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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

18/013 Oppvekst- og omsorgsutvalget 24.04.2018 

18/033 Kommunestyret 08.05.2018 

18/008 Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.2018 

 
 

Kommunedelplan helse og omsorg 

 
Kommunestyret 08.05.2018: 
 
KS- 18/033 Vedtak: 
1. Foreslåtte planprogram vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. 
2. Politiker Morten Bakker (AP)  tiltrer som fast medlem til prosjektgruppen. 

 
 

 
Behandling: 
Forslag fra Sp:  politisk representant i prosjektgruppa Tove Granli Foss. 
 
Forslag falt med 6 mot 19 stemmer for Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling.  
 

 

 
Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.05.2018: 
 
ER- 18/008 Vedtak: 
Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg tas til orientering av rådet. 

 
Behandling: 
Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg ble gjennomgått. 

 
Oppvekst- og omsorgsutvalget 24.04.2018: 
 
OO- 18/013 Vedtak: 
1. Foreslåtte planprogram vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. 

2. Politiker Morten Bakker (AP) tiltrer som fast medlem til prosjektgruppen. 

Eventuelle rene fakta feil skal sjekkes før saken sendes til 
Kommunestyret. 



 
Behandling: 
Punkt 1: 

Representanten Barbro Kvaal (H) fremmet følgende forslag: 

Saken sendes tilbake til administrasjon med ny behandling i mai. 

Votering: 

Rådmannens forslag til innstilling:  6 stemmer 

Barbro Kvaal (H) sitt forslag til innstilling:  1 stemme 

Eventuelle rene fakta feil skal sjekkes før saken sendes til Kommunestyret. 

 

Punkt 2: 

Arbeiderpartiet fremmer forslag om Morten Bakker (AP) som fast medlem i prosjektgruppen. 

Senterpartiet fremmer forslag om utsettelse av denne saken til Kommunestyret. 

Votering: 

Arbeiderpartiet sitt forslag til innstilling: 4 stemmer 

Senterpartiet sitt forslag til innstilling: 3 stemmer 

Høyre og Senterpartiet stemmer for utsettelse til Kommunestyret. 

 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

1. Foreslåtte planprogram vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. 
2. Politiker xxx tiltrer som fast medlem til prosjektgruppen. 

 
 

 
Saken gjelder: 
Forslag til planprogram til kommunedelplan for helse og omsorg. Planprogrammet skal legges ut til 
offentlig ettersyn før endelig behandling. I tillegg skal det oppnevnes en politisk representant til 
prosjektgruppen som skal holde i planarbeidet. 

 
Denne saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
I sak KS- 18/004 vedtok kommunestyret mandat og prosjektorganisering for arbeidet med 
kommunedelplan for helse og omsorg 2019 -2040. 
 
Kommunedelplanen vil bli et viktig verktøy for å sikre at Marker kommune sine innbyggere tilbys 
gode og helhetlige helse og omsorgstjenester. Antallet eldre skal øke betydelig frem til 2040, det er 
derfor helt avgjørende at vi har en klar og tydelig plan for å imøtekomme disse utfordringene. I 



tillegg skal planen ta høyde for å implementere folkehelseperspektivet i alle deler av Marker 
kommune sine strategiske valg. 
 
Kommunedelplan for helse og omsorg skal være kommunens styringsdokument og retningsgivende 
for utviklingen av helse- og omsorgstjenester i Marker kommune. Markersamfunnet står ovenfor 
krevende utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer. Flere eldre, endringer i 
sykdomsmønster, nye oppgaver og behandlingsformer og nye bruker- og pasientroller, stiller store 
krav til kompetanse og en bærekraftig utvikling. I tillegg må kommunen konkurrere om å rekruttere 
ny arbeidskraft med nødvendig kompetanse.  
 
I følge plan- og bygningslovens 4-1 skal det utarbeides et planprogram som skal ligge til grunn for 
arbeidet med planen. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, samtidig som 
kommunen varsler oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, samt opplegget for medvirkning. 
Planprogrammet skal også vise hvilke alternativer som vil bli vurdert, og eventuelt behov for 
utredninger. Etter høring (offentlig ettersyn) og behandling av merknader, vedtar kommunestyret 
planprogrammet. 
 
Formålet med planprogrammet er altså å få til en god planprosess og sikre tidlig avklaring av hvilke 
temaer som skal nærmere utredes og beskrives. 
 
Følgende prosjektorganisering ble vedtatt i nevnte sak KS- 18/004: 
 
Kommunestyret er prosjekteier og oppdragsgiver for kommunedelplan helse og omsorg. Rådmann 
Tove Kolstad Skadsheim er prosjektansvarlig (PA). Videre organiseres prosjektgruppen slik: 
 
Prosjektleder:                     Virksomhetsleder omsorg Morten Aalborg 
Medlem:                    Virksomhetsleder familie og helse Bjørg Olsson 
Kommuneoverlege:          Golbon Sadrzadeh/Barbro Kvaal 
Sekretær:                    Trude Reitan 
Politiker: 
Hovedtillitsvalgt:          HTV Fagforbundet Lena Persson 
 
Kommunestyret må følgelig oppnevne en politisk representant til prosjektgruppen. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
Tverrfaglige vurderinger: 
Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med forutsetningene i plan- og bygningsloven med 
beskrivelse av planprosessen samt forutsetninger for deltakelse og medvirkning. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
I arbeidet med planen skal det legges vekt på åpenhet, informasjon og dialog. Det faglige og politiske 
grunnlaget for beslutninger må være tilgjengelig i alle deler av arbeidet med planen. Dette er 
nødvendig for å legge til rette for en god offentlig og politisk debatt og et godt omdømme. 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
Kommunedelplan for helse og omsorg kan medføre prioriteringer som kan få betydning for økonomi 
og organisasjon. Vurderinger og forutsetninger for økonomi og organisasjon skal inngå i arbeidet 
med planen. 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
Se planprogrammet.   
 
 
Vedlegg: 
03.05.2018 Planprogram 3.2 1340094 



 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 


