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Ny helse- og omsorgsplan 2019-2031 Innbyggerundersøkelsen

Sammendrag av saken:
Halden kommune - ved kommunalavdeling Helse- og omsorg- utarbeider ny Helse- og omsorgsplan for
perioden 2019-2031. Dette er en samfunnsdelsplan – en strategisk plan. I den anledning er det
gjennomført en innbyggerundersøkelse, hvor resultatet av undersøkelsen fremlegges til orientering i
denne saken.

Halden kommune - ved kommunalavdeling Helse- og omsorg- utarbeider ny Helse- og omsorgsplan for
perioden 2019-2031. Dette er en samfunnsdelsplan – en strategisk plan.
Kravene til medvirkning i planprosesser er beskrevet i plan – og bygningslovens kapittel 5. Kommunen
må ivareta medvirkning som beskrevet i loven § 5-1 som lyder slik:
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal
sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
Kravet til medvirkning står sterkt. Det er ikke bare dagens brukere av tjenester som bør høres, men
befolkningen som helhet.
Det ble i kommunalavdelingens ledergruppe drøftet hvordan en best får til en ønsket medvirkning og
involvering. Som et resultat av dette, ble det i november og desember 2018 gjennomført en
innbyggerundersøkelse i Halden kommune. Den ble gjennomført som en kvantitativ undersøkelse i

Questback. I tillegg var det lagt til rette for et åpent kommentarfelt for kvalitative innspill. Gjennom 264
kommentarer fikk man et stort kvalitativt materiale som er av stor verdi når planen skal formes.
Det er utarbeidet en rapport basert på både de kvantitative og de kvalitative svarene og innspillene.
Rapporten er vedlagt saken til orientering, og vil danne et grunnlag for utforming av helse – og
omsorgsplan.
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