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Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/1829-32 30480/19 031 23.05.2019 

 

Møtedat:  23.05.19  

Sted: Elgtråkket  

Tid: 1230-1530 

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

Magnus Johansen (PwC) og Øystein K. Johansen (ref.) 

Referatet sendes til: 

  Deltakerne, Turid Hilton og kommunens hjemmeside 

   

MØTE 9 REFERAT ARBEIDSGRUPPE TJENESTESTRUKTUR HO  
  

Sak 1 – Endret fremdrift 

- Det er viktig at endelig rapport har god nok kvalitet før den legges ut på høring. Vi ser 

at vi får tidsnød ift opprinnelig plan hvor rapporten skulle legges ut på høring i uke 

23. 

- Vi utsetter derfor dette til uke 35 (over sommeren) med 2 ukers høringsfrist i uke 37. 

- Total tidsramme endres ikke og ambisjonen er fortsatt sak til kommunestyret i 

oktober. 

- Denne endringen formidles gjennom media, ved direkte kontakt med aktuelle og på 

kommens hjemmeside og Facebook side. Ansvarlig Øystein. 

 

Sak 2 – Første møte med teknisk 

- Det ble informert om at HO-sjef har hatt første møte med teknisk for å levere det vi 

har så langt med tanke på beregninger ved bygging og omgjøring av infrastruktur.  

- Det vil bli flere møtepunkter for å jobbe videre med dette. Disse beregningene skal 

presenteres i rapporten. 

 

Sak 3 – Beregninger hjemmetjenesten 

- Hjemmetjenesten har levert ferdige beregninger ift bemanningsplan i en ny struktur. 

- Høye ambisjoner med mye usikkerhet, men mulig under visse forutsetninger og 

premisser.  

- Dette danner grunnlaget for det som presenteres i rapport sammen med andre 

beregninger fra institusjon, TFF og flere. 

- Noen av forutsetningene er sambruk av personell på tvers. Dette må det jobbes videre 

med både i nåværende struktur og inn i en ny. 

 

Sak 4 – Disposisjon endelig rapport 

- Viktig nå at vi lander på hvilke løsninger vi ønsker å anbefale slik at vi kan jobbe med 

gode beskrivelser og beregninger. 
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- Utkast til disposisjon gjennomgås kjapt. Øystein fordeler noen oppgaver ift utvikling 

av tekst materialet etc i dokumentet. Sendes ut i etterkant. 

- Det meste av innholdet er berørt i delrapport og/eller i ulike innspill underveis i 

prosessen.  

 

Neste møte 20/6-19 kl: 1230-1530 – Tema jobbe med endelig rapport - innhold, struktur og 

fremstillinger.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Øystein Kyrre Johansen 

Helse- og omsorgssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


