Kommunedelplan helse og omsorg
Referat – ekstraordinært møte i styringsgruppa for kommunedelplan
helse og omsorg
Tid: 24.10.-13, kl. 13.00-15.00
Til stede: Jorunn Skogstad, Rannveig Prins Andøl, Anne Grethe Hojem, Hans Fredrik Donjem, Jon Ketil
Vongraven og Lisa Ekmann
Forfall: Klara O. Fossbakken, Karl M. Bucholt, Asbjørn Brustad, Leif-Ketil Lorentsen og Tore Fjerdingen
Merk: Neste møte i styringsgruppa er endret fra 28.11. til 29.11. -13.

Utsendt møteagenda
1.
2.
3.
4.

Endringer i planprosess og politisk behandling
Planprogram og statusrapport
Utredningsbehov
Eventuelt

Møtereferat
Jon Ketil informerte innledningsvis om dagens utfordringer og økonomiske situasjon med hensyn til
helse og omsorgstjenestene.
1. Lisa informerte om endringer i planprosess og politisk behandling. Etter anbefaling fra Strategisk
ledergruppe (møte den 16.09.2013) ble det bestemt at planprogrammet for kommunedelplan helse
og omsorg skal være del av felles planprogram for Levanger og Verdal kommune. Felles planprogram
som går til samkommunestyret før det går på høring og sluttbehandles i kommunestyrene.
Driftskomiteen får ansvar for planprosess og senere forslag til kommunedelplan og endelig plan. Det
medfører at Driftskomiteen tar den rollen som opprinnelig var tiltenkt Plan- og utviklingskomiteen.
Dette forutsetter en justering av kommunens delegasjonsreglement.
Utdypende planprogram for kommunedelplan helse og omsorg er vedlagt forslag til felles
planprogram. Statusrapporten og dokumentet «Utdyping av tema og utredningsbehov» er ikke
vedlagt felles planprogram. Dokumentene legges til grunn i det videre planarbeidet, og er lagt ut på
egen prosjektside for kommunedelplan helse og omsorg på kommunens hjemmeside
(http://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/Kommunedelplan-helse/).
Redigert framdriftsplan ble utdelt.
2. Lisa informerte om sammenhengen mellom grunnlagsdokumentet Statusrapporten og
planprogrammet (jmf. plan- og bygningsloven).
3. Lisa gjennomgikk foreslåtte arbeidsgrupper og tema for kartlegginger og utredninger.
Tilbakemelding om at dette var strukturert på en informativ måte. Oversikt over arbeidsgrupper og

utredningstema ble utlevert. Arbeidsgrupper og utredningsbehov vil i det videre arbeidet måtte
finjusteres og konkretiseres.
4.Politisk involvering i forhold til arbeidsgruppene ble diskutert. Det ble presisert at det i Levanger
kommune ikke har vært tradisjon for å ha med politikere i arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene gjør de
faglige utredninger og legger fram sine konklusjoner og alternativ til politiske prioriteringer og
beslutninger.
Det var også enighet om at det er en god tanke at hver enkelt arbeidsgruppe får ansvar for å
arrangere åpne temamøter. Politikere og viktige interessenter inviteres spesielt til temamøtene. En
kom fram til at man på denne måten best vil nå målgruppene for planen, framfor åpne folkemøter
med en mer generell tilnærming til planarbeidet.
Hvorvidt det bør utpekes vararepresentanter til styringsgruppa ble også diskutert. Styringsgruppen
oppleves som liten når flere deltakere ikke kan møte. På den andre siden ble det argumentert for at
fast deltakelse uten vararepresentanter sikrer bedre kontinuitet, siden det vil være krevende for
vararepresentanter å sette seg inn i det omfattende planarbeidet. Det ble ikke trukket konklusjoner
mht. dette temaet.

Det ble servert kaffe og rundstykker.

Levanger, 30.10.-13
Lisa Ekmann

