Referat
Delprosjekt: K2 – Velferd og sysselsetting – Møte 2
Møtested: Ålesund rådhus - Rom 470
Dato: 23.8.2018
Tid: 10.15 – 15.30
Møteleder: Per Åge Løvseth(før 12)/ Anne Mette Liavaag (etter 12)
Deltagere:

Kommune/repr.

Stig Eivind Meisal
Kristin Molt Korsnes
Tone Gandrudbakken
Eirik Frøystad
Anne Mette Liavaag
Ann-Catrin Nyhammer (ny)
Per Åge Løvseth

Skodje/ HVO
Haram/Einingsleiar
Sandøy/Fagleiar
Skodje/Einingsleiar
Ålesund/komm.sjef
Haram/HTV NSF
Ålesund/koordinator

Avbud:
Jan Einar Klungreseth
Tove Solheim Kristensen (ny)
Ørjan Haram

Ørskog/ Einingsleiar
Skodje/HTV NSF
Ålesund/NAV

Referat og konklusjoner:
6/17

a) Referat - 5.7.2018 godkjent
b) Innkalling godkjent

7/18 Avklaring/bruk av begrep
Viktig at gruppa i det videre arbeidet har felles forståelse av sentrale begrep.
Gruppa er enig om denne forståelsen:
- Funksjonshemning: funksjonsnedsettelse, handikap som kjennetegnes med nedsatt arbeids- eller
funksjonsevne på grunn av skader, sykdommer, ulemper eller mangler hos et individ.
- Utviklingshemmet: Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå,
kjennetegnet ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter
som bidrar til det generelle intelligensnivået, f eks kognitive, språklige, motoriske og sosiale. For å
falle innfor definisjonen må en person da:




Ha en signifikant begrensing i intellektuell fungering (IQ under 70).
Ha en begrensning i sosial modenhet og tilpasningsevne.
Ha en tilstand som har vist seg før fylte 18 år.

- Botjeneste: Omsorg i boliger for personer med utviklingshemning eller andre med sterkt nedsatt
funksjonsevne. I vårt tilfelle i aldersgruppen 18+.
8/18 Gjennomgang av leveranse av data fra kommunene.
Kort gjennomgang av mal for kunnskapsgrunnlag. De fleste kommunene har nå lagt inn informasjon.
Malen vil bli lagt inn i Prosjektportalen i gruppe K2 sitt område (se sak 11/18).
Alle deltakerne kan dermed arbeide direkte i malen.
Alle må legge inn/ev korrigere sine data/tekster innen neste møte fredag 31.8.2018
9/18 Måltidsproduksjon i nye Ålesund kommune - sentralkjøkken og/eller lokal produksjon?
Måltidsproduksjon er organisert på ulike måter i de fem kommunene, dvs. sentralkjøkken,
institusjonskjøkken, storkjøkken, postkjøkken og som leveranse fra ISS.
Virksomhetsleder Anita Hole Hofseth presenterte sentralkjøkkenet i Ålesund kommune, og delte sine
tanker om utfordringsbildet i en fremtidig organisering. (Presentasjonen legges i prosjektportalen)
Gruppa ser for seg at det må etableres ei fag-gruppe som tar for seg disse problemstillingene.
10/18 Etablering av arbeidsgrupper – hvilke grupper trenger vi, hvem bør delta, hva er
oppdraget?
Mulige arbeidsgrupper:
1.
2.
3.
4.

Måltidsproduksjon.
Botjeneste.
Hjelpemiddelformidling - inklusiv velferdsteknologi
Aktivisering og sysselsetting

-

NAV er allerede etablert som egen fag-gruppe
VTA-bedrifter: Liv Stette har satt i gang et arbeid i desember 2017. Anne Mette følger opp
fremdrift
Digitalisering og innovasjon: Er det meningen at alle Kommunalområde skal danne egen
faggruppe? Anne Mette sjekker til neste møte.

-

-

Brukermedvirkning i gruppene, hvor nøye skal vi være på det nå? Anne Mette sjekker opp til
neste møte.
Gruppedeltakere må tilpasses ift problemstillingene i arbeidsgruppene mtp. fag og/eller
organiseringsproblematikk.
Ev grensegang mot andre kommunalområder må vurderes fortløpende.

11/18 Bruk av prosjektportalen.
Øivind Hagen fra prosjektorganisasjonen presenterte bruk av portalen. Dette er et
prosjektstyringsverktøy som alle i gruppa skal bruke. Alle dokument vil bli lagt inn i portalen, og alle
vil ha tilgang til f.eks å skrive direkte inn i malen for Kunnskapsgrunnlaget.
12/18 Avtale videre oppgaver i gruppa
- Mandat til faggrupper: Følges opp av Anne Mette + Per Åge
- Prosjektportal: Per Åge legger inn alle dokument i portalen. Alle gruppemedlemmene må gjøre
seg kjent i portalen.
- Medlemmer til fag-gruppene: Alle kommunene leverer navn til faggruppene til Per Åge innen
neste møte. Husk beskrivelse av fagbakgrunn.
- Kommunale føringer: legges også inn i Prosjektportalen. Per Åge lager mappesystem
- Tekst/data til kapittel 3 og 4: Alle må legge inn/ev justere sine tekster i malen innen neste møte.
Ref. Per Åge Løvseth
Koordinator

