Mandat
Faggruppe: Botjenester
Spesifisering av •
tjenester
•
Oppdrag:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjenester i boliger til utviklingshemmede og andre med sterkt nedsatt
funksjonsevne. (Aldersgruppe18+)
Avlastning til utviklingshemmede og andre med sterkt nedsatt funksjonsevne.
(Aldersgruppe18+)
Gruppen skal med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget beskrive kort
(stikkords-form) de enkelte tjenestested, brukergruppe og aktivitet.
Gruppen skal beskrive spesielle utfordringer (rekruttering, brukergrupper,
lokaliteter, kompetanse, utviklingstrekk mv.) som det er viktig å ta hensyn til i
det videre arbeidet.
Gruppen skal komme med innspill til hva som er særlig viktig å ivareta i ny
organisering.
Gruppen skal evt. påpeke områder der det er kritisk å finne løsninger før ny
kommune er på plass 1.1.2020.
Gruppen skal komme med innspill til forbedring av tjenestene for å oppnå en
best mulig og likeverdig tjeneste til brukerne.
Gruppen skal komme med innspill til områder der tverrfaglig samarbeid med
faggruppe «Aktivisering og sysselsettingstilbud» og ev andre er viktig/nyttig.
Gruppen skal beskrive mulighetene ift innovasjon og digitalisering i ny
organisering.
Gruppen skal beskrive ulike forslag til organisering.
Gruppen skal gi en konkret anbefaling av fremtidig organisering og lokalisering
av tjenestene.
Gruppen skal gi innspill i forhold til behov for ledelse, stab- og støttetjenester.
Gruppen skal beskrive områder der det er behov for ROS-analyser
Gruppa skal foreslå minst tre konkrete mål for fremtidig tjeneste/organisering,
samt foreslå strategier for å nå disse målene.

Forutsetninger i •
arbeidet:
•
•
•

Må holde seg innenfor eksisterende samlede ressurser i de fem kommunene
Vurdere former for ev brukermedvirkning i arbeidet
Vurdere behov for statistikk fra KOSTRA/SSB
Hver kommune dekker egne reisekostnader/servering

Arbeidsform:

•
•

Gruppa gjennomfører møtene som Skype-møter eller samlinger
Gruppa får tilgang til prosjektportalen og kan arbeide direkte i denne

Frist:

Arbeidsgruppa leverer skriftlig notat innen 22.10.2018

Rapportering:

Arbeidsgruppa rapporter til styringsgruppe kommunalområde K2: Velferd og
sysselsetting ved koordinator Per Åge Løvseth.
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