Veivalg for helse og velferd
Framtidig struktur og dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet
i Melhus kommune
Prosjektplan 7. januar 2022

Prosjektets bakgrunn
1. BDO-rapport januar 2022
2. Verbalvedtakene kommunestyret desember 2021
•
•
•
•
•

Opptrappingsplan institusjons- og hjemmetjenesten
Ivaretakelse av bofelleskapene Lensmannsgården og Rådhusvegen
Sentrumsnære bofelleskap/borettslag for eldre i tettstedene
Oppgavefordeling mellom personalgruppene
Bruk av frivillige og andre for ivaretagelse av oppgaver i helse og omsorg

3. Rapport fra Arbeidsgruppen utskrivningsklare pasienter

Prosjektets organisering
Prosjekteier er rådmannen i Melhus kommune, Katrine Lereggen.
Prosjektgruppe bestående av følgende personer / funksjoner:
•
Kommunalsjef helse og velferd (Albert Verhagen) – prosjektleder
•
Rådgiver helse og velferd (Bernt Are Moshaug) - prosjektsekretær
•
Konstituert enhetsleder hjemmetjeneste (Siri Busklein)
•
Enhetsleder institusjonstjeneste (Kristin Grindstuen)
•
Enhetsleder bo og aktivitet (Kjersti Stenvig)
•
Leder helse- og velferdskontor (Gry Marit Landmark)
•
Økonomisjef (Svein-Erik Bjerkan)
•
Hovedtillitsvalgt fagforbundet (Marit Løvseth Seehus)
•
Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet (Elin Johansen)
•
Hovedverneombudet (Maria Shin Olsen)
•
Representant utvalg helse, oppvekst og kultur (Rita Blokkum)
•
Representant Melhus eldreråd (Asbjørg Gylland)
•
Representant rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (navnet kommer)
•
Kommunikasjonsrådgiver (navnet kommer)

Prosjektets mandat
Prosjektgruppen utarbeider et sammenhengende forslag til fremtidig organisering og
dimensjonering av kommunens:
•
•
•
•

sykehjem
hjemmetjeneste
bofelleskap for funksjonshemmede
bofelleskap for eldre

I forslaget innarbeides en plan for hvordan fagkompetansen innenfor sektoren kan
utnyttes på best mulig måte, samt et forslag til hvilke oppgaver kan ivaretas av andre
enn ansatte i sektoren.
Det er ikke et absolutt krav om at prosjektgruppen utarbeider ett forslag til organisering
og dimensjonering. Om ønskelig kan prosjektgruppen legge fram flere alternativer med
en konsekvensutredning for de ulike alternativene.

Prosjektets arbeid
Prosjektet deles opp i 2 faser:
1. Veivalg for framtidig organisering og struktur:
•
•
•
•

hvilket tjenestetilbud skal vi ha hvor?
Hvilket tilbud skal vi ha i tillegg til det vi allerede har?
Hvilket tilbud skal vi eventuelt slutte med?
Hva skal gjøres av andre enn ansatte i sektoren?

2. Dimensjonering av tjenestene basert på vedtaket etter fase 1.
•
•

Hvor mange «plasser» skal vi ha innenfor hvert tilbud?
Hvor stor ressurs kreves (bemanningsplan)?

Prosjektresultatet etter fase 2 er grunnlaget for arbeidet med videre utvikling av helseog velferdstilbudet i Melhus kommune, samt økonomiplan 2023-2026.

Prosjektets fremdrift
Prosjektet har to leveranser:
1. Forslag til framtidig organisering og struktur:
•
•

Ferdigstilles 1. mars 2022
Behandles i kommunestyrets møte 22. mars 2022

2. Forslag til dimensjonering av tjenestene:
•
•

Ferdigstilles 27. april 2022
Behandles i kommunestyrets møte 24. mai 2022

Forslagene behandles i formannskapet, rådene og Utvalg for helse, oppvekst og kultur
før behandling i kommunestyret.

Prosjektets involvering
Følgende grupper holdes fortløpende orientert om status i prosjektet gjennom
orienteringer i vanlige møter:
• Strategisk ledergruppe
• Fagnettverket helse og velferd
• Kommunestyret
• Formannskapet
• Utvalg for helse, oppvekst og kultur
• Melhus eldreråd
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Administrasjonsutvalget
Informasjon om prosjektet publiseres på MittMelhus – nettsidene til Melhus kommune

Veivalg for helse og velferd
Det er nå arbeidet starter!
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