Merknadsbehandling – planprogram kommunedelplan helse og omsorg

Høring
Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg ble lagt ut for offentlig ettersyn og sendt ut på
høring den 20. desember 2021.
Høringsfristen var satt til 15. februar 2022.
Det er ved fristens utløp kommet inn fire innspill:
1.
2.
3.
4.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved Karoline Jacobsen Kvalvik datert 09.02.2022
Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved Anders Aasheim datert 09.02.2022
Fra Ishavskysten friluftsråd ved Toril Skoglund datert 09.02.2022
Fra Lyngen Klinikken AS ved Hege Robertsen datert 03.01.2022

Innspillene følger som vedlegg til saken.

Generelle betraktninger til innspillene
Vi har gått gjennom alle punktene i innspillene, sortert og behandlet dem. Vår vurdering er besvart
for de enkelte punktene i tabellen under.
Vi har videre, der innspillene er tatt til følge, henvist til hvor endringene kommer frem i
planprogrammet. Disse endringene vil i planprogrammet stå med rød skrift.

Troms og Finnmark fylkeskommune:
Innspill:

Rådmannens
vurdering:

Rådmannens
innstilling:

Endring i
planprogrammet
kommer frem:

Hvorfor er en slik plan
viktig for kommunen å
utarbeide, og hvorfor
en slik
kommunedelplan blir
prioritert fremfor
andre planer?
Program for
folkehelsearbeid i
kommunene er ikke en
regional føring
Tips om ulike kilder til
oppdatering av
kunnskapsgrunnlaget
Inkludere politikere/
kommunestyret/
politiske utvalg under
lokal medvirkning

Rådmannen tar
innspillet til
etterretning, og vil
presentere behovet for
en kommunedelplan i
planprogrammet.

Tas til følge

I pkt. 1.1 i
planprogrammet

Rådmannen tar
Tas til følge
innspillet til etterretning

Rådmannen tar
Tas til følge
innspillet til etterretning
Politisk medvirkning blir
godt ivaretatt gjennom
allerede oppførte lokale
politiske utvalg (Råd for
folkehelse og Ungd.råd)

Tas ikke til følge da
leder i
Levekårsutvalget
er deltaker i
styringsgruppa

Tidligere pkt. 2.2 slettes
fra planprogrammet, og
folkehelseprogrammet
nevnes i pkt. 3.4
I pkt. 4 i
planprogrammet

Statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Innspill:

Rådmannens vurdering: Rådmannens
innstilling:

Folkehelseoversikt fra
2016 er i ferd med å
miste sin verdi som
kunnskapsgrunnlag

Rådmannen er kjent med
at folkehelseoversikten
skal oppdateres hvert 4.
år, og dermed i forkant av
arbeidet med kommunal
planstrategi. Rådmannen
tok initiativ i 2019/2020
for å få oppdatert denne
oversikten. Rådmannen vil
legge til rette for at
arbeidet med oppdatering
av folkehelseoversikten
prioriteres i 2022
Rådmannen tar innspillet
til etterretning, og vil
innarbeide Handlingsplan
for psykisk helsearbeid og
Rehabiliteringsplan inn i
kommunedelplanen

Tas til orientering

Tas til følge

I pkt. 2.2 i
planprogrammet

Rådmannen tar innspillet
til etterretning, og legger
til Ungdomsrådet som
intern deltaker (er nå
«kun» lokal medvirker)
Rådmannen tar dette til
etterretning

Tas til følge

I pkt. 5.2 i
planprogrammet

Tas til følge

I pkt. 3.4 i
planprogrammet

Rådmannens
innstilling:

Endring i
planprogrammet
kommer frem:

Kommunen bør
vurdere om noen av
planene som nevnes i
oversikten i pkt. 2.3
kan innarbeides i
kommunedelplan for
helse og omsorg
Hvordan vil
kommunen involvere
barn og unge slik at de
kan medvirke og si sin
mening?
Hensynet til barnets
beste bør komme
tydelig fram i en helseog omsorgsplan

Endring i
planprogrammet
kommer frem:

Ishavskysten friluftsråd:
Innspill:

Rådmannens
vurdering:

Tilrettelagte fritidstilbud
og turstier har stor
betydning for
folkehelsen

Rådmannen tar innspillet
til orientering, og viser til
Kommunedelplan for
idrettsanlegg, fysisk
aktivitet, kulturhus,
friluftsliv og
kulturminner 2017-2024

Anbefaler at friluftsliv
og fysisk aktivitet
trekkes frem som viktig
forebyggende arbeid

Tas delvis til følge,
og viser til
utarbeidet
kommunedelplan
for idrettsanlegg,
fysisk aktivitet…
(se rådmannens
vurdering)
Rådmannen tar innspillet Tas til følge
til etterretning

I pkt. 3.4 og nytt pkt.
2.2 i planprogrammet

Innspill:

Rådmannens
vurdering:

Rådmannens
innstilling:

Endring i
planprogrammet
kommer frem:

Planen bør få fram
hvordan friluftsliv kan
være en faktor i det
forebyggende
helsearbeidet i Lyngen
kommune, og hva
forbedringspotensialet
er
Ha
friluftslivkartleggingen
for Lyngen kommune,
ferdselsåreplanen for
Lyngen, nytt turkart og
lag/foreningers tilbud
om fysisk aktivitet i
kunnskapsgrunnlaget

Rådmannen tar innspillet Tas til følge
til etterretning

I pkt. 3.4 i
planprogrammet

Rådmannen tar innspillet Tas delvis til følge
til etterretning, men
ferdselsåreplan og
turkart som er under
utarbeidelse og som vil
ferdigstilles i 2023 tas
ikke med i
kunnskapsgrunnlaget

I pkt. 4 i
planprogrammet

Lyngen Klinikken AS:
Innspill:

Rådmannens vurdering: Rådmannens
innstilling:

Har Lyngen kommune
utarbeidet en ny
rehabiliteringsplan?
Beskriv
satsingsområder innen
helse og omsorg for de
ulike tjenestetilbudene
Aktuelle fagpersoner
inn i prosjektgruppen/
faggruppen

Rehabiliteringsplanen vil
bli innarbeidet i
kommunedelplanen
Rådmannen viser til
planprogrammet pkt. 3
hvor dette fremkommer

Tas ikke til følge

Rådmannen viser til pkt. 5
Tas ikke til følge
(planprosess) hvor
deltakerne i
arbeidsgruppen er nevnt,
og disse vil bli satt sammen
av styringsgruppen

Endring i
planprogrammet
kommer frem:

