Kommunedelplan helse og omsorg
Referat – møte i styringsgruppa for kommunedelplan helse
Dato: 31.1.14
Tid: kl. 13.00-15.00
Til stede: Asbjørn Brustad, Jorunn Skogstad, Arild Børseth (vara), Lone Berre (vara), Leif-Ketil
Lorentsen, Tore Fjerdingen, Hans Fredrik Donjem, Klara Oline Fossbakken, Karl Meinert
Buchholdt Jon Ketil Vongraven Lisa Ekmann
Forfall: Anne Grethe Hojem, Rannveig Prins Andøl
1. Institusjonsbruksplanen
Institusjonsbruksplanen utarbeides i samarbeid med konsulentfirmaet Arkideco. Dette
arbeidet har av ulike årsaker tatt lengre tid enn planlagt. Jon Ketil fikk dermed bare
presentert deler av planen.
Institusjonsbruksplanen skal behandles i formannskapet (12/2) og kommunestyret (26/2).
Momenter som kom fram i diskusjonene rundt Institusjonsbruksplanen:
― Det må til en dreining. Vi passiviserer for mye med dagens tjenester. Det må settes
inn ressurser for å hjelpe folk til egenmestring. Det er det ikke tid til i dag.
― Vi må sørge for at ensomhet ikke blir fienden, når velferdsteknologien innrettes til å
løse flere av dagens omsorgstjenester. Tilrettelegging for fellesskapets innsats må
styrkes.
― Vi må sørge for at sykehjemmene fungerer inntil endringer eventuelt gjennomføres.
― Framtidas sykehjem må være spisskompetent og innrettes ikke bare mot eldre, men
mot alle aldersgrupper.
― Jon Ketil lovte å skrive ut tegninger fra mulighetsstudien og sende ut til
styringsgruppa.
― Det må bygges inn mer verdighet i framtidas boform. Dette er et verdivalg.
― Lite av dagens bygningsmasse er innenfor dagens normer jmf. Husbankens krav.
― Det kom fram ønsker om å dra på en studietur der styringsgruppa er med. Jon Ketil
undersøker mulighetene for dette.
2. Planprosess
Lisa presenterte prosessplanen med oppsatte møter. Det ble ellers lite tid til å diskutere
dette punktet. Det var enighet om at det ikke er behov for å ha et styringsgruppemøte før
neste oppsatte møte, som er den 13.3.14. Se ellers pkt. 3 om planprosess.

3. Eventuelt
Innledningsvis startet Jon Ketil møtet med å minne om hvilken rolle styringsgruppa har.
Dette var også tema under styringsgruppas første møte 26.6.13. Levanger kommune
forholder seg til retningslinjer gitt i PLP metoden1, som også er utlevert skriftlig. Her fastslås
det at styringsgruppa er en formell gruppe som kan etableres etter ønske fra PA,
oppdragsgiver, ressurseier eller premissgiver. Styringsgruppas ansvar er:
―
―
―
―
―

å være PAs støttespiller og rådgiver.
å bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser.
å gi råd i problemstillinger PA tar opp.
å gi aktiv støtte til PL.
å følge opp prosjektets framdrift og eventuell endringer som oppstår
under veis.

Utgangspunktet for at Jon Ketil tok opp temaet var en artikkel i Levangeravisa torsdag
30.1.14. Her ble hele prosessen knyttet til arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg
fremstilt som uryddig, mangelfullt og udemokratisk. Artikkelen bygger på uttalelser fra en av
styringsgruppas medlemmer. I styringsgruppemøtet presiserte vedkommende at kritikken
ikke var rettet mot prosjektansvarlig og prosjektleder, men kun mot den politiske
behandlingen av planprosessen.
Det ble også diskutert hvorvidt styringsgruppa skal ha tilsendt ferdige sakspapirer i forkant
av møtene. Det er ulike oppfatninger i gruppa om dette. Konklusjonen ble imidlertid at det
sendes ut sakspapirer i forkant av møter så fremt det er noe å sende ut. Det kan være
ønskelig å presentere uferdige dokumenter for å få gode råd og innspill, og tidlig involvering i
prosessen. Da kan det være bedre for styringsgruppa å få dette direkte forelagt og forklart i
møtet. Praksisen med utsendelse av saksdokumenter endres dermed ikke.
Lisa foreslo at referatene fra styringsgruppa legges ut på kommunens nettside for
planarbeidet. Styringsgruppa støttet dette.

Oppfølging
― Jon Ketil sender ut tegninger fra mulighetsstudien til styringsgruppa.
― Jon Ketil undersøker mulighetene for studietur.
Levanger 5.2.14
Lisa Ekmann
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