
REFERAT FRÅ MØTE I ARBEIDSGRUPPE HELSE OG 
OMSORG.  
 
Dato:  
05.02.19 

Stad 
Leikanger 

Tid: 
15.00 – 17.00 

 
Desse møtte: 
Jon Tvilde, Henrik Høberg, Heidrun Grinde, Leiv Erik Husabø, Jan Ove Tryti, Anne 
Brennset Gjerland, Åslaug Brænde og Gunnar Steine 
 

 

Kort informasjon om møte med tillitsvalgte  5.02 på Leikanger. Dette var gjennomført 
som følgje av tiltaksliste i arbeidsgruppene helse og omsorg, og arbeid i de to 
arbeidsgruppene institusjon og heimebasert omsorg. Mål for møtet med tillitsvalgte 
var å skape ein arena for erfaringsdeling og informasjon, tema var turnus og 
arbeidstidsbestemmelser, praksis og erfaringer i dei tre kommunane. Tillitsvalgte 
etterspurte i møtet meir flyt i informasjon generelt frå prosjektadministrasjonen, dei 
ønska besøk på arbeidsplassene og i personalmøter få informasjon, dei spelte inn 
mogligheter for ansatte i sjukeheim og andre helse og omsorgstenester å hospitere 
på andre tenestesteder i NSK, dei ønska at NSK skal legge til rette for 
kompetanseheving hjå ansatte blant anna. Nytt fellesmøte i HO i mai.  
 
1. Status prosjekt – tilbakemelding frå rapportering med prosjektrådmann 
Tema som er viktig: 

• Gevinstrealisering i alt me gjer – må tydeleggjerast i alle mandat 
• Hvor kan vi spare? 
• Logging av innsparinger me gjer, felles ansvar og ta metodikken i bruk– 

arbeidsgruppa fekk gjennomgang av skjema  
 

 
 



2. Status og oppfølging av arbeidsgruppene. 
O1 NAV 
Dette arbeidet er flytta over til sektor for plan og næring i tråd med administrativ 
organisering vedtatt og i samråd med prosjektrådmann 

 
03 Samarbeidsavtalar 
Samhandlingssjef i Helse Førde gjennomgår avtalane i koordineringsutvalget i Helse 
Førde og ønsker en samordna prosess med kommunane i Sogn og Fjordane, 
tilbakemelding vidare i slutten av februar. Gunnar sjekkar opp status her. 

 
 04 Ny forskrift for tildeling av langtidsplass. 

Denne er lagt ut på høyring til 01.03.19, Jon Tvilde følgjer opp denne saka vidare 
 
06 Plan for legetenesta 
Kommuneoverlegane i dei tre kommunane er representert i arbeidsgruppe og på den 
måten sikrar ein god samordning, arbeid starta opp i januar.  
 
07 Institusjon  
Faste møter og arbeid i god progresjon, møte med tillitsvalgte 5.02.19. 
 
08 heimebasert omsorg 
Faste møter og arbeid i god progresjon, møte med tillitsvalgte 5.02.19. 
 
09 Flyktningtenesta 
Dette arbeidet er flytta over til sektor for plan og næring i tråd med administrativ 
organisering vedtatt og i samråd med prosjektrådmann 
 
10 Fysio- /ergoterapi 
Arbeidsgruppa bør koblas på plan for rehabilitering og habilitering som er starta opp i 
Sogndal kommune, se om man om mulig kan jobbe frem en tilpassa plan for NSK. 
 
11 Frivilligsentral 
Dette arbeidet er flytta over til sektor for plan og næring i tråd med administrativ 
organisering vedtatt og i samråd med prosjektrådmann 
 

 
3. Heidrun Grinde redgjorde for status arbeidsgruppe Institusjon 

 
4. Leiv Erik Husabø redgjorde for status arbeidsgruppe plan for legetenesta 
 
5. Tildelingskontor og bustadkontor 
Etablering av bustad- og tildelingskontor vert svært viktig. Fremdriftsplan er 
utarbeida (sjå vedlegg), oppdragsnotat er utarbeida og sendt kommunane (sjå 
vedlegg). Det vil bli oppretta en arbeidsgruppe i slutten av februar. 



 
6. Velferdsteknologiprosjekt 
Dei tre kommunane går saman om å delta i velferdsteknologiprosjekt i samarbeid 
med utviklingssenter for sykehjem og hjemmeteneste i Sogn og Fjordane (sjå 
vedlegg). Det vil bli oppretta en arbeidsgruppe i løpet av februar. 
 
7. Runde rundt bordet 
Innspill her frå deltakere gikk på tanker rundt psykisk helse og rus, boligsituasjon og 
boligsosiale utfordringer, KAD i forhold til rus og psykiatri, miljørettet helsevern, 
ordentlige prosesser rundt tilsettinger hvor tv apparatet skal være med, tillitsvalgte 
må heller ikkje glemmes i forbindelse med nye arbeider som starter opp innen rus og 
psykiatrifeltet, tildelerkontor o.a, vi bør og tenke på om det er ting vi ikkje griper fatt i 
nå, men som hadde vært viktig å ta med, har vi gode nok ROS analyser, hvordan 
tenker vi rundt rekruttering innen ulike spesialiserte områder mm 
 
Det skal opprettes en ny arbeidsgruppe som skal jobbe med spørsmål knyttet til rus 
og psykiatrifeltet i NSK. 

 
 
 Neste møte vert etter planen 12.03.18 kl. 15.00 – 17.00 på Leikanger tinghus. 
 
 

Åslaug Brænde 


