
Prosjekt for  vurdering av organisering av helse-og
omsorgstjenester i framtidige Hustadvika kommune

Åpent informasjonsmøte 23. august kl. 14-15



«Å komme samen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å 
arbeide sammen er suksess» - (H. Ford) 

Bakgrunn:
 Kommunestyre i Fræna 14.12.17
 Invitasjon 
 Hustadvika kommune

 Invitasjon til konkurranse

 4 firma

 vurdert tilbud
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«Å komme samen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å 
arbeide sammen er suksess» - (H. Ford) 

Bakgrunn:
 Vurderingskriterier

 Pris 60%

 Oppgaveforståelse 15 %

 Medarbeideres erfaring og referanseprosjekter 15%

 Teamsammensetning og kompetanse 10 %

 VALGT:

 PricewaterhouseCoopers (PWC)
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Hvem er PwC
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• Internasjonalt selskap
• 35 kontor, 1700 ansatte i 

Norge
• Rådgivning, revisjon, 

regnskap og juridisk bistand
• Offentlige og private 

virksomheter
• Strategi, endring, 

prosessforbedring, 
digitalisering

• Prosjektledelse, driftsledelse 
rådgivning, tilretttelegging
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Lærdal kommune

Noen av våre samarbeidspartnere



Hvem er vi?
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Anne Hilde 
Bjøntegård

Tidligere klinikkdirektør
og sykepleier med 
lederutdannelse fra BI

Ingvill Flo
10 års erfaring som konsulent, m.a. innen
kommunal sektor og arbeid med 
organisasjonsutvikling

Anne Kathrine Solberg
12 års erfaring fra spesialist- og
kommunalhelsetjenesten, m.a.innen elektronisk
samhandling

Eirik Tenfjord
Strategi og forbedringer innen helse og omsorg, 
utredninger og organisering

Eystein Johannes Hauge
Tidligere sjefslege og assisterende direktør i Volvat
gruppen

Kristin Dvergsdal
Over 10 års erfaring som konsulent, spesielt innen
helse og offentlig sektor. Analyse og
prosessforbedring. 



● Det skal gjøres  en gjennomgang av dagens helse- og omsorgstjenester  og en analyse av framtidens 

helse- og omsorgstjenester i den sammenslåtte Hustadvika kommune. Analysene skal inngå i 

grunnlag for tjenesteutforming i den nye kommunen.  

● Gjennomgangen skal omhandle hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og institusjonstjenester, 

herunder både korttids- langtids og rehabiliteringsplasser og avlastning, uavhengig av brukergruppe 

og diagnose. Analysene skal bygge på den demografiske utviklingen, de økonomiske ressursene som 

er tilgjengelige, og ta sikte på utvikling av tilbudet i et 20 (30) års perspektiv.

● Prosjektet  innebærer også en vurdering av hvordan tilgjengelige data kan benyttes til statistikk og 

analyse for tidsriktig ledelses- og styringsinformasjon. I tillegg forutsettes det at 

effektiviseringspotensialet vurderes særlig, og at det foreslås flere konkrete effektiviseringstiltak 

med grundig konsekvensanalyse. 

● Visjon, mål, arbeidsgiverpolitikk og andre styrende dokument for den nye Hustadvika kommune 

skal legges til grunn for å bygge god organisasjonskultur i den nye kommunen. 

Prosjektmandat - oppdrag
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Effektmål (etter endt prosjekt)

Anbefalinger utgjør grunnlag for at den nye kommunen skal  kunne gi effektive tjenester av høy 

kvalitet i en framtid der utfordringsbildet gir behov for fleksible løsninger og raske endringer. 

Resultatmål (prosjektmål)

Det foreligger  analyse og vurdering av tjenestetilbudet, basert på befolkningsutvikling og 

tilgjengelige økonomiske ressurser

Avgrensning

Oppdraget omfatter ikke en kostnadsberegning av alternative bygningsløsninger. Analyse og 

vurdering av bygg og anlegg vil dermed være avgrenset til å se overordnet og strategisk på 

dagens bygningsmasse uten å gå i bygningstekniske detaljer. Prosjektet vil belyse styrker og 

svakheter ved eksisterende bygningsmasse, basert på informasjon vi får tilgang til i forbindelse 

med analysefasen, og vi vil dele våre erfaringer fra andre prosjekter på dette området. 

Mål for prosjektet
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Fremdriftsplan
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AKTIVITETS-

NUMMER
AKTIVITETSNAVN

FRIST

Juli August September Oktober November

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0.1 Forberede agenda og presentasjon til oppstartsmøte og møte med arbeidsgruppen 20. Aug x x

0.2 Gjennomføre oppstartsmøte 23. Aug x

0.3 Gjennomføre møte med arbeidsgruppa 24. Aug x

0.3 Ferdigstille tinærming/metodisk gjennomføring 31. Aug x

0.4 Ferdigstille prosjektplan 20. Aug x

0.5 Lage timebudsjett 23. Aug x

1 Kartleggingsfase - Forstå praksis og behov

1.1 Innhente og sammenstille data fra Kostra og Framsikt 3. Sep x

1.2 Lage oversikt over nasjonale førende dokument 3. Sep x

1.3 Skaffe dokumenter og virksomhetsdata fra kommunen 14. Sep x

1.4 Forberede, delta og gjøre etterarbeid workshop med arbeidsgruppen 17-18 sept 17.-18. Sep x

1.5 Forberede, delta og gjøre etterarbeid intervjuer 21. Sep x

2 Analysefase - Vurdere og analysere

2.1 Sortere og inndele data etter tema 24. Sep x

2.2 Vurdere og analysere data 30. Sep x

2.3 Utarbeide statusdokument med analyse og vurderinger 30. Sep x

3 Avslutningsfase - dokumentere og rapportere

3.1 Utarbeide rapport med tiltaksplan, framdriftsplan og økonomiske effekter av tiltak 21. Oct x x

Milepæler
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Per Sverre 
Ersvik

Prosjekteier

Arbeidsgruppe
Jan Morten Dale
Liv K. L Naas
Peggy Visnes
Målfrid Monge
Merete Egge
Karianne Naas Vestavik
Karin Iversen/Solvor Krogsæther
Tone M. Vestad
Else Marie Skotheimsvik
Hildegunn J. Ødegård
Charlotte Pernille Ørgesvik

Styringsgruppe
Per Sverre Ersvik
Jan Morten Dale
Egil Strand
Tove Henøen
Ole Bjørn Moen
Anders Skipenes
Målfrid Monge
Kari Holten
Carita Naas
Gjermund Moe
Tor Gunnar Johansen

Prosjektleder
Anne Hilde 
Bjøntegård

Prosjektgruppe
Ingvill Flo 
Kristin Dvergsdal
Solveig Standal

Monica Sortehaug
Leif Arild Lervik
Astrid Benedicte Karlsnes
Knut Sæbø 
Jon Skarvøy
Kai Corneliussen
Ole Helge Nerland
Martin Magerøy
Theresa Iversen
Charlotte Kaspara Herskedal
Ingvild Eide

Prosjektorganisering

Kontaktperson
Jan Morten Dale



De viktigste interessentene
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Interne Eksterne

Politisk ledelse i kommunene Media

Ledere i organisasjonen Brukerorganisasjoner og pårørendeforeninger

Medarbeidere Utdanningsinstitusjoner

Brukere og pasienter Spesialisthelsetjenesten

Pårørende Fylkeskommune

Tillitsvalgte og verneombud Generell befolkning

Fastleger Fylkesmann

Legevakt Frivillige organisasjoner

Eiendomsfrovaltning Samarbeidende kommuner (ROR-kommuner)

Andre kommunale ledere Befolkningen i kommunene



Kommunikasjonsplan
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Målgruppe Kommunikasjonsaktivitet Kanal

Politisk ledelse Informasjon, involvering  og dialog Statusrapporteringer i politiske sfærer

Ledere I helse og omsorgstjenesten Informasjon, involvering og dialog Via arbeidsgruppen
Standard presentasjon til bruk i ledermøter

Medarbeidere Informasjon, involvering og dialog Allmøte
Personalmøter
Kommunenes nettsider
Sosiale medier
Mulighet for å gi innspill elektronisk

Brukere og pasienter Informasjon, involvering og dialog Tilpasset

Pårørende Informasjon, involvering og dialog Tilpasset

Tillitsvalgte og verneombud Informasjon, involvering og dialog Via arbeidsgruppen
Dialogmøter og eventuelle drøftingsmøter i henhold 
til kommunenes praksis

Fastleger og legevakt Informasjon, involvering og dialog Tilpasset

Media Informasjon Proaktiv mediestrategi i tråd med retningslinjer for 
Hustadvika kommune

Brukerorganisasjoner og pårørendeforeninger Informasjon, involvering og dialog Via allerede etablerte møtefora

Befolkningen i kommunene I tråd med kommunkasjonsplan for Hustadvika 
kommune

I tråd med kommunikasjonsplan for Hustadvika 
kommune

Utdanningsinstitusjoner Informasjon, involvering og dialog Via allerede etablerte møtefora



Prosjektrisiko

PwC  ∙  13

Risikofaktor Sannsynlighet Konsekvens Risikoreduserende tiltak

At interessentene ikke opplever tilstrekkelig  
involvering, informasjon og dialog

Stor Stor ● Hyppig statusinformasjon i mange kanaler
● Ubegrenset mulighet til å komme med innspill
● Alle innspill blir lest og besvart

At tiden er for knapp eller driften for travel til å få
opp tilstrekkelig data

Middels Stor ● Forankring av forpliktelse til å levere i lederlinje og
prosjektlinje

● Rask avklaring av hvilke data som skal skaffes
● Tydelighet i bestillinger

Datagrunnlaget er ikke godt nok til å kunne gjøre 

tilstrekkelig analyse

Middels Stor ● God dialog med arbeidsgruppa om datagrunnlaget

Rapporten er ikke anvendbar Middels Stor ● Detaljeringsnivå avklares med prosjekteier

● Rapport lengde avklares med prosjekteier

● Pedagogiske framstillinger

● Forankring av innholdsfortegnelse og disposisjon



Samlet befolknings-fremskrivning i ny kommune
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Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/283-284



Aldersinndelt befolknings-fremskrivning i ny kommune
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Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/283-284


