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Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 05.03.2020
Behandling:
Det ble drøftet hvem som skulle representeres fra UOO i arbeidsgruppen, og Lisa Katrine Mo og
Dag Runar Wollvik ble foreslått.

Leder for UOO foreslo også at representant fra ungdomsrådet skulle inviteres inn i
arbeidsgruppen.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg «Fra UOO vil Lisa
Katrine Mo og Dag Runar Wollvik delta i arbeidsgruppa. I tillegg vil en representant fra
Ungdomsrådet inviteres»
Vedtak:
1. Planprogram for Helse- og omsorgsplan vedtas av UOO og sendes på høring.
2. Kommunestyret vil være prosjekteier, UOO vil være planfaglig politisk utvalg og sette prosessen
i gang og være fagansvarlig politisk utvalg.
3. Det etableres en arbeidsgruppe for evaluering av «Strategisk plan for Helse og omsorg frem mot
2023» og gjennomføring av planprosess for å utarbeide ny plan. Det foreslås at 2 representanter
fra UOO i tillegg til kommunalsjef og virksomhetslederne i Helse og omsorg er medlemmer i
arbeidsgruppen.

Fra UOO vil Lisa Katrine Mo og Dag Runar Wollvik delta i arbeidsgruppa. I tillegg vil en
representant fra Ungdomsrådet inviteres.
Kommunedirektørens innstilling:
1. Planprogram for Helse- og omsorgsplan vedtas av UOO og sendes på høring.
2. Kommunestyret vil være prosjekteier, UOO vil være planfaglig politisk
utvalg og sette prosessen i gang og være fagansvarlig politisk utvalg.
3. Det etableres en arbeidsgruppe for evaluering av «Strategisk plan for Helse og omsorg
frem mot 2023» og gjennomføring av planprosess for å utarbeide ny plan. Det foreslås at
2 representanter fra UOO i tillegg til kommunalsjef og virksomhetslederne i Helse og
omsorg er medlemmer i arbeidsgruppen.
Saksopplysninger:
Kåfjord kommune har en vedtatt «Strategisk plan for Helse og omsorg frem mot 2023». Denne
planen ble utarbeidet i 2012 og vedtatt februar 2013. I denne planen var det beskrevet flere tiltak
der ett av fokusområdene var planlegging og bygging av nytt helsesenter.
Mye har skjedd siden 2013. Innenfor helse og omsorg i Kåfjord er Kåfjord Helsetun planlagt,
bygget og innflyttet. Videre har man fått mange nye statlige føringer og pålegg som i stor grad
bestemmer hvilke tjenester vi skal gi til befolkningen.
I ny helse- og omsorgsplan vil det omtales en del nye områder som ikke er synliggjort i
kommuneplanens samfunnsdel (Kåfjord kommune 2017) og i Strategisk plan for helse og
omsorg mot 2023 (Kåfjord kommune 2013). Det er også planlagt og implementert ulike
satsninger lokalt, regionalt og nasjonalt siden den gang innen en rekke felt som berører helse- og
omsorgssektoren.
Vurdering:
En ny Helse- og omsorgsplan vil være et viktig styringsdokument for både politikere og ansatte i
tjenesten. Her kan man synliggjøre føringer for hvordan politisk nivå ønsker at tilbud skal
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tilrettelegges til mennesker som benytter helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Gitt de
fremtidige utfordringer knyttet til kommunens økonomi og befolkningsutvikling vil en ny plan
være viktig i årene som kommer. På møte i UOO 30.01.2020 (sak 3/20) ble det vedtatt at det skal
igangsettes en prosess for å utarbeide en ny kommunedelplan for helse og omsorg i Kåfjord, og
at denne prosessen skal starte med evaluering av Strategisk plan for helse og omsorg mot 2023
(Kåfjord kommune 2013). Det bør etableres en arbeidsgruppe med representanter fra UOO og
administrasjonen for både evaluering og gjennomføring av planprosess.
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