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Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rådmannens forslag til planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg  J 
Kommunal planstrategi 2019-2023, vedtatt av Gran kommunestyre 18.6.2020 (k-sak 
49/20) 

N 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 
17.12.2020 (k-sak 119/20) 

N 

 
 

Oppsummering 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020, og her ble det vedtatt å 
prioritere utarbeidelse av en kommunedelplan for kommunens tjenester innen helse og omsorg. 
Denne saken omhandler planprogram for arbeidet med kommunedelplanen, og det foreslås at 
planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Samtidig varsles oppstart av 
planarbeidet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020 (k-sak 49/20. Planstrategien 
fastsetter at det skal utarbeides en kommunedelplan for kommunens tjenester innen helse og 
omsorg. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 23.03.2021 
Formannskapet 11.03.2021 
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne            
Planutvalget 10.03.2021 

https://www.gran.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-06-2020.465896.MD1I546738odfd0.pts.html
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Som for kommuneplanens samfunnsdel, skal arbeidet gis et planprogram og vedtak om oppstart.  
I plan- og bygningslovens § 4-1 står det at planprogrammet "skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger".  
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 
varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Forslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier, og fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Planarbeidet skal basere seg på overordnede føringer (fra statlige myndigheter), samt eksisterende 
planer og tidligere vedtak.  
 
Dette er første gangen kommunen utarbeider kommunedelplan for helse og omsorgstjenestene. 

Tidligere planer har vært temaplaner, delvis fastsatt administrativt, delvis behandlet og vedtatt av 

kommunestyret. Det som er nytt med kommunedelplan ligger først og fremst i føringene om at 

planen skal utarbeides med medvirkning og høring.  

 

Kommunedelplanen for helse og omsorg skal være en overordnet plan for helse- og 

omsorgstjenestene i Gran kommune. Formålet er å drøfte de viktigste utfordringene for kommunen, 

og gi retning for et langsiktig utviklingsarbeid gjennom å fastsette satsningsområdene og 

prioriteringer fram mot 2033. Planen skal vise visjon, mål og strategier som kommunen skal arbeide 

etter for å sikre fortsatt gode helse- og omsorgstjenester for innbyggerne innenfor kommunens 

økonomiske ressurser. Riktig tjeneste – i rett tid. 

 
Arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg forutsetter samfunnsplanens overordnede 
tilrettelegging. Dette kommer klart fram i plan- og bygningsloven (§ 11-2 og § 11-3). 
 
Kommunedelplanen skal ikke være virksomhetsplan for de tjenesteområdene som utøver helse- og 

omsorgstjenester. Virksomhets- eller temaplaner revideres eller etableres på grunnlag av føringer 

gitt i vedtatt kommunedelplan.  

 
Kommunedelplaner skal etter loven ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de 
fire påfølgende år eller mer, og som skal rulleres årlig. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens 
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer tiltakene for helse- 
og omsorgstjenestene innenfor kommunens økonomiske rammer. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) 

 
 
Eksisterende planer 
Strategisk plan psykisk helse 2019 - 2022 (k-sak 93/18 15.11.2018) 
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Strategi for helse og omsorg 2017-2040 (k-sak 32/17, 18.5.2017) 

Demensplan 2011-2014 (k-sak 38/11, 26.5.2011) 

 
Gjeldende vedtak 
K-sak 49/20 Kommunal planstrategi 2019-2023 (18.6.2020) 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for tjenestenes økonomi 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for tjenestenes bemanning 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Eldrerådet (protokoll ettersendes ) J 
Rådet for funksjonshemmede (protokoll ettersendes) J 
Ungdomsrådet (ikke etablert p.t.) N 
Andre råd eller utvalg N 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Hvilke spørsmål som skal tas opp i kommunedelplanen, er i stor grad opp til kommunestyret selv. 

Men det er naturlig å vurdere temaer som er omtalt i overordnede føringer fra nasjonale 

fagmyndigheter, og å skjele til hva som ligger i eksisterende planer for tjenestene.  

 

Rådmannen planlegger arbeidet med kommunedelplanen for helse og omsorg med fokus på 

målgruppen «voksne med behov for helse og omsorgstjenester».  Sentralt står de føringer som helse- 

og omsorgsloven, med tilhørende statlig veiledning, legger for kommunens planlegging. (Se forslaget 

til planprogram, kapittel 2.)  

 

Kommuneplanens samfunnsdel er, som omtalt over, en sentral forutsetning for kommunedelplan 

helse og omsorg. Planstrategien, vedtatt i juni 2020, beskriver sju planutfordringer; av disse er i alle 

fall tre viktige å vurdere i kommunedelplan helse og omsorg: Befolkningsutvikling, kommunale 

tjenester – og i noen grad «Grans plassering i verden» (og da tenkes her primært samhandling med 

Sykehuset Innlandet HF: Samarbeidsutfordringen i det nye helsefellesskapet, og lokalt, samarbeidet 

om lokalmedisinsk senter). 

 
Samhandlingen med Sykehuset Innlandet HF (SI) har en både en nasjonal, helsepolitisk side og en konkret 

lokal samarbeidsaktivitet.  
 

 Helsepolitisk: Arbeidsfordelingen og samarbeidsforventningene i samhandlingsreformen er 

videreutviklet, sist i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og i avtalen om helsefellesskap mellom 

KS og Regjeringen 

 Lokalt: Samhandlingen om utvikling av lokalmedisinsk senter, tjenesteinnhold og lokaler, sammen med 

Lunner kommune.  

 

Etablering av lokalmedisinsk senter behandles ikke i kommunedelplanen. Prosessen har et eget løp på 

grunnlag av samarbeidsplattformen. Arbeidet med lokaler til desentraliserte spesialisthelsetjenester fra 

Sykehuset Innlandet løses i byggeprosjektet på Sagatangen.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
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Kommunedelplanarbeidet skal drøfte de viktigste utfordringene. Planprogramforslagets kapittel 3 

løfter fram fire utfordringsområder som planen foreslås å behandle. Er det behov for mer detaljerte 

planer for ett eller flere temaer eller tjenester, skal kommunedelplanen foreslå at det utvikles tema- 

eller virksomhetsplaner.  

 
 

I forslaget til planprogram for kommunedelplanen, kapittel 4, peker rådmannen på utredninger og 

analyser som bør gjennomføres som del av planarbeidet. Disse tenkes å basere seg på 

samfunnsplanens befolkningsanalyse, for å få sammenheng i kunnskapsgrunnlaget, og for å unngå 

dobbelutredninger. 
 

 

Rådmannen har foreslått et opplegg for medvirkning i planarbeidet, se kapittel 5 i forslaget til 

planprogram. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 

spesiell tilrettelegging, herunder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utfordringen blir å 

engasjere bredt, slik at planarbeidet får innspill som er representative for alle innbyggere i Gran.  

 

Rådmannen vil aktivt inkludere Sykehuset Innlandet HF, Statsforvalter, fylkeskommune og Lunner 

kommune i prosessen. Disse instansene varsles særskilt om oppstart av planarbeidet, og blir 

særskilte høringsinstanser gjennom planprosessen.  

 
 

I foreløpig skisse til arbeidsopplegg og framdriftsplan (kapittel 6) tas det sikte på at planprogrammet 

fastlegges, etter høring, i juni 2021, at foreløpig forslag til plan diskuteres politisk i november, og at 

forslag til kommunedelplan behandles våren 2022, med endelig vedtak i et kommunestyremøte i 

mai/juni.  

 
 

Om vedtaket. Vedtatt planstrategi slår fast at arbeid med en kommunedelplan skal prioriteres. 

Rådmannen forutsetter at det å ikke lage et planprogram uaktuelt alternativ. Men innholdet i 

planprogrammet, hvilke grunnlagsarbeider og utredninger som skal gjennomføres og 

ambisjonsnivået/framdriftsplanen for det forestående planarbeidet bør naturligvis diskuteres, og kan 

endres. Kommunestyret kan derfor, alternativt til rådmannens innstilling, omformulere eller gjøre 

andre endringer i beskrivelsen av hovedutfordringer, og ta ut eller legge inn konkrete planoppgaver.  

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Forslaget til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det skal gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier, dvs. at det publiseres på Gran kommunes nettsted. I tillegg 
kunngjøres høringen med annonse i lokalavisen. Særskilte høringsinstanser informeres i brev. 
 

 
Dato: 3. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 


