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MØTE 6 REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE TJENESTESTRUKTUR HO  
  

Sak – 1 Delrapport 

- Det meste av dette møtet ble benyttet til å gå igjennom og bearbeide utkast til delrapport. 

For detaljer henvises det til delrapporten som blir lagt ut i løpet av uke 14, samt som sak 

til Formannskapet som er styringsgruppe. De har møte den 11 april. 

 

Sak – 2 Videre arbeid med scenarioer 

- Det ble enighet om at alle overslag som er gjort frem til nå må kvalitetssikres gjennom 

mere detaljerte beregninger. Dette trenger ikke være del av det som presenteres, men en 

kvalitetssikring av tall og beskrivelser. Endringene i institusjon knyttet til scenario 4 er 

beregnet ut. Beregninger for hjemmetjenester må gjøres, samt for begge områder i 

scenario 3. Dette gjøres før neste møte 12 april.  

 

Sak – 3 Hvordan presentere scenarioer 

- Det ble enighet om at de tabelliserte fremstillingene bør suppleres med grafiske 

fremstillinger for å øke lesbarheten og forståelsen av det som presenteres. Her vil også 

flere aktuelle momenter som er relevante tas med. Her kan nevnes behov for styrking av 

rehabiliteringskapasitet, kostnad drift bygg, kostnad kompetanseøkning – lønn – annet,  

lovpålagte tjenestenivå - Ønsket tjenestenivå. Tjenester utover dette igjen? (må – bør – 

kan). 

 

Sak – 4 Videre møter 

Neste møte er avvikles 12 april. Pwc ved Magnus deltar ikke da. Fokus blir 

formannskapsbehandlingen av delrapport og andre reaksjoner på denne. Videre møtefrekvens 

avklares også den 12. 

 

Med hilsen 

Øystein Kyrre Johansen 

Helse- og omsorgssjef 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


