PROSJEKTPLAN
Evaluering av dagens helse- og velferdstjenester og av dagens organisering av
helse- og velferd.
Vurdering av behov for helse- og velferdstjenester og hensiktsmessig
organisering fremover

L e v a n g e r
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Levanger kommune – evaluering av dagens helse- og velferdstjenester: 25.09.2019

Bakgrunn og mål
1.1 Bakgrunn
Vedtak/bestilling fra driftskomiteen 10.04.19. Prosjekt endelig vedtatt i driftskomite 15.05.19

1.2 Mål/mandat for prosjektet
Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering
av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av representanter fra
administrasjonen som utpekes av rådmannen, 2 tillitsvalgte, 2 politikere fra
flertallskonstellasjonen og 2 politikere fra mindretallet
Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019
Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.

2. Organisering
2.1 Organisasjonsplan
Evaluering av helse- og velferd blir en del av kunnskapsgrunnlaget ved revidering av
kommunedelplan helse- og velferd. Organisering av planprogrammet:
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2.2 Ansvar og roller

Oppdragsgiver
Driftskomiteen
Prosjektansvarlig
Kommunalsjef helse- og velferd
Prosjektleder
Rådgiver Kjell Hugo Dybwik
Prosjektgruppe
Sammensatt av:
4 politikere
2 tillitsvalgte
4 fra helse- og velferd

2.3 Bemanning av prosjektet
Navn
Anita Ravlo Sand
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Ingrid Hallan
Gunnar Løvås
Leif Ketil Lorentsen
Rannveig Prins Andøl
Elin Tuset
Merete Folmoe Rønningen
Lone Berre
Kjell Hugo Dybwik

Rolle/ansvar
Politiker
Politiker
Politiker
Politiker
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Enhetsleder Habilitering
Enhetsleder Institusjonstjenester
Avdelingsleder Ergo- fysioterapitjenesten for voksne
Rådgiver, prosjektleder

3. Risikovurdering og kvalitetssikring
3.1 Prosjektplanlegging
Levanger kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommunens
planprogram. Planprogrammet ble vedtatt i formannskapet, sak 57/19 i møte 29.05.19.
Evaluering av dagens helse- og velferdstjenester inngår som en del av
kunnskapsgrunnlaget for revidering av kommunedelplan helse- og velferd. Framdrift for
prosjektet bør følge tidsplan for kommunens planprogram, og være ferdigstilt vår 2020.

3.2 Rapportering
Prosjektet rapporterer til driftskomiteen kvartalsvis
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3.3 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet
Identifiserte kritiske suksessfaktorer for prosjektet er:

1.
2.
3.
4.

Kritisk suksessfaktor

Tiltak

Mandat/bestillingsforståelse
Kunnskapsinnhenting
Tid
Implementering i planprogrammet

Gjennomgang hele gruppa
Avgrensning og konkretisering
Plan for gjennomføring
Plan for gjennomføring

3.4 Samlet risikovurdering
Evaluering av Helse- og velferd gjennomføres på et tidspunkt hvor Levanger kommune sitt
planprogram er i en avsluttende fase. Evaluering må være ferdig før sluttføring av
kommunedelplan Helse og velferd, så analyser og konklusjoner/forslag blir en del av
kunnskapsgrunnlaget for planen.

Gjennomføringsplan
Evaluering av Helse -og velferd gjennomføres parallelt med revidering av kommunens planverk.
Evaluering legges opp som et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplan Helse og
velferd. Administrative deltagere innhenter grunnlaget for evaluering, som analyseres av hele
gruppa. Driftskomite informeres kvartalsvis.

3.5 Prosjektets milepæler
Nr.

Når

Milepæl

Ansvar

1

13. november

Orientering til ny driftskomite

Prosessleder

2

Medio februar 2020

Orientering til driftskomite

Prosessleder

3

Medio mai 2020

Sluttføring av analyser

Prosessleder og
arbeidsgruppa

4

Medio mai 2020

Orientering i driftskomite

Prosessleder

3.6 Foreløpig møteplan
Dato
28.08.19
30.09.11
20.11.19
25.11.19

Aktivitet
Oppstartmøte arbeidsgruppa
Møte administrasjon og tillitsvalgte
Arbeidsgruppemøte
Møte administrasjon og tillitsvalgte
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Ansvar
KHD
KHD
KHD
KHD

Ressurs (dv)
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Innbyggerinvolvering
Som en del av planprogrammet gjennomføres 4 By- og BygdeLABer. Innspill fra disse vil
vektlegges i både revidering av kommunedelplan og evaluering Helse og velferd.
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