Referat – møte i styringsgruppa for kommunedelplan helse
Tid: 30.10.14, kl. 13.00-15.30
Til stede: Hans F. Donjem, Anne G. Hojem, Asbjørn Brustad, Knut Vodal, Rannveig Prins Andøl, LeifKetil Lorentsen, Tore Fjerdingen, Jon K. Vongraven og Lisa Ekmann.
Forfall: Karl M. Buchholdt, Klara O. Fossbakken.
Utsendt vedlegg: Høringsuttalelser med tilsvar, kommunedelplan helse og omsorg (utkast).

1. Avsluttende fase for planprosessen
Kommunedelplan helse og omsorg står nå foran sluttbehandling i Driftskomiteen 12.11 og
Kommunestyret 19.11. Andre planforslag sendes ut til Driftskomiteen i løpet av uke 45.
Det skal lages en sluttrapport for planarbeidet. Det er utført et krevende planarbeid som det er viktig
å trekke erfaringer fra. 5. januar 2015, kl. 13.00-15.00 kalles det inn til møte i styringsgruppa for en
evaluering av planprosessen.

2. Innkomne høringsuttalelser til kommunedelplanen (høringsfrist 8. 10)
Det er kommet inn 26 høringsuttalelser gjennom høringen av planforslaget til kommunedelplan helse
og omsorg. Det er også kommet innspill gjennom interne prosesser i høringsperioden. Alle interne og
eksterne innspill fra høringen vurderes på lik linje. I den politiske behandlingen gjøres det imidlertid
et prinsipielt skille, ved at de eksterne innspillene oppsummeres og vurderes ganske detaljert i eget
dokument, mens den interne prosessen oppsummeres i grove trekk i saksframlegget ved
sluttbehandlingen av kommunedelplanen.
Det er lagt vekt på å synliggjøre vurderingene av alle innspill så godt det lar seg gjøre. Tanken er at
dette styrker det politiske beslutningsgrunnlaget i sluttbehandlingen av planen. Videre gir det en
positiv signaleffekt utad gjennom at kommunen: verdsetter at folk bryr seg, bidrar til å skape
forståelse og interesse for planen og bidrar til å skape avklaringer. Styringsgruppa konkluderer med
at dette kan bygge tillit mellom innbyggere og kommune, skape forankring for kommende
endringsprosesser og styrke kommunens omdømme.
Det mest fremtredende innholdet i høringsuttalelsene ble gjennomgått i møtet:
 Oppslutning om overordnet retning i planen
 Planen for overordnet og for lite detaljert
 Mangel på tillit og trygghet i forholdet mellom innbyggere og kommune
 Behov for god kommunikasjon i forholdet mellom innbyggere og kommune
 Ledelse blir viktig i gjennomføring av planen
 Utfordringer og muligheter knyttet til økt frivillig aktivitet
 Skepsis med tanke på sentralisering av tjenester
 Behov for avklaring av forholdet mellom omsorgstjenestene/frivillighet/private
tjenesteytere
 Det burde vært mer medvirkning fra innbyggerne
Innspillene har i hovedsak ført til følgende endringer i planforslaget:
 Begrepsavklaringer i eget kapittel «Sentrale begreper»
 En rydding i forholdet mellom strategier og utfordringer







Tydeliggjøring av strategi for rus og psykisk helse
Tydeliggjøring av livskvalitet, hjelpebehov og mestring i redigert kapittel 4.1.1
«Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform»
Et tydeligere skille mellom frivillighet og pårørendes roller gjennom nytt kapittel 4.2.2
«Pårørendepolitikk»
En tydeliggjøring av Læring og mestring som eget fagfelt gjennom nytt underkapittel
til 4.3.1.
Tydeliggjøring og forenkling av kapittel 2.3.3 «Eldreomsorg»

Den interne prosessen har i stor grad pekt på de samme forbedringspotensial som nevnt over. I
tillegg ble følgende framhevet:
 Mangel på tiltak ift. overvekt og fedme
 Implementering av kultur og helse-tenkningen i organisasjonen
 Forbedringer knyttet til tabeller og litteraturhenvisninger
Gjennom høringsprosessen har det kommet en del innspill om at planen er for overordnet og lite
konkret. Styringsgruppa mener dette kan ha sammenheng med at det må innarbeides en felles
forståelse av kommunedelplanen som et overordnet, strategisk styringsdokument, og at
detaljeringsgraden må komme gjennom arbeidet med temaplanene.
I utgangspunktet hadde det vært ønskelig med en noe kortere og mer komprimert plan, men i og
med de store endringer planen skisserer, og de mange tjenester og fagfelt den berører, synes det
ikke hensiktsmessig å forenkle planen ytterligere i denne førsteversjonen av kommunedelplanen.
Ved senere revisjoner må en imidlertid ta sikte på å gjøre forenklinger. Det blir viktig å lage en
kortversjon av planen som kan formidles bredt.
Gjennom høringsprosessen har det kommet mange ønsker om å satse på spesifikke tiltak og
fagfelt/avdelinger. Styringsgruppa konkluderte med at det vil gi en uønsket detaljeringsgrad i planen,
og at prioritering av ressurser må følges opp gjennom kommende økonomiplan og budsjetter.

Levanger 11.11.14
Lisa Ekmann

