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Referat, møte 10 
 
 
Dato: 19/4-13 Tidspunkt: 8.30 – 15.30 Sted: Skagen hotell 
 

Til stede: Sissel Hoseth Carlsen  
Grete Willumsen  
Lise Tronrud  
Berit Sivertsen Sørvig  
Tarald Sæstad  
Mary Brattøy  
Aasjord Ståle E.  
Karin Andreassen  
Bjørg Apeland  
Terje Dypfest  
Anders Eivik  
 
 

HO-stab, repr. også NAV  
ReHabiliteringssenteret 
Barnehagekontorets fagteam 
Kommunepsykolog 
PPT 
Barneverntjenesten  
Grunnskolekontoret, økonomi  
Tildelingskontoret 
Rønvik familiesenter 
Grunnskolekontorets innsatsteam 
Hovedtillitsvalgt 
 

 

Ikke til stede: Anita Karlsen 
Marit Lund Hansen   
 

 

Hovedtillitsvalgt  
Helsesøstertjenesten 
 

 
 
 

 

1. Styringssignaler 

 Styringsgruppen ved rådmann, økonomisjef, kommunaldirektør og prosjektleder 
var samlet en time tirsdag 16. april. Her ble prosjektets status lagt frem og 
diskutert. Styringssignaler herfra: 

o 0-alterativet behøver ikke å utredes. Dagens situasjon beskrives. 
o Prosjektet bør omfatte økonomiske betraktninger, men ikke utrede 

alternative økonomiske incentivmodeller (som f.eks. «pasientprising»). 
o Rammevilkår ellers uendret. 

 

2. Gjennomgang av alternativ A og B 

 På bakgrunn av prosjektmandat, prosjektarbeidet, forslag og innspill fra 
organisasjonen, er det nå laget to alternative løsningsmodeller – A og B. 

 Modellene ble gjennomgått, diskutert og justert i møtet. 

 Justerte modellskisser følger referatet som vedlegg. 
 
Momenter fra diskusjonen, alternativ A: 

o Sentrale ressurser og familiesenter bør være underlagt samme leder. 
o Seksjonering av sentrale ressurser. 
o Flyktningetjenester overlappende mht. målgruppe, risikofaktorer, tjenester, 

overganger, m.m. 
o Avlastningstilbudet 0-18 år overføres til OK-avd. (jf. overføring av 

tildelingsmyndigheten). 
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Momenter fra diskusjonen, alternativ B: 
o PPT samles under felles sentral ledelse, men opprettholder dagens fysiske 

lokalisering i skolene. 
 

3. Prosjektaktiviteter 

 Prosjektet går inn mot avslutningsfasen, følgende aktiviteter prioriteres: 
o Kommunikasjonsenheten bistår med kommunikasjonsutfordringene 
o Eva Mikkelsen besøker oss den 30. april, prosjektdeltakerne er invitert 
o Det gjøres en begrenset juridisk vurdering av alternativene mot slutten 
o Funksjonsbeskrivelser begrenses til å omfatte forslagene om nye funksjoner 

og beslutningsmøter 
o Det gjennomføres ikke høring i prosjektets regi 
o Brukerorganisasjoner involveres i en eventuell høringsrunde (ikke som en del 

av prosjektet) 
o Prosjektet kan anbefale rådsbehandling og komitébehandling 
o Økonomiske perspektiver prioriteres, men holdes strengt innenfor 

dokumenterbare størrelser 
o Risikovurdering gjennomføres med spesielt fokus på tjenestekvalitet/ 

konsekvenser for brukerne. Deltakere i risikovurderingsgruppen: Anita, 
Anders, Mary, Terje og Grete. Eirik koordinerer. Det kalles inn til et eget 
møte. 

 

4. Til neste møte 

 Det opprettes et eget dokument på prosjektområdet for samling av styrker og 
svakheter ved alternativ A og B. Alle prosjektdeltakerne bidrar inn på samme 
dokument. 
 

 
Referent: Eirik Lie 


