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Høringsinnspill kommunedelplan samfunn 2021 - 2033 

Forslag etter prosjektgruppemøte i kommunedelplan for helse- og omsorg 14.04.21. 
  
  
  
Bakgrunn  
Prosjektgruppen for arbeid med delplan for helse- og omsorg har gjennomgått høringsutkastet 
til kommuneplanens samfunnsdel. Prosjektgruppen er enige om at høringsutkastet er et godt 
dokument med viktige føringer for Aure-samfunnet.   
I planstrategien vises det til viktigheten av sammenheng mellom planprosessene og på 
bakgrunn av dette fremmer prosjektgruppen for kommunedelplan for helse- og omsorg sitt 
høringsinnspill for å bidra til helhet og sammenheng mellom de ulike planene. Kommunedelplan 
for helse og omsorg vil konkretisere utfordringer, mål og strategier på området.   
  
  
Innspill fra prosjektgruppen  

1. Framtidens utfordringer innen helse- og velferdsområdet bør beskrives tydeligere i 
utfordringsbildet.   

Perspektivmeldingen 2021 peker på kommunenes rolle i den norske velferdsstaten 
og de utfordringer som følger av at vi får flere pleietrengende og færre 
arbeidsføre. Oppdaterte framskrivninger fra SSB som sammenstiller utvikling innen 
helse- og omsorgstjenesten med befolkningsframskrivinger fra 2018 viser at det vil bli en 
klar økning i behovet for helsepersonell fram mot 2035. Nasjonale satsninger som Leve 
Hele Livet, Oppvekstreformen, Rusreformen m.fl beskriver på ulikt vis føringer for økt 
fokus på forebygging, mestring og samhandling. Utfordringene nevnt ovenfor er i 
høyeste grad gjeldende også for Aure kommune.   
Prosjektgruppa for kommunedelplan helse og omsorg er bekymret for hvordan Aure 
kommune som helhet skal møte rekrutterings- og kompetanseutfordringene innen helse 
og omsorg på kort- og lang sikt og mener derfor det er riktig å påpeke at disse 
utfordringene bør komme tydeligere fram i kommuneplanens samfunnsdel. 
Utfordringene kan ikke løses innen helse- og omsorgstjenestene alene, det krever 
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helhetlig innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå og mobilisering av ressurser i 
hele lokalsamfunnet og vi finner det derfor riktig å løfte innspillet til kommuneplanens 
samfunnsdel.   

  
  

2. Vurdere å tilføye ett mål under hovedsatsningsområdet Levekår; Innbyggerne i Aure 

opplever å ha god helse.   

Opplevelse av god helse er sammensatt og individuelt. Å fastsette god helse som 
målsetning i kommuneplanens samfunnsdel gir en tydelig retning i samfunnsutviklingen 
med fokus på mestring og en helhetlig tilnærming til innbyggernes behov. Bærekraftige 
velferdsordninger krever forebyggende arbeid, systemer for prioriteringer og 
kunnskapsbaserte tjenester. 

 
 
 
 
 
På vegne av prosjektgruppen for kommunedelplan helse- og omsorg 2020 – 2032. 
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