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HELSE- OG OMSORGSPLAN  

 

 

Rådmannens innstilling: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja â  

Karlsøy kommune vedtar ny helse- og omsorgsplan 2017-2026. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja Æ  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja â  

Saksutredning: 

Kommunestyret vedtok i 2008 pleie- og omsorgsplan for 2008-2015. Etter utløpet av denne 

planen har administrasjonen og flere av fagpersonalet arbeidet med utkast til ny plan. 

Utkastet har vært sendt på høring, og er behandlet 2 ganger i hovedutvalget for helse- og 

omsorg. Høringssvar er mottatt fra fylkesmannen og fra rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse.   

 

Planen er bygd opp jfr. innholdsfortegnelsen ved at nåværende status og utfordringsbilde er 

beskrevet fra side 6 – 14.  Strategi og fokusområder generelt er beskrevet fra side 14 - 20. Fra 

side 20 – 46 framkommer strategi for personrettede helsetjenester, og konkret handlingsplan 

med tiltak fra side 47 – 50. 

 

Gjennom denne planen har kommunen ivaretatt den plikt til å planlegge virksomheten 

innenfor helse og omsorg, slik det er pålagt i Lov om Helse- og omsorgstjenester. 

 

Planen viser at det framover blir behov for endring av tjenestene ut fra bl.a.: 

 

• Endrede behov hos brukerne, herunder betydelige endringer i sykdomsbildet 

• Endringer i demografiske forhold (aldersmessig fordeling i befolkningen i Karlsøy) 

• Nye statlige krav til kommunene med endret oppgavefordeling  

• Store utfordringer med rekruttering av helsepersonell 

• Teknologisk og medisinsk utvikling 

• Økte krav til kompetanseutvikling ut fra punktene ovenfor 

 

De store krav til utvikling og endring i tjenestene kan ikke løses bare ved planlegging fra år 

til år. Det er viktig med utvikling i en planlagt retning, som kan oppnås ved at tiltak henger 

sammen, og gjennomføres over en lengre periode.  

 

Planen er også viktig for å sikre politisk styring og prioritering. Hensikten er at planen skal 

brukes aktivt. Dette vil si at hovedtrekkene skal gjøres kjent for innbyggerne, 



administrasjonen og det faglige miljø skal bruke den til planlegging og iverksetting av tiltak, 

og de folkevalgte selv skal kunne bruke den i årlig politisk arbeid – herunder BØP. 

 

Sammenheng helse- og omsorgsplan og økonomiplan (BØP): 

For å videreføre uendret bemaningsfaktor fram til år 2025 behøves økning med 25 årsverk, 

eller rundt 3 årsverk pr. år, jfr. planens side 7 og 8.  Dette betyr en årlig merkostnad på ca. 

1,8 million, hvilket i stor grad samsvarer med det staten har beregnet som 

kommunens/tjenestens merkostnad knyttet til demografi.  

 

Det framgår ikke av selve planen hvordan den skal evalueres og justeres. Administrasjonen 

finner det naturlig at den en gang i hver kommunestyreperiode evalueres.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

• Utkast til helse- og omsorgsplan 2017-2026. 

• Høringssvar fra fylkesmannen. 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja Æ  

 

 

 

 

 


