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Kommunedelplan for helse-, omsorgs- og sosialtjenestene.
Planforslag til høring og offentlig ettersyn.
Kommunedelplan for helse-, omsorgs- og sosialtjenestene «Ny virkelighet – Ny velferd» legges
herved ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 7.5.2018.

Innledning
Bodø kommune har ikke tidligere utarbeidet kommunedelplan for helse-, omsorgs- og
sosialtjenestene. Med de endringer samfunnet står overfor er det behov for nye grep og andre tiltak
for å sikre gode tjenester også i fremtiden. Planforslaget som nå legges ut på høring har derfor et
endringsperspektiv som har betydning for innbyggerne og for tjenesteutviklingen.
Planforslaget er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og har visjon, mål og strategier som
tydeliggjør hvordan helse-, omsorgs- og sosialtjenestene skal bidra til et godt og attraktivt
Bodøsamfunn.
Planområdet er tjenestene organisert i Helse og omsorgsavdelingen.

Planprosess
Planprogrammet ble vedtatt i Bystyret 30.3.2017. I planprosessen har involvering og medvirkning
vært viktig. Gjennom kafedialoger, brukerrådsmøter og referansegruppemøter er innspill og temaer
diskutert.
Referansegruppen har vært bredt sammensatt med deltakere både fra ungdomsråd, eldreråd, råd for
funksjonshemmede og ruspolitisk råd. Videre har Kirken i Bodø, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen,
Nordlandssykehuset og Nord universitet deltatt i tillegg til representanter fra ulike deler av
kommunens virksomheter.
Prosjektgruppe og styringsgruppe har tatt innspillene fra referansegruppen inn i kunnskapsgrunnlag
og plandokument.

Helse- og omsorgsavdelingen
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:

Telefoner:
Sentralbord:
Ekspedisjon:
Telefax:

75 55 50 00
75 55 50 00

Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
Mona.Karlsen@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 00080

Høring.
Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside http://bodo.kommune.no/plan-HOS, på
kommunens servicetorg og Stormen bibliotek.
Uttalelse til planen kan sendes til Bodø kommune, boks 319, 8001 Bodø eller e-post:
postmottak@bodo.kommune.no

Frist for å gi uttalelse er 7.5.2018.
Spørsmål kan rettes til Mona Karlsen, rådgiver i Helse- og omsorgsavdelingen på telefon 75554123
eller mail mona.karlsen@bodo.kommune.no

Med hilsen

Ingunn Lie Mosti
Kommunaldirektør

Mona Karlsen
Rådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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