Referat, møte 9
Dato:

3/4-13

Tidspunkt:

11.30 – 15.30

Sted:

Skagen hotell

Til stede:

Grete Willumsen
Lise Tronrud
Berit Sivertsen Sørvig
Tarald Sæstad
Marit Lund Hansen
Mary Brattøy
Aasjord Ståle E.
Karin Andreassen
Bjørg Apeland
Terje Dypfest

ReHabiliteringssenteret
Barnehagekontorets fagteam
Kommunepsykolog
PPT
Helsesøstertjenesten
Barneverntjenesten
Grunnskolekontoret, økonomi
Tildelingskontoret
Rønvik familiesenter
Grunnskolekontorets innsatsteam

Ikke til stede:

Sissel Hoseth Carlsen
Anita Karlsen
Anders Eivik

HO-stab, repr. også NAV
Hovedtillitsvalgt
Hovedtillitsvalgt

1. Status for prosjektinvolvering og engasjement i organisasjonen
 Prosjektdeltakerne melder om ulik involvering og engasjement blant personalet i
involverte virksomheter. Noen er godt informerte og aktive i diskusjoner rundt
prosjektarbeidet, mens andre er mer avventende. Flere uttrykker skepsis og
enkelte bekymring rundt eventuelle konsekvenser for egen arbeidsplass. Flere
virksomheter/ virksomhetsfelt opplever stort press i den daglige driften, noen
frykter de nye utfordringene som følger av bl.a. Samhandlingsreformen og
nedleggelsen av Spesialpedagogisk senter.
 Det knyttes store forventninger til at prosjektet skal bidra med gode løsninger på
et bredt og sammensatt felt – som preges av stadig større utfordringer.
 Prosjektdeltakerne bidrar godt i prosessen, prosjektgruppemøtene preges av
løsningsfokus og god dialog.
2. Møte med rådmannen
 Prosjektleder har informert rådmannen om status for prosjektet i møte den 2.
april. Det er spesielt tre områder som krever involvering fra prosjekteier/
styringsgruppe:
o PPT og avklaringer med grunnskolen
o Barneverntjenestens rolle knyttet til familiesentrene
o Utvikling av alternative økonomiske incentivsystemer
 Nytt møte er avtalt den 16. april, hvor rådmann, kommunaldirektør OK-avd.,
økonomisjef og prosjektleder deltar.
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3. Oversikt over aktuelle ressurser

Tjeneste

Årsverk i alt

Rehabiliteringssenteret

58,5

Helsesøstertjenesten

Ca. 40

Tildelingskontoret
Barneverntjenesten

18 ansatte
Ca. 38

Avlastning/dagtilbud

Kommunepsykolog
PPT

Fagteam
Også ift. private bhg.

4
23,7 årsverk *
17 hele
stillinger PPT
15
(+ 8 st. som
ekstraressurser
i bhg.)

For målgruppen
(aktuelt «å røre»)
7,5 årsverk som består av:
5,5 fysioterapeut
2 ergoterapeut
24,7 årsverk helsesøster
3 jordmor
1 IP-koordinator
5,7 sekretær
5 utekontakt
Ca. 2 årsverk
30 årsverk (4 «utøvende»
seksjoner)
19 årsverk i 3 seksjoner (unntatt
omsorgsseksjonen)
1 stilling som rekrutterer
støttekontakter (for barn og
voksne)
Drift av avlastningsboliger (?).
3 (0-18 år)
«Laveste tall»: 10 stillinger
22 stillinger tilsvarer nasjonal
norm PPT (ift. befolkning)
15 årsverk, som består av:
1 ergoterapeut
1 musikkterapeut
4,4 logoped (0-16)
7,5 spesialpedagog
1 leder

* inkludert opprinnelige spesialpedagoger i skolen, som ble slått sammen med PPT ved
omorganiseringen. 10,9 PPT-årsverk ble «fordelt» ved omorganiseringen.

4. Organisering
 Kort presentasjon av fire forslag til organisering (vedlagt referatet).
 Oppgave som besvares av prosjektdeltakerne (to og to):
«Med utgangspunkt i brukerperspektivet, prosjektarbeidet så langt, og følgende
intensjoner/ føringer:
o Beslutningsmyndighet flyttes så nær barnet/familien som mulig
o Økonomien følger barnet/familien
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o Tilbud og tiltak i hele organisasjonen gjøres tilgjengelig for barnet/familien
o Koordinering på systemnivå (koordinerende enhet) legges til tverrfaglig
team
o Koordinering på individnivå søkes gjennom individuell plan
o Koordinator har ansvar for samarbeidet med tjenestemottakeren og for
samhandlingen i tjenesteapparatet
o Så mange tjenester som mulig legges inn under familiesentrene (en dør
inn)
- skisser to ulike alternativer til organisering som støtter opp om intensjonene:
A. Alternativ A skal være en idealistisk/ ønskelig organisering, gjerne noe
«fristilt» fra dagens strukturer. Her må brukerperspektivet være
altoverskyggende, og forslaget må gjerne være litt dristig.
B. Alternativ B skal ta utgangspunkt i alternativ A, men være en «moderert
utgave». Her kan man se for seg mange forhold som man tar hensyn til, og
som gjør alternativ B til et mer realistisk alternativ. Hvilke forhold som
modererer forslag A begrunnes/ forklares.»


Besvarelse fra Terje og Lise:
o Alternativ X virker mest hensiktsmessig.
o Barna er til daglig i barnehage og skole, men alle kan dra dit som barna
er fremdeles.
o Fagmiljø ivaretas, fagsamlinger kan supplere fagutvikling, m.m.
o PPT 0-6 år på en plass?
o Viktig at IP-koordinator/ familieguide «tar over» en del koordinering slik at
stor møtevirksomhet unngås (jf. ansvarsgrupper).



Besvarelse fra Marit og Grete:
o Alternativ 2 og 3 virker mest hensiktsmessig.
o To prinsipper i bunn: vi må jobbe med barna der de er, og OK-avdelingen
må omfatte alle tjenester for barn og unge (også lege, fysioterapeut og
ergoterapeut).
o Sentrale (helse)ressurser må ligge i linje over familiesenter.
o Familiesentrene bør ikke «spesialiseres», bør rigges likt mht.
fagressurser.



Besvarelse fra Mary og Karin:
o I utgangspunktet virker alternativ 3 mest hensiktsmessig.
o Familiesenter representerer «en dør inn», men det viktigste må være de
tiltakene som man råder over.
o Veiledning må styrkes, støttekontakt og avlastning bør profesjonaliseres.
Innsatsteamet bør utvides med miljøterapeuter. Bratten aktivitetspark bør
styrkes med tiltak for målgruppen.



Besvarelse fra Ståle og Bjørg:
o Alternativ 2 og 3 virker i utgangspunktet mest hensiktsmessig.
o Det bør være en egen overbyggende enhet i OK-avdelingen.
o Familiesentrene bør organiseres likt, fagpersoner må være mobile.
o For å fremme tverrfaglige tjenester bør flerfaglige arbeidsmiljø prioriteres.
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o Fagpersoner/-miljø kan samles for
kompetanse.
Besvarelse fra Tarald og Berit:
o Alternativ 3 virker mest hensiktsmessig.
o Sentralt plasserte ressurser er viktig.
o Utsatte familier må finne en vei inn.

å

ivareta

profesjonsspesifikk

5. Til neste møte
 Prosjektdeltakerne fyller ut egne beskrivelser av alternativ A (spesifiseringer av
det som står i referatet).
 Prosjektdeltakerne sender inn egne besvarelser på alternativ B (gjerne i
samarbeid/ dialog med eget fagmiljø).
 Eirik sammenfatter alternativ A og B så langt det lar seg gjøre, sammenstiller
med tidligere innspill og utarbeider ulike alternativer.

Referent: Eirik Lie
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