Referat – møte i styringsgruppa for kommunedelplan helse
Dato: 20.3.14
Tid: kl. 13.00-15.00
Til stede: Asbjørn Brustad, Anne Grethe Hojem, Hans Fredrik Donjem, Karl Meinert
Buchholdt, Tore Fjerdingen, Klara Oline Fossbakken, Rannveig Prins Andøl, Jon Ketil
Vongraven og Lisa Ekmann
Forfall: Leif-Ketil Lorentsen
Utsendte dokumenter:
Milepæler og arbeidsoppgaver for utarbeiding av 1. planforslag
Framdrift, prosess og milepæler (powerpointpresentasjon)
Innholdsfortegnelse kommunedelplan helse og omsorg (utkast)

1. Status for planarbeidet. Opplegg for informasjon og medvirkning
Jon Ketil fortalte om arbeidet med å informere om endringene ved Åsen Helsetun. Det oppleves til
dels utfordrende å nå fram med informasjonen.
En utbygging av nye omsorgsboliger i to faser synes ikke mulig, ut fra økonomiske hensyn.
Styringsgruppa ønsker å bli forelagt beregninger for ulike mulige løsninger knyttet til Åsen helsetun.
Lisa informerte om arbeidet i arbeidsgruppene, involvering av ulike aktører i planarbeidet, opplegg
for de åpne informasjonsmøtene og planleggingen av temadagene. Temadagene vil bli mer faglig
spesifikke enn de åpne informasjonsmøtene. Fagpersoner, brukergrupper, relevante eksterne
samarbeidspartnere og politikere inviteres spesielt til temadagene.
I utgangspunktet var det skissert at hver av de seks arbeidsgruppene i planarbeidet skulle ha ansvaret
for å arrangere et åpent temamøte innenfor sine arbeidsområder. Det viser seg at dette ikke er mulig
innenfor oppsatte tidsrammer. Lisa fortalte at det kun er realistisk å få til to temadager, og at tema
fra alle arbeidsgruppene må belyses disse dagene. Styringsgruppen ga sin tilslutning til endringen.
Det ble informert om arbeidet med å lage en scenarioanalyse for helse og omsorgstjenestene for
Levanger kommune. Formålet med analysen er å forstå utviklingstrekk og krefter i samfunnet som
legger sterke føringer for utviklingen fram mot 2030, og å enes om det overordnede
utfordringsbildet. Det kan hjelpe beslutningstakere til å ta et langsiktig perspektiv, og styrke vår evne
til å takle den virkelige fremtiden. Mange i administrasjonen har vært involvert i analysearbeidet.
Ottar Vist (KS) og Bente Haugdal (Fylkesmannen) har også deltatt i arbeidet. Analysen er overlevert til
politikerne, som et utgangspunkt for refleksjoner om framtidige vegvalg.

Styringsgruppa ønsker å få tilsendt analysen.
Det ble foreslått at det arbeides med scenarioanalysen i kommunestyret 30. april. Jon Ketil sjekker
opp mulighetene for dette.
Styringsgruppen fremmet forslag om at hver enkelt arbeidsgruppe skriver en rapport knyttet til sine
arbeidsområder.

2. Utforming av kommunedelplan
Forslag til innholdsfortegnelse for kommunedelplanen ble gjennomgått. Lisa la fram en ambisjon om
at det bør være et fåtall mål og vegvalg i kommunedelplanen, og at de samme mål og vegvalg er å
finne i kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg
skal det framgå revisjonsbehov knyttet til samfunnsdelen. Styringsgruppen etterlyste politisk
involvering i arbeidet med å revidere samfunnsdelen.
Kommunedelplanen blir dermed en konkretisering av samfunnsdelen. Det synes hensiktsmessig å ta
tydelig utgangspunkt i de nasjonale føringene som ligger i stortingsmelding 29, «Morgendagens
omsorg» i utformingen av planen.

Oppfølging:


Scenarioanalysen sendes ut til styringsgruppen



Jon Ketil undersøker mulighetene for å ha scenarioanalysen som tema i kommunestyret 30.
april



Lisa tar tak i ønsket om at hver enkelt arbeidsgruppe skriver en rapport knyttet til sine
arbeidsområder



Jon Ketil tar med seg innspillet om at det er ønskelig med sterkere politisk involvering i
arbeidet med å revidere samfunnsdelen

Levanger den 26.3.14
Lisa Ekmann

