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Møtereferat  
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/1829-6 6819/19 031 01.02.2019 

 

Møtedato: 31.01.19 

Sted: Elgtråkket Rådhuset  

Tid: 1230-1530  

Til stede:  Elin Løvhaug, Bård S. Aas, Inga Lill Rønning, Kasper Slettan, Marita Leet og 

Øystein K. Johansen (ref.) 
Referatet sendes til: 

  Deltakerne, Magnus Johansen PwC, Turid Hilton, Kommunens hjemmeside 

   

MØTE 2 REFERAT ARBEIDSGRUPPE TJENESTESTRUKTUR HO  
  

Sak 1 – Runde i sektoren ved HO-sjef med tema utredningsprosjekt 

- HO-sjefen er rundt i sektoren hvor blant annet denne prosessen blir presentert. 

- Inntrykket er god forståelse og motivasjon for prosessen. 

 

Sak 2 – Allmøte 

- Første allmøte var berammet til uke 6. Sett i lys av at det blir informert på alle 

personalmøter i hele sektoren i løpet av januar/februar, og at prosessen ikke har 

kommet lenger konkluderer arbeidsgruppa med at dette første allmøte droppes. Første 

allmøte blir da i uke 10. 

 

Sak 3 – Gjennomgang av fasene i prosessen 

- Arbeidsgruppa går igjennom fasene i prosessen slik at alle har felles forståelse for 

innholdet i de ulike fasene. Fasene er gjengitt i forrige referat. 

 

Sak 4 – Møte med pressen 

- Arbeidets Rett og Tynsetingen var invitert på arbeidsgruppemøtet for å lage en 

artikkel om at prosessen har startet og at prosessen har en åpenhetsprofil. Gikk 

igjennom hva dette innbar. 

 

Sak 5 – Databestilling fra PwC 

- PwC har kommet med bestilling på hvilke data de trenger for å gjøre beregninger og 

framskrivninger. Databestillingen er som følger: 

o Antall institusjonsplasser - langtid og korttid 

o Antall beboere og boliger i omsorgsbolig med heldøgns omsorg - fordelt på 

hver enkelt enhet 

o Antall timer hjemmetjenester levert til brukere utenom bolig med heldøgns 

omsorg - fordelt på enhet/sone og delt opp mellom hjemmesykepleie og 

praktisk bistand 

o Antall brukere i hjemmetjenesten utenom boliger med heldøgns omsorg med 

hhv. noe/avgrenset, middels/stort og omfattende bistandsbehov - fordelt på 

enhet/sone 
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o Gjennomsnittlig antall timer hjemmetjenester levert til brukere utenom boliger 

med heldøgns omsorg fordelt på om brukerne har noe/avgrenset, middels/stort 

og omfattende bistandsbehov - fordelt på enhet/sone, og delt opp mellom 

hjemmesykepleie og praktisk bistand 

o Regnskap ved hver enkelt enhet i hjemmetjenesten, omsorgsboliger og 

institusjon - ideelt sett med mulighet for å dele opp kostander i 

hjemmetjenesten mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand, og i institusjon 

fordelt mellom kort- og langtidsplass 

 

Kulepunkt 1 og 2 besvares lett. Bård finner svar på kulepunkt 3. Øystein samarbeider med 

vedtakskontoret for å finne svar på kulepunkt 4 og 5. Øystein finner også tall ift kulepunkt 6. 

Frist i løpet av uke 6. 

 

Sak 6 – Bemanningsplan nåtidsbildet  

- Inga Lill la frem et førsteutkast til en felles bemanningsplan for Institusjon og 

Hjemmetjenesten. Denne er basert på bemanningsplaner for Institusjonstjenesten og 

dagens turnuser for Hjemmetjenesten.   

- Et overslag viser at hvis vi holder utegruppa utenom har vi ca 62 hoder i drift pr døgn 

i deler av uka. Mindre på helg. Pr i dag så håndterer disse ressursene ca 95 

brukere/pasienter. I tillegg kommer utgruppas ressurser og brukere. 

- Dette viser et betydelig tjenestevolum, men også en betydelig ressursbase.  

- Denne bemanningsplanen jobbes videre med slik at den kvalitetssikres både med 

tanke på innhold, tilstedeværende kompetanse, lederressurser etc. Dette blir 

utgangspunktet for beregning av bemanning og kompetanse i de ulike scenarier vi 

senere skal jobbe med. 

 

Sak 7 – Eldrerådet 

- Ho sjefen var inne hos eldrerådet i ca 1 time og orienterte om prosessen og svarte på 

andre spørsmål eldrerådet hadde.  

 

Sak 8 – Innspill fra andre kommuner 

- Vi hadde blitt enige om å kontakte Hitra, Størdal og Ringebu. Snakket med Ringebu, 

men ikke oppnådd kontakt med Stjørdal og Hitra enda. Jobbes videre med.  

- Flere innspill blir fremlagt på neste møte. Kort oppsummert fra Ringebu er at de 

gjorde en omlegging i 2012-2013. De har 12 korttidsplasser ellers ingen 

institusjonsplasser utover dette, men 68 tilrettelagte boliger. Alle med døgnbemanning 

og noen tilpasset demente. 

 

Sak 9 – Innhold neste to møter 

- 15 februar – bemanningsplan, starte jobben med å få frem ulike senarioer. 

- 1 mars      – ulike senarioer jobbes videre med og puttes inn i beregningsmodeller. 

 

Med hilsen 

 

Øystein Kyrre Johansen 

Helse- og omsorgssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


