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MØTE 5 REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE TJENESTESTRUKTUR 

HO  
 

Sak 1 – Allmøte 

 Det ble diskutert om allmøtet i den frekvensen som var planlagt er hensiktsmessig. Det 

ble konkludert med at dette ikke er hensiktsmessig eller gjennomførbart. Det ble enighet 

om at det gjennomføres et allmøte den 9 april hvor delrapporten som skal opp i 

Formannskapet den 11 april blir gjennomgått. HO-sjef innkaller. 

 

Sak 2 – Delrapport 

 Prosjektleder/Ho-sjef har startet jobben med en delrapport. Disposisjon og fremdrift for 

denne jobben ble gjennomgått. Må være ferdig med en sak til ca 29 mars. Sendes ut for 

gjennomlesing til arbeidsgruppa før den vedlegges sak i formannskapet. Rådmann må 

også gjennomgår denne. 

 

Sak 3 – TFF 

 TFF fikk i oppdrag å gjøre et overslag rundt sitt potensialet. Dette ble basert på det de 

kom frem til under Tjenesteutvikling 2018. Oppsummert kan man ved å bygge noen nye 

funksjonelle lokaler på samme område som TFF er etablert på i dag kunne spare inn ca 

2,5 mill i året på årsverk. Dette vil imidlertid spisses opp av låneopptak til bygg. Men ny 

bygningsmasse er påkrevd uansett og vil kunne danne grunnlaget for andre muligheter 

enn det man er i dag. Det anbefales derfor uansett å gjennomføre dette. 

 

Sak 3 – Videre senario jobbing 

 Det ble jobbet videre med senarioene. Disse er beskrevet i forrige referat. Det ble jobbet 

mest med mulige effekter ift årsverk, drift, økonomi, fag etc. Kort oppsummert ser man 

foreløpig slik på potensialet i de fire senarioene: 

 

1. Struktur og drift som i dag 
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 Det er generelt lite sannsynlig at dette scenarioet vil legge til rette for at 

kommunen klarer å nå målet om økonomiske innsparinger. I beste fall kan 

kommunen klare å holde veksten i antall brukere i sjakk gjennom andre 

forbedringstiltak ved fortsatt drift som i dag. 

 

2. Driftsstruktur som i dag med tanke på fordelingen mellom hjemmetjenester og 

institusjonstjenester, men inn i en ny geografisk struktur/lokalisering 

 Mulig å spare inn 8 årsverk i omsorgstjenestene totalt, noe som vil gi en 

økonomisk effekt på 6 mill.kr. 

 Sentralisering av tjenester kan også gi økonomisk effekt i andre deler av 

kommunen  

 Redusert vedlikeholdsbehov 

 Lavere utgifter til styring av infrastruktur 

 Utgifter ift. låneopptak tilkommer 

 

3. En struktur med kun hjemmetjenester og korttidsplasser ut fra både dagens og ny 

lokalisering? 

 Reduserte årsverk som følge av færre nattevakt- stillinger, ledere og annen 

lederstruktur 

 Redusert ressursinnsats for dagens “friskeste” institusjonsbeboere 

 Bedre mulighet til å legge til rette for rehabilitering i hjemmet 

 Mer robuste tjenester kan føre til at man kan ta unna fravær med mindre bruk 

av vikar innleie. 

 Anslag 8-10 årsverk tilsvarende 6-8 millioner. 

 Utgifter ift. låneopptak tilkommer 

 

4. En justert modell mellom 2 og 3 med tanke på fordeling mellom hjemmetjenester og 

institusjonstjenester, type plasser og ut fra både dagens og ny lokalisering? 

 Flere korttidsplasser, færre skjermede plasser, flere plasser tilpasset demente 

etc. 

 Reduserte årsverk som følge av færre nattevaktstillinger, ledere og annen 

lederstruktur 

 Mulig med en samlet innsparing på 13 årsverk, som gir en økonomisk effekt 

på 10,4 mill.kr. Forutsetter geografisk samling. Uten geografisk samling lavere 

effektmål. 

 Utgifter ift. låneopptak tilkommer 

 

I alle senarioer må de hjemmebaserte tjenestene styrkes med 2-3 årsverk. Dette må det også 

finnes ressurser til i disse senarioene. 

 

Det presiseres igjen at vi er i prosess og at alle disse senarioene vil endre seg underveis i 

arbeidet. 

 

 

 

Med hilsen 
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