
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorgssjefen 

 

  

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/1829-27 22165/19 031 15.04.2019 

 

Møtedato: 12.04.15  

Sted: Formannskapssalen  

Tid: 1230-1530  

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

Øystein K. Johansen (ref.) 

Referatet sendes til: 

  Deltakerne, Turid Hilton, Magnus Johansen (PwC), Kommunens hjemmeside 

   

MØTE 7 REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE TJENESTESTRUKTUR HO  
  

Sak 1 – Innspill 

Formannskapet behandlet delrapporten på Formannskapsmøtet den 11 april. De var fornøyd 

med prosess og denne avrapporteringen. De kom med ulike innspill og tilbakemeldinger. De 

tre vesentligste var:  

- Enan skal beholde sin status som tilrettelagte boliger med bemanning. Hvilken 

bemanning og kompetanse blir ansett som en kontinuerlig driftsvurdering og er 

opp til sektoren selv. Justering av effektmål var ikke tema, selv om merkostnaden 

ved å beholde dagens driftsmodell på Enan var tydeliggjort i Delrapporten. 

Arbeidsgruppa er tydelig på at denne avgjørelsen vil gjøre noe med hvilket 

effektmål det er mulig å nå. 

- Scenario 4 anses som det mest relevante å gå videre med. 

- Furumoen området og Tronstua området beholdes av kommunen og bygging av 

bofellesskapsløsninger av en eller annen karakter vurderes.  

 

Ellers har det kommet flere innspill i det siste. Flest fra ansatte grupper internt i kommunen. 

Skjermet enhet, Kongsheim, ergo/fysio er noen eksempler. Alle er lagt ut. 

 

Magnus fra PwC har også kommet med noen refleksjoner for jobben videre fremover. Vi tar 

med oss disse inn i vurderingene på hva og hvordan vi griper an jobben fremover. 

 

Videre har Eldrerådet signalisert at de etter delrapporten og orientering av HO-sjef i 

Eldrerådet vil komme med et ytterligere innspill. 

 

Sak 2 – Ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten 

Ho-sjef har gjennomført et møte med representanter fra disse to områdene. De er opptatt av 

det forebyggende perspektivet, rehabiliterings perspektivet, mestrings perspektivet og 

sammenheng i tjenestene. De er samtidig opptatt av egen rolle og plassering i organisasjonen. 

De ble bedt om å komme med skriftlig innspill, noe de har gjort, og de blir invitert inn i neste 
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arbeidsgruppemøte for å komme med sine perspektiver som bidrag til at ny struktur og 

fremtid skal henge sammen og være bærekraftig. HO-sjef innkaller.  

 

Sak 3 – Innspill videre i prosessen 

Det vurderes å gå ut i media og takke for alle gode innspill, og be om flere innspill som vil 

bidra til å nå effektmålet arbeidsgruppa har fått på 8 millioner kroner? 

 

Sak 4 – Diverse vurderinger 

- Kostnader knyttet til kompetanse og kompetanseheving er relevant, men anses 

som så marginalt at vi ikke ter med dette videre i dette arbeidet. 

- Vurderingene på Må-Bør-Kan ift tjenester mener arbeidsgruppa ble godt belyst i 

Tjenesteutvikling 2018. Det aller meste av det vi driver med er lovpålagt. Terskler, 

egenbetaling, gode faglige vurderinger og vedtak anses som mere relevant. Dette 

belyses ikke nærmere i dette arbeidet. 

- Momenter som må bli med videre er forebygging, rehabilitering, mestring og 

helhet. Det vil ikke bli gått i detalj, men tilstrekkelig til at man får sammenhengen 

i dette arbeidet. 

- Velferdsteknologi og samspillet med frivilligheten berøres. Ikke del av dette 

arbeidet, men noen av flere brikker som hører med til løsningene for fremtiden. 

 

Sak 5 – Jobben videre 

- Enn så lenge beholdes planlagt møteserie. Påske og mye aktivitet vanskeliggjør 

endringer på dette nå. Vurderes fortløpende. Neste møtedato blir som planlagt 2 

mai. 

- Oppgaver videre: 

1. HO-sjef avklarer hvordan det skal jobbes videre med scenarioene med 

rådmann. Bare scenario 4 eller alle scenarioene? 

 Svar: Alle scenarioene må med hele veien, men detaljgraden kan 

være noe ulik. Scenario 4 inneholder jo elementer av 2 og 3. 

2. Hjemmetjenesten gjør detaljerte beregninger på effektmål/årsverk. 

Bemanningsplan inn i ny struktur og ny tilnærming på tjenesteytingen. Bør 

ligge i nærområdet 4-5 årsverk i reduksjon? Ansvarlig Bård og Elin. 

3. HO-sjef starter jobben med en disposisjon på en endelig rapport som vi så 

fyller inn i underveis. 

4. Må snart ha en oppfatning av hvor mye og hva som skal bygges. Teknisk 

må kobles på for å gjøre beregninger. 

 Ca 15 boenheter i ny 3 etg på Tjønnmosenteret til Korttids- og 

rehabiliteringsavdeling. 2-4 leiligheter og resten enerom. 

 Ombygging til nye skjermede plasser – 8 enheter 

 Tilrettelagte boliger – universelt utformet og egnet for demente – 

minst 25 enheter – kanskje opp mot 50? 

 Frivilligsentral? 

 Bofellesskaps løsninger? 

 Nye boenheter TFF 

 Renovert/nytt legekontor/helsestasjon. 

 Rehabilitering/utvidelse av kjøkken 

 Annet? 
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Med hilsen 

 

 

 

Øystein Kyrre Johansen 

Helse- og omsorgssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


