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Hovedutvalg helse, sosial og omsorg

Helse- og velferdsplan på høring
Kommunedirektørens innstilling
Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg legger plan for helse og velferd ut til
offentlig høring. Høringsperioden er fra 27.04.22 til 18.05.22.

Hovedutvalg helse, sosial og omsorgs behandling av sak 17/2022 i
møte den 26.04.2022:

Behandling
Representanten Laila Andersen Nøsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til
kommunedirektørens innstilling:
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg anmoder ordfører om å se på muligheten
for å flytte Formannskapet 31.05.22 og Kommunestyret 16.06.22 en uke senere.
Dette for å ivareta vedtatte tidsfrister for utsendelse av saker.
Det ble votert over kommunedirektørens innstilling med representanten Laila
Andersen Nøsen (SV) sitt tilleggsforslag: enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg legger plan for helse og velferd ut til
offentlig høring. Høringsperioden er fra 27.04.22 til 18.05.22.
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg anmoder ordfører om å se på muligheten
for å flytte Formannskapet 31.05.22 og Kommunestyret 16.06.22 en uke senere.
Dette for å ivareta vedtatte tidsfrister for utsendelse av saker.

Saksopplysninger
Hustadvika kommunestyre vedtok den 2. april 2020 i sak 20/2020, at det skulle
utarbeides en ny helhetlig plan for helse. Formannskapet vedtok den 26.
november 2020, i sak 62/2020, oppstart av planarbeid i Hustadvika kommune plan for oppvekst og plan for helse og velferd, jf. vedtatt kommunal planstrategi
2020-2023 – Hustadvika kommune.
Kommunedirektøren legger nå frem høringsutkast til helhetlig plan i tråd med
bestilling fra kommunestyret.
Planene er utformet som temaplan med tiltak og tar utgangspunkt i førende
strategier i kommuneplanens samfunnsdel.
Formålet med planen er å vise retning for helse-, sosial- og omsorgsområdet i
samsvar med lovverk, lokale og nasjonale føringer. Planen gjør rede for dagens
situasjon og synliggjør de utfordringer kommunen står overfor de kommende
årene, og den beskriver helhetlige og samordnede strategier og tiltak som
fremmer målene.
Det har vært omfattende medvirkning og involvering i planarbeidet. I tillegg til
representanter for administrasjonen, har det deltatt tillitsvalgte fra to
arbeidstakerorganisasjoner (Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund) og
lederne for de tre kommunale rådene (ungdomsrådet, rådet for personer med
nedsatt funksjonsevne og eldrerådet).
Det har vært bred politisk medvirkning i arbeidet med planen. Workshops/
dialogmøter har vært arrangert både i tilknytning til hovedutvalgsmøtene for
helse, sosial og omsorg, og som egne arrangement. De to øvrige hovedutvalgene
har fått informasjon om arbeidet, og har hatt mulighet til å komme med innspill.
Lederen av arbeidsgruppen deltok på alle folkemøtene som ble arrangert i ulike
deler av kommunen høsten 2021, hvor innbyggerne fikk presentert et utdrag fra
planarbeidet spesielt rettet mot de utfordringer vi står foran de neste tiårene.
Det har vært gjennomført egne dialogmøter med pensjonistlagene i kommunen.
Til sammen har vi fått verdifulle innspill som er brakt inn i arbeidet med planen.
De sentrale og konkrete målsettingene i intensjonsavtalen som ble inngått
mellom Eide og Fræna i 2016 er hensyntatt. I helse- og velferdsplanen har vi
lagt størst vekt på å legge til rette for gode og likeverdige tjenester. Vi har lagt
vekt på selve avtalen, og ikke i så stor grad vedlegg 1 som omhandler forslag til
mulig fordeling av fagområder.
Fra 1. januar 2022 gjelder plankrav ved søknad om investeringstilskudd fra
Husbanken. Det skal stimulere til mer helhetlige og langsiktige
behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller rehabiliterer de mest
kostnadskrevende tilbudene. Det nye plankravet betyr at det må foreligge en
plan som vurderer behovet for fremtidige omsorgsplasser, i lys av nåværende
bo- og tjenestetilbud, den eksisterende boligmassen og hvordan dette kan
utvikles i tiden framover.

Det er en stor og omfattende plan, og gjenspeiler de komplekse fagområdene
som er organisert i helse og velferd. Planen sier noe om status for de forskjellige
områdene, og vi foreslår hvordan det bør organiseres og dimensjoneres for at vi
skal kunne imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter.
Kommunedirektøren mener planen er klar for høring, og alle inviteres til å
komme med innspill i løpet av høringsperioden.
Etter hovedutvalgets behandling om høring 26.04.22, skal helse- og
velferdsplanen sendes ut på høring med tre ukers høringsfrist. Det tas sikte på å
legge frem saken for formannskapet 31.05.22, og endelig vedtak i
kommunestyret 16.06.2022.

Vurdering
Kommunedirektøren mener utkast til plan for helse og velferd er klar til å sendes
ut til høring, etter at det har vært gjennomført omfattende
medvirkningsprosesser.
Befolkningssammensetningen og kravene til kommunen har vært og er i stor
endring. Sammenhengen mellom utfordringer og satsingsområder er synliggjort i
planen. Mål for Hustadvika kommune frem mot 2034 er utarbeidet på bakgrunn
av utfordringsbildet, og planen viser vei for utvikling av tjenestene på et
overordnet nivå.
Hustadvika kommune vil i årene fremover møte utfordringer knyttet til
demografisk utvikling, og til rekruttering av kvalifisert personell. Kommunen skal
utvikle tjenester til en befolkning som øker i aldersgruppen 70 år og eldre.
Samtidig synker antall barn og unge. Skatteinntektene øker ikke proporsjonalt
med den økende mengden oppgaver, noe som vil utgjøre en stor økonomisk
utfordring.
Å forebygge eller redusere behovet for helse- og omsorgstjenester i fremtiden er
den viktigste investeringen vi kan gjøre. Målet er flere leveår med god helse i
hele befolkninga og å redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper,
etniske grupper og mellom kvinner og menn. Tiltakene omfatter hele
befolkninga, både friske og syke, uavhengig av risikoen for sykdom.
Krav til mer behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte
tilstander, krever spesialisert kunnskap i kommunen, flere behandlinger og
helsetjenester skal ytes i hjemmet. Hvis vi skal klare å levere gode og
bærekraftige tjenester i årene som kommer, må kommunen ta drastiske grep,
tenke nytt og annerledes.
Som en konsekvens av demografiutviklingen, er det nødvendig med store
investeringer innen helse og velferd. Helse- og velferdsplanen innfrir plankravet
fra Husbanken (som er beskrevet under saksopplysninger), forutsatt at helse- og
velferdsplanen blir vedtatt.
Planforslaget bygger på gjeldende kommuneplan sin samfunnsdel, og
kommunedirektøren kjenner ikke til andre forhold som må avklares før planen
legges ut til offentlig ettersyn.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, anbefaler kommunedirektøren at
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
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