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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

48/17 Plan- og utviklingsutvalget 26.09.2017 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 26.09.2017  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 å 
legge forslag til planprogram for Helse- og omsorgsplan 2018 – 2025 ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 å 
legge forslag til planprogram for Helse- og omsorgsplan 2018 – 2025 ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Saksopplysninger 

Dagens helse- og omsorgsplan «Lengst mulig i eget hjem» går fram til 2020.  Planen omfatter 

ikke alle tilbudene innen helse- og omsorgstjenesten. 

 

Det er behov for en ny helhetlig og koordinert plan som omfatter de samlede helse- og 

omsorgstjenestene som inkluderer Pleie- og omsorg, Ressurstjenesten (rus og psykisk helse), 

Helsetjenesten (legetjenester, legevakt, rehabilitering, KAD, fysio- /ergoterapi, helsestasjon og 

skolehelsetjenester) og Tiltak funksjonshemmede. 

 

Ny helse- og omsorgsplan er en del av vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2017- 2020.  

Planen skal i følge strategien ferdigstilles i 2018. Planen blir gjort til en kommunedelplan for å 

sikre en bred og god prosess med stor medvirkning. 

 

Planen skal føre til at kommunen kan utvikle gode og helhetlige helse- og omsorgstjenester med 

riktig dimensjonering og kvalitet på tvers av fagområder og i samarbeid med 



pasientene/brukerne.  Det skal utarbeides en handlingsplan med tiltak.  Tiltakene skal prioriteres 

innbyrdes og gjøre kommunen i stand til å møte nye utfordringer. 

 

Det er et omfattende planarbeid der det er nødvendig å sette fokus på helsefremmende og 

forebyggende arbeid for å dempe eller utsette behovet for helse- og omsorgstjenester.  Utvikling 

av digitale og nye teknologiske løsninger må vurderes nøye med tanke på å gi gevinster både 

kvalitativt og økonomisk. 

 

Vedlagt planprogram belyser utfordringen og prosessen for å svare ut nevnte behov.  Det er lagt 

vekt på tverrfaglige arbeidsgrupper med god involvering av ansatte, tillitsvalgte, brukere m fl.  

 

Den nye planen er utarbeidet for en periode der nye Molde kommune etableres.  Midsund 

kommune og Nesset kommune vil inviteres til å delta i arbeidet som diaglogpartnere. 

 



Konklusjon 
Kommunalsjefen vil rå plan- og utviklingsutvalget til å legge forslag til planprogram ut til 

offentlig ettersyn. 

 

 

 

Eirik Heggemsnes 
kommunalsjef 
 
Vedlegg 
1 Forslag til planprogram 
 
 

 


