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Innledning 
For alle regionale og kommunale planer skal det som ledd i varsling av planoppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Dønna kommune har i dag ikke en 
kommunedelplan for helse og omsorg (Omsorgsplan). 
 
Planprogrammet for Kommunedelplan for helse og omsorg 2020 – 2032 for Dønna kommune 
er utarbeidet i henhold til plan – og bygningsloven § 4-1 andre ledd.  
 
Bakgrunn med planprogrammet 
I samsvar med krav i plan – og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides 
et planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan 
kommunedelplanen for helse og omsorg skal innrettes, samt omfang og innhold i planen. 
Dette er i tråd med kommunens planstrategi vedtatt i kommunestyret (sak 81/12).  
 
Formål med planen  
Kommunedelplan for helse og omsorg 2020 – 2032 skal være et politisk styringsdokument i 
arbeidet med å utvikle et godt og kvalitetssikret tilbud for Dønna kommunes befolkning.  
Målet med planarbeidet er, med utgangspunkt i dagens situasjon og befolkningsprognoser, å 
foreta overordnede valg og prioriteringer for fremtidens helse- og omsorgstilbud i Dønna 
kommune. 
 
Planarbeidet skal også legge grunnlag for utvikling av tverrfaglig samarbeid og målrettet 
kompetanseutvikling og rekruttering i det videre arbeidet på feltet. 
 
Planforslaget skal inneholde føringer for underordnede planprosesser og prioriteringer i 
årsbudsjett og økonomiplan. 

Planprosess 
Organisering 
Kommunestyret gir de overordnede rammene, bevilger midler for å få gjennomført arbeidet 
og prioriterer handlingsplan. 
 
Planarbeidet blir organisert som ett prosjekt, og det utarbeides en egen prosjektplan for 
arbeidet. 
 
Driftsutvalget vil være styringsgruppe for arbeidet. 
 
Det vil bli opprettet arbeidsgrupper (administrative) i forbindelse med arbeidet. 
 
Medvirkning 
Plan – og bygningsloven § 5-1 stiller krav til medvirkning. Og i arbeidet med 
kommunedelplanen vil medvirkning stå sentralt. Alle interesserte og berørte parter skal ha 
mulighet til å komme med innspill. Både planprogrammet og ferdig planforslag, når dette 
foreligger, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunen har i tillegg et særlig ansvar for å 



sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og 
unge. En del grupper og råd vil bli invitert til å delta mer aktivt i planarbeidet. Det er ønskelig 
å invitere til: 

- Dialogmøter med utvalgte råd og brukergrupper 
- Workshops med ansatte 
- Gjestebud, Verdens kafé mm. 
- Folkemøter (i samarbeid med lokalutvalgene). 

 
God medvirkningsprosesser er avgjørende for at planen skal gi en riktig beskrivelse av status 
og behov innenfor helse- og omsorgstjenester og ytelser i Dønna kommune.  
 
Planen vil bli utarbeidet med utgangspunkt i innspill som innhentes fra både planlagte og 
gjennomførte medvirkningsprosesser, samt allerede eksisterende data fra f.eks. 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå. Det er åpent for alle å gi 
innspill og kommentarer til det ferdige planutkastet når dette legges ut på høring.  
 
Informasjon 
Informasjon om planarbeidet skal formidles gjennom Dønna kommunes hjemmeside og 
facebookside. Melding om oppstart av planarbeidet annonseres i lokalavisen. Det vil også bli 
sendt ut skriftlig invitasjon til deltakelse i medvirkningsprosessen.  
 
Fremdrift 
Utarbeidelse av prosjektplan og planprogram:  Februar 2020 
Politisk behandling av planprogram:    Februar 2020 
Melding om oppstart og offentlig ettersyn (planprogram): Februar 2020 
Planprogram på høring (min. 6 uker):   Februar – april 2020 
Eventuell endring og fastsetting av planprogram:  April 2020  
Medvirkning/innspill til planen:    April – mai 2020 
Utvikle og bestemme plangrunnlag:    Mai 2020 
Skisse til overordnede prioriteringer:    Mai – juni 2020 
Videreutvikling av skisser til planforslag:   Juni – august 2020 
Planforslag til høring/offentlig ettersyn (min. 6 uker): September – oktober 2020 
Bearbeiding av høringsforslag:    Oktober 2020 
Endelig politisk behandling:     November – desember 2020 
 
Overordnede rammer og føringer 
Dønna kommunes kommunedelplan for helse og omsorg 2020-2032 vil bli utarbeidet i tråd 
med nasjonale, regionale og lokale rammer og føringer. Disse forutsettes ivaretatt under 
planprosessen uten at det foretas en opplisting her. 

  



RUNE – har du noe du vil ha med her? 

Eksemplet under er hentet fra Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv – og 
ikke relevant for denne planen. 

Nasjonale føringer 
 Veileder: Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Revidert utgave 2014, 

s.44 revidert nov. 2015). 
 Meld. St. 26 (2011-2012) – Den norske idrettsmodellen 
 Relevant lovverk:  
 Plan – og bygningsloven 
 Folkehelseloven 
 Naturmangfoldsloven 
 Friluftsloven 

Regionale føringer 
 Regional plan for folkehelse i Nordland 
 Retningslinjer for fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

vedtatt av Fylkestinget i Nordland 01.12.14 (Sak 147/2014) 
 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
 Veileder for planlegging av friluftslivets ferdselsårer (Utgis i løpet av 2018) 

Lokale føringer  
 Trafikksikkerhetsplan  
 Kommunedelplan for Solfjellsjøen 
 Kommunedelplan for Bjørn 
 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom Nordland fylkeskommune og Dønna 

kommune


