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009/20 Eldres råd 07.09.2020 

015/20 Utvalg for helse og omsorg 10.09.2020 
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070/20 Kommunestyret 14.09.2020 

 
 

Planprogram for Helse og omsorgsplan 

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar å sende Planprogram for Helse og omsorgsplan ut på høring.  

Videre arbeid med planprogrammet delegeres til administrasjonen og utvalg for helse og omsorg.  

 
07.09.2020 Eldres råd 
 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
ER-009/20 Vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar å sende Planprogram for Helse og omsorgsplan ut på høring.  

Videre arbeid med planprogrammet delegeres til administrasjonen og utvalg for helse og omsorg.  

 
 
10.09.2020 Utvalg for helse og omsorg 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
UHO-015/20 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar å sende Planprogram for Helse og omsorgsplan ut på høring.  



Videre arbeid med planprogrammet delegeres til administrasjonen og utvalg for helse og omsorg.  

 
 
14.09.2020 Kommunestyret 
 
Utvalg for helse og omsorg sin innstilling enstemmig vedtatt.  
 
KS-070/20 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar å sende Planprogram for Helse og omsorgsplan ut på høring.  

Videre arbeid med planprogrammet delegeres til administrasjonen og utvalg for helse og omsorg.  

 
 
Saksopplysninger: 
Vedtatt planstrategi for Nord-Odal kommune 2017-2020 inneholder revidering av planer.  
Planprogrammet angir føringer for revisjonsarbeidet og foreslår organisering, medvirkning og 
fremdrift for arbeidet. 
 
Saksvurdering:  
Omsorgsplan ble vedtatt i 2010. Bygging av trygghetsboligen ble gjennomført i 2017. 
 
Befolkningssammensetningen og kravene til kommunen har vært og er i stor endring frem mot 2040. 
Det er derfor viktig å komme i gang med ny Helse- og omsorgsplan. 
 
En ny plan krever tverrfaglig forankring og involvering i utvikling av planen. Dette er hensynstatt i 
fremdriftsplanen.  
Helse og omsorg fikk en stilling på 50 % som plankonsulent med oppstart 1 juni 2020. 
 
 
Konklusjon: 
 
Det anbefales at kommunestyret vedtar å sende ut planprogrammet på høring og delegere det 
videre arbeidet til administrasjon og utvalg for Helse og omsorg.  
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
27.08.2020 Planprogram for helse- og omsorgsplan versjon av 26.08.20 

(002) 
1475874 

 
 
 
 
 
 
 


