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HELSE- OG OMSORGSPLAN - GODKJENNING AV PLANPROGRAM  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Driftsutvalget i Dønna kommune vedtar planprogrammet for «Kommunedelplan for helse og 
omsorg 2020 – 2032» 
Bakgrunn: 
Kommunestyret i Dønna gjorde, i sin sak 20/96 (møtedato 25.02.) følgende vedtak; 

Dønna kommunestyre vedtar, med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 4-1, å legge 
forslag til planprogram, for «Kommunedelplan for helse og omsorg 2020 – 2032», ut 
til offentlig høring. 
 
Høringsfrist settes til 14.04. 2020. 
 
Utviklingsstyret får delegert myndighet til å vedta endelig planprogram. 
 
Det bevilges, jfr. kommunestyrets vedtak i årsbudsjett 2020, kr 300 000 til «Helse- og 
omsorgsplan». Disponeringen av midlene delegeres til rådmannen. 

 
Saksutredning: 
 
På grunn av inntrufne hendelser ble utsendelse av planprogrammet forsinket til 16.06. 2020, 
med høringsfrist 17.08. 2020.  Innen fristen var det kun kommet tilbakemelding fra eldrerådet 
i Dønna kommune.  Det har ikke kommet inn uttalelser etter høringsfristen. 
 
Vurdering: 
Eldrerådet gjorde følgende vedtak i sin sak 7/20 (31.07. 2020); 

Eldrerådet imøteser arbeidet med stor interesse og ser frem til å delta i prosessen.  
Som innspill til planprogrammet ønsker eldrerådet å bli involvert på alle stadier av 
arbeidet. 

 
I forkant av møtet i eldrerådet hadde rådmann og helse- og omsorgsleder ett innledende møte 
med leder og nestleder i eldrerådet.  Agenda for møtet var å orientere om formål med planen, 
og hvilke hovedaktiviteter som skal gjennomføres.  Rådmannen oppfatter eldrerådets vedtak i 
tråd med hva som ble diskutert i møtet. 
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I planprogrammet er også medvirkning ett tema.  Plan- og bygningslovens § 5-1 stiller krav til 
medvirkning, og i planprogrammet står blant annet formuleringen Det er ønskelig å invitere 
til: 

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

 
Denne delen av planprogrammet bør vurderes i forhold til den enhver tid rådende situasjonen 
rundt koronapandemien.  Det vil være naturlig at prosjektleder, helse- og omsorgslederen, har 
det daglige ansvaret for disse vurderingene. 
 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram.


