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MØTE 8 REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE TJENESTESTRUKTUR HO  
  

Sak 1 – Innspill fra fysioterapeut og ergoterapeut i kommunen 

- HO-sjef har gjennomført møte med fysioterapeut Berit Nordstad og leder for 

ergoterapitjenesten, Hilde Redtrøen, tidligere. De representerer fysioterapi og 

ergoterapitjenestene i kommunen samt prosjektet knyttet til Hverdagsmestring og 

Hverdagsrehabilitering. 

- Fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten med dagsenter har sendt skriftlig innspill 

til prosessen. I tillegg er de invitert til dette møtet for å formidle hva de opplever som 

de viktigste faktorene inn i en ny fremtid og struktur. Perspektivene forebygging, 

mestring og rehabilitering var det man ønsket vektlagt. 

- Det ble en konstruktiv dialog mellom Berit, Hilde og arbeidsgruppa. Stikkordsmessig 

oppsummert var de viktigste tingene som kom frem: 

o Økt fokus på gruppebasert tilbud i kommunal regi. Dvs en utvikling av den 

måten man jobber på i dag. «Hjelp til selvhjelp». Utvikling av tilbud som 

favner alle behov. 

o Kommunen bør stimulere til andre gruppebaserte tilbud til aktuelle brukere 

etter at de er «ferdige» med oppfølgingen fra kommunen. Dette kan/bør drives 

av andre aktører, men stimulert og etter avtale med kommunen. Opplever et 

stort vakuum her i dag. 

o Rehabiliteringsfokuset må samorganiseres og utvikles for å møte fremtidige 

utfordringer. Hjemmetrening, hverdagsrehabilitering, tverrfaglige vurdering, 

mestringsfokus, rehabiliteringsteam og andre forslag ble foreslått som aktuelle 

tilbud.  Erfaringer fra prosjektet sammen med annet endringsarbeid som er 

gjort eller på gang, kan bidra til løsning her. 

o Hverdagsmestringstema må følges opp videre etter prosjektets slutt. 

Mestringsagenter har ansvar for å ivareta og jobbe/utvikle mestringsfokuset i 

hver enkelt avdeling. Lederoppfølging. 
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Sak 2 – Innspill 

- Det har kommet flere innspill etter forrige møte. Blant annet Eldrerådet.  

- Alle innspill er lagt ut på kommunens hjemmesider. 

- Det har kommet innspill på, og ønske om, et folkemøte ifm at endelig rapport legges 

ut til høring i uke 23. Dette gjennomføres. Dato ikke satt. 

 

Sak 3 – PwC  

- Vi har fått innvilget mye av det vi søkte om av OU midler til ekstern bistand i dette 

arbeidet.  

- Dette sikrer finansieringen av denne bistanden.  

- Blir det igjen midler etter at denne utredningen er ferdig kan vi bruke midler til videre 

bistand i alle delprosessene som vil komme videre etter oktober 2019. Dette etter 

nærmere vurdering. 

- PwC har kommet med noen stikkord på hva de kan bidra med videre i denne 

prosessen. Dette innebærer analyser og en ekstern rapport, videre fasilitering, bidrag i 

et folkemøte etc. Arbeidsgruppa er positive til disse innspillene og ser stor 

nytteverdien i denne eksterne bistanden i fortsettelsen også. 

- PwC deltar på de neste møtepunktene for arbeidsgruppa. 

 

Sak 4 – Beregninger 

- Hjemmetjenesten fikk i oppdrag sist å bergene ut mere nøyaktige bemanningsplaner 

og beregninger ift innsparinger ved en ny struktur. 

- Noen beregninger er gjort. Vanskelig og utfordrende arbeid. Viktig å komme ut med 

en modell som man har troen på. 

- Vi må være ambisiøse, men realistiske. Beregningene for nye bemanningsstrukturer 

vil være avhengig av en rekke faktorer og forutsetninger for å bli en realitet. Her kan 

nevnes kompetanse, teknologi, bygningsmasse, endret indre organisering etc.  

- Arbeidet ble vanskeliggjort av at det fra styringsgruppas side ble satt begrensinger ift. 

Enan. Dette vil påvirke hva som er mulig å jobbe frem pr. i dag. 

 

Sak 5 – Oppgaver til neste gang 

- Hjemmetjenesten ferdigbergener sitt tallmateriale. Levers Øystein så snart det er på 

plass. 

- Øystein starter jobben med endelig rapport slik at denne kan bearbeides og jobbes med 

i de siste møtene utover våren. 

- Det innkalles til et første møte med teknisk for å gå igjennom det vi så langt vet om 

bygging etc. Øystein innkaller. 

- Det kommuniseres med PwC ift til neste møte og deres bidrag. Øystein kontakter 

Magnus. 

- Inga Lill ser på kostnadsramme for oppgraderingsbehov kjøkken. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øystein Kyrre Johansen 
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