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Kommunedelplan Helse- og omsor g - planutkast til før ste gongs
handsaming
Kommunedirektørens innstilling:
Utkast til kommunedelplan for Helse- og omsorg 2020-2031 leggast ut til offentleg ettersyn slik
den ligg føre.
09.11.2020 For mannskapet
Behandli ng:

Mette Haugholt AP foreslo: Formannskapet tar uttalelser fra råd og utvalg til orientering.
Innstilling med forslag fra Mette Haugholt ble enstemmig vedtatt.
FS- 168/ 20Vedt ak:

Formannskapet tar uttalelser fra råd og utvalg til orientering.
Utkast til kommunedelplan for Helse- og omsorg 2020-2031 leggast ut til offentleg ettersyn slik
den ligg føre.
23.10.2020 Utval for oppvekst og kul tur
Behandli ng:

Kommunedirektøren sin tilråding blei samrøystes vedtatt med følgjande tillegg:
· Fastlegeløysinga har eit breiare mål enn å kun vera ein karriereveg for
nyutdanna legar.
· Det er viktig at ein i Parkeringsstrategien er opptatt å leggje til rette for
tilrettelagde parkeringsplassar.
· Rus/ Psykiatri mæ løftas høgare opp som prioritera og tverrfagleg område

OK- 29/ 20Vedt ak:

Utkast til kommunedelplan for Helse- og omsorg 2020-2031 leggast ut til offentleg ettersyn slik
den ligg føre.

·
·
·

Fastlegeløysinga har eit breiare mål enn å kun vera ein karriereveg for
nyutdanna legar.
Det er viktig at ein i Parkeringsstrategien er opptatt å leggje til rette for
tilrettelagde parkeringsplassar.
Rus/Psykiatri mæ løftas høgare opp som prioritera og tverrfagleg område

23.10.2020 Utval for helse og velferd
Behandling:

Utvalget støtter seg til kommunediektørens instilling til vedtak med følgende tileggspunkt
· Folkehelseperspektivet bør komme tydeleg fram i plandokumentet
Tilrådinga med tillegg vart samrøystes vedteke.
HV- 26/20Vedtak:

Utkast til kommunedelplan for Helse- og omsorg 2020-2031 leggast ut til offentleg ettersyn slik
den ligg føre.

Folkehelseperspektivet bør komme tydeleg fram i plandokumentet

22.10.2020 Råd for funksjonshemma
Behandling:

Urban Eriksen og Frøydis Haukeland hadde en gjennomgang av kommunedelplanen.
Rådet kom med disse innspillene:
· Brukerorganisasjonene kan med fordel være med i innspillsrunder fra starten av
planarbeidet, slik ansatte har vært. Bør inviteres til åpent møte.
· Viktig at ansatte er involvert tidlig når handlingsdelen som skal være del av
økonomiplan utarbeides. Kan sikre bedre eierskap til beslutningene som gjøres.
· Viktig å få til bedre samarbeid mellom tjenestene om brukere med omfattende
hjelpebehov. Kan man organisere dette på en annen måte, som gjør at de ulike
sektorene ikke kjemper mot hverandre med samarbeider med hverandre til det beste
for brukerne? F.eks ansette folk i flere tjenester/sektorer? Eller i team rundt
brukere?
· Kompetanse må vektlegges og verdsettes. Ikke kalle vernepleiere i skolen for
assistenter. Eller ansette ufaglærte assistenter i midlertidige stillinger som skal følge
opp brukere med omfattende hjelpebehov.
· Forslag til strategi: rett kompetanse på rett sted til rett tid -> de med høy kompetanse
må stå nærmest brukerne.
RFU- 08/20Vedtak:

Rådet kom med disse innspillene:

·

Brukerorganisasjonene kan med fordel være med i innspillsrunder fra starten av
planarbeidet, slik ansatte har vært. Bør inviteres til åpent møte.
· Viktig at ansatte er involvert tidlig når handlingsdelen som skal være del av
økonomiplan utarbeides. Kan sikre bedre eierskap til beslutningene som gjøres.
· Viktig å få til bedre samarbeid mellom tjenestene om brukere med omfattende
hjelpebehov. Kan man organisere dette på en annen måte, som gjør at de ulike
sektorene ikke kjemper mot hverandre med samarbeider med hverandre til det
beste for brukerne? F.eks ansette folk i flere tjenester/sektorer? Eller i team rundt
brukere?
· Kompetanse må vektlegges og verdsettes. Ikke f.eks. kalle vernepleiere i skolen for
assistenter. Eller ansette ufaglærte assistenter i midlertidige stillinger som skal
følge opp brukere med omfattende hjelpebehov.
· Forslag til strategi: rett kompetanse på rett sted til rett tid -> de med høy
kompetanse må stå nærmest brukerne.
Rådet tar ellers kommunedelplanen for Helse- og omsorg til orientering, og vil ha den opp til
behandling igjen etter at høringsrunden er over.
20.10.2020 Eldrerådet
Behandling:

Urban Eriksen og Frøydis Haukeland hadde en gjennomgang av kommunedelplanen.
Rådet formulerte slik enstemmig uttalelse:
E- 13/20Vedtak:

Rådet fremhever spesielt det positive at en har vektlagt allmennlegesituasjonen i kommunen
og at en også har implementert Leve Hele Livet reformen. Begge disse områdene anser de
som særs viktige å ta tak i framover. De bemerkerket og at det er behov for en språkvask
(ifht bokmål og nynorsk), og at en måtte huske på at planen skal kunne leses av "alle". Det er
derfor og viktig at en har fokus på dette med "Klart språk".
Rådet tar ellers planen til orientering, og vil ha den opp til behandling igjen etter at
høringsrunden er over.
Bakgrunn for saka:
I tråd med Plan- og bygningslovas § 11-14, Høyring, leggast planutkastet for kommunedelplan
Helse- og omsorg 2020-2031 ut til offentleg ettersyn i seks veker etter drøfting i hovudutvalet
23.09.20 og førstegongs behandling i formannskapet 9.11.20. Formannskapet er kommunen sitt
planutval for kommunedelplanar. I høyringsperioden skal det inviterast til eit ope møte der dei
som ønskjer det kan kome med innspel til planen. Siktmålet er at planen skal sluttbehandlast i
kommunestyret tidleg i 2021.
Saksomtale:
Kommunedelplan for Helse- og omsorg skal vere eit operativt utviklings- og styringsverktøy på
kort og på lang sikt. Den skal legge tydelege føringar og rammer for utvikling av kommunen sitt
arbeid retta inn mot helse- og omsorgstfeltet i eit framtidsperspektiv. Planutkastet har tatt
utgangspunkt i analyser som ligg til grunn for planprogrammet, grunnlagsmateriale og statistikk
som også er nytta i utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel, i samfunnsdelens
målsettingar og i prioriterte tema frå vedtatt planprogram.
Planen har 4 hovudmålsettingar:
1. Saman - demokrati, identitet og samskaping

2. Skapar – attraktivitet for næring, bustad og besøk
3. Vi – livskvalitet og levekår
4. Framtida – innovativt, smart og grønt Midt-Telemark

Under kvar målsetting vert det presentera ulike strategiar for å nå måla.
Planen skal rullerast kvart fjerde år, og skal følgjast opp av ein handlingsdel med prioriterte tiltak
som reviderast kvart år i samband med kommunens budsjettbehandling (handlingsdelen vert slik
sett ein del av kommunestyrets årlege handlingsplan).

Arbeidet med planen starta opp allereie i 2019, men har p.g.a. Koronapandemien blitt utsatt
nokre gonger. I forarbeidet til denne planen har det vore eigne møter med alle avdelingane i
sektoren, einingsvise møter og møte på tvers av sektorar. Samt at både råd og utval har fått
kome med eigne innspel.
Vi tenkjer at plandokumentet slik det ligg føre er eit godt utgangspunkt for ei høyring.

Vedlegg:
13.10.2020

Kommunedelplan Helse- og omsorg 13.10.2020

1373498

