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MANDAT UTREDNINGSARBEID INNEN HELSE OG OMSORG I INDERØY KOMMUNE. 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for mandatet er vedtak fattet i formannskapet i sak 92/2015 hvor det blant annet heter at: 

"Rullering av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres, i den forbindelse vurderes og 
konsekvensbeskrives struktur innen skole og bistand og omsorg. Det planlegges med beslutning i 
2016, slik at dette får konsekvens for budsjett 2017. Det gjennomføres innbyggerundersøkelse, og 
videre dialog med innbyggere og berørte skal vektlegges" 
 
Dette vil si at rådmannen har fått et utredningsoppdrag hvor det skal ses nærmere på fremtidens 
struktur innen Bistand og omsorg. Det vurderes imidlertid som hensiktsmessig at man tar med 
relevante tjenester innen enhet for helse og rehabilitering, siden utvalgte tjenester innen denne 
enheten har en viktig rolle, både innenfor dagens tjenestetilbud og dermed også fremtidens 
tjenestetilbud. Selv om mandatet skal ta utgangspunkt i et politisk vedtak som setter 
organisasjonsstruktur på dagsorden, bør utredningen ha fokus på å synliggjøre fremtidig 
dimensjonering av tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg som tar. På denne måten tar man opp 
de utfordringer kommunen står overfor innenfor demografi, nye reformer mm. Resultatet av dette 
arbeidet kan bli at man har behov for hensiktsmessige strukturer som støtter opp om helhetlig 
tjenestetildeling og kvalitativt gode tjenester, samt en hensiktsmessig struktur som gir effektiv 
ressursstyring. 
 
Mandatet skal gjøre rede for følgende momenter: 

- Behovsanalyse – innhold og fremgangsmåte 
- Organisering av utredningsarbeidet 
- Fremdrift av utredningsarbeidet 

 
Behovsanalyse – innhold og fremgangsmåte 
Det skal legges en behovsanalyse til grunn for forslag til fremtidig organisering innen helse- og 
omsorgssektoren. I denne behovsanalysen skal man gjøre rede for generelle utviklingstrekk i Inderøy 
samfunnet, både når det gjelder befolkningssammensetning, endret tjenestebehov, økonomiske 
rammebetingelser og endret oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. I denne sammenheng er 
det viktig å påpeke at det er allerede gjort mye utrednings- og planarbeid. Dette bør man kunne 
anvende. Som eksempler kan man nevne: 

- Tilgjengelig statistikk om fremtidig befolkningssammensetning fra SSB 
- HUNT-undersøkelsen 
- Vedtatt folkehelseplan 
- Helseplan 2030 fra Helse Nord-Trøndelag 
- Stortingsmeldingen nr 26 "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet" 
- Endring i de økonomiske rammebetingelser – primært knyttet til endring i inntektssystemet 

og kommunereform, samt de politiske valg som gjøres i denne sammenheng 
- Med mere 

 
Kartleggingen av disse generelle utviklingstrekk vil kunne danne et fremtidig utfordringsbilde innen 
tjenesteområde(ne) i Inderøy kommune. I det videre utredningsarbeidet vil man kunne ha fokus på 
noen spesifikke tjenesteområder. Dette vil si at det foretas en nærmere utredning av hva de 
generelle utviklingstrekk vil kunne medføre av tjenestebehov – og dermed endringsbehov i utvalgte 
tjenestene. I denne sammenheng kan særskilt nevnes 

- Psykiatri/rus 
- Demensomsorg 



- Generell oppfølging av brukere med varig og/eller midlertidig redusert funksjonsnivå 
 

Dette vil kunne danne et grunnlag for en videre utredning av hvordan det skal ytes helse- og 
omsorgstjenester i Inderøy kommune i fremtiden. Man vil i denne sammenheng ha hovedfokus på 
følgende tjenesteområder: 

- Heldøgns omsorgstjenesten 
- Hjemmebaserte omsorgstjenester 
- Fastlegetilbudet og legetilsyn i institusjon og kommunens samlede fysio - og ergoterapitilbud, 

inkludert de private fysioterapeutene. 
 
Utredningen skal gi et bilde av mulige organisasjonsendringer, både i forhold til struktur og faglig 
tilnærming. Utredningen skal også vise en analyse av de økonomiske konsekvenser av de foreslåtte 
strukturendringene. Her vil man kunne skille mellom: 

- Driftsmessige tilpasninger og tilpasset personalbehov 
- Bygningsmessige tilpasninger og dermed også fremtidig investeringsbehov. I dette ligger det 

også et ønske om å kunne si noe om finansieringsmuligheter. 
- Eventuelle økonomiske konsekvenser for andre tjenester (eks. kommunalteknikk) 

 
I denne delen av utredningen skal det ikke legges vekt på problemstillinger knyttet til fremtidig 
lokalisering av de ulike tjenestene. Man bør kjøre en egen politisk prosess på dette, med mindre 
lokaliseringstema er avgjørende for å kunne tilpasse tjenestetilbudet på en hensiktsmessig måte. 
 
Organisering 
Organisering av utredningsarbeidet skal sikre god informasjonsflyt og god og hensiktsmessig styring 
og forankring. Videre skal organisering sikre at alle relevante interessenter blir hørt og/eller involvert. 
 
Utredning av fremtidens organisasjonsstruktur innen helse og omsorg er å betrakte som en større 
utredning. Dette vil si at det blir for ressurskrevende å sette i gang dette arbeidet med kun bruk av 
egne (personal)ressurser. Det vurderes dermed som hensiktsmessig at det innhentes ekstern 
utredningskompetanse og –kapasitet. Dette vil også kunne være med på å bygge legitimitet i det 
arbeidet som skal gjøres. Ut fra dette ser man for seg følgende prosjektorganisering: 
 

 
 
 
Politisk styringsgruppe: Formannskapet 
Utredningsoppdraget er gitt av formannskapet og dermed bør dette politiske utvalget være 
styringsgruppen. 
 



Administrativ styringsgruppe: Rådmannens stab 
Utredningsarbeidet bør være forankret i kommunens overordnete ledelse og dermed kan 
rådmannens stab kunne fungere som den administrative styringsgruppen. Et annet argument for at 
rådmannens stab kan fungere som den administrative styringsgruppen er at det er dette 
administrative forumet som er det naturlige bindeleddet med det politiske styringsnivået. På denne 
måten vil man kunne sikre en bedre informasjonsflyt om det pågående utredningsarbeid opp mot 
det politiske styringsnivå. Den administrative styringsgruppen kan evt. suppleres med 
kommuneoverlege. 
 
Arbeidsgruppen med ekstern prosjektleder 
Arbeidsgruppen bør ledes av en ekstern prosjektleder som sikrer koordinering av prosessen, samt 
skriving av utredningen. Det foreslås videre at arbeidsgruppen består av faste medlemmer som 
representerer enhetsledernivået, brukernivået og medarbeidernivået. I tillegg åpnes det opp for at 
arbeidsgruppen kan utvides med én eller flere medlemmer, evt. på midlertidig basis, knyttet til 
enkelttema som skal utredes. 
 
Politisk referansegruppe: Hovedutvalg Folk 
Det bør legges opp til at det pågående utredningsarbeid blir tatt opp som temasak eller som 
orienteringssak med faste intervaller. Dette for å gi hovedutvalget mulighet for å komme med innspill 
i det pågående utredningsarbeidet. Dette vil også kunne være et grunnlag for å kunne justere 
utredningsarbeidet. 
 
Brukerstyrt referansegruppe: Eldres råd og Rådet for funksjonshemmede 
På lik linje med den politiske referansegruppen, vil man legge opp til jevnlige oppdateringer slik at 
rådene kan komme med sine innspill på utredningsarbeidet, både i forhold til prosess og innhold. 
 
I tillegg til den foreslåtte prosjektorganisering, vil det også bli lagt opp til innbyggerinvolvering, der 
hvor dette blir vurdert som hensiktsmessig. Dette kan enten være i form av åpne folkemøter eller i 
form av brukerundersøkelser. 
 
Fremdriftsplan 
Utredningen bør kunne danne et beslutningsgrunnlag for budsjett 2017. Dette vil si at man må ta 
utgangspunkt i at utredningen er klar til politisk behandling, senest august 2016. I budsjett og 
økonomiplan for perioden 2016-2019 er det lagt inn økonomiske konsekvenser av en evt. 
strukturendring innenfor helse og omsorg fra og med 2018. Likevel vurderes det som hensiktsmessig 
å få utredningen ferdig i forkant av at budsjett for 2017 er lagt. Dette blant annet på grunn av 
eventuelle investeringsbehov som må ivaretas i budsjettår 2017. 


