunen skal lytte til alle innspill i
kommuneplanarbeidet og vurdere dem på lik linje, men det er politikerne som må ta de
avgjørende bestemmelser. Oversiktlige og forutsigbare planprosesser gir bedre
medvirkningsmuligheter. Medvirkning kan bidra til at man finner de beste løsningene.
Plan- og bygningslovens § 5-1 slår fast at:
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
Helse- og omsorgstjenesteloven fastslår i § 3-10 at kommunene skal sørge for at representanter
for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunenes helse- og omsorgstjeneste.
Videre skal det legges til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med
frivillige.
Informasjon og medvirkning fra innbyggerne
Innbyggerne i Levanger kommune er brukerne av de kommunale helse og omsorgstjenestene. De
er derfor hovedinteressenter til planarbeidet.
Det skal gis fortløpende informasjonen om planarbeidet som er lett tilgjengelig for alle
innbyggere, bl.a. på kommunens egen nettside og facebookside. Innbyggerne inviteres også til å
komme med egne ideer eller tilbakemeldinger på hjemmesiden under planarbeidet.
Det vil bli gjennomført åpne høringsmøter/seminarer for innbyggerne underveis i planprosessen.
Aktuelle tema vil bli drøftet i de kommunale råd og komiteer. Kommunedelplanen ligger innenfor
driftskomiteens ansvarsområde. Det vil derfor være nødvendig å orientere og drøfte ulike tema i
utvalget under planarbeidet.
Medvirkning på arbeidsgruppenivå
Det vil bli tilrettelagt for medvirkning innenfor de ulike tema arbeidsgruppene skal utrede.
Undervegs i planprosessen skal det blant annet avholdes samlinger/seminarer der aktuelle
interessenter inviteres.
Målgrupper for planarbeidet
Følgende målgrupper skal sikres særlige medvirkningsmuligheter i planarbeidet:
 Politikere, komiteer, råd og utvalg
 Innbyggere (herunder brukere og pårørende)
 Medarbeidere, ledere og tillitsvalgte
 Samarbeidspartnere: frivillighet, organisasjoner, næringsliv, HNT, Husbanken,
nabokommuner
 Kunnskapsinstitusjoner: HiNT, HUNT, NTNU, Kultur og helse prosjektet i Levanger
 Barn og unges representanter
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