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Mandat for  

 

A4 HELSE, SOSIAL OG OMSORG 

AV 06.12.17 

 

Indre Østfold kommune 

 

Behandlet dato:  Behandlet av (delprosjektleder): Sted: 

06.12.17 Anne-Lise Ringerike Askim 

Beslutning: 

<Starte en konseptfase/ ikke starte en konseptfase/ øvrige vurderinger må gjøres, justere, endre >  

 

Signatur ved godkjenning (BP1): 

<prosjektleder> 
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1. BAKGRUNN 

 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skal utgjøre en ny kommune i 2020. 
Dette er vedtatt av stortinget 08. juni 2017. Navnet er Indre Østfold kommune. 
Prosjektplan for bygging av ny kommune 2017-2020 legger de overordnede føringer for 
hovedprosjektet, delprosjekter og for dette mandatet.  
 
Følgende overordnede målsettinger gjelder for arbeidet: 
 
1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019,  

med alle avgjørende elementer på plass  

2. Byggingen av den nye kommunen skal ta ut gevinster i form av kvalitet og 

          ressurser 

3. Den nye kommunen skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens 

samfunn og rustet for kommunesektorens endrede rammebetingelser 

 
 
 

2. HENSIKT MED DELPROSJEKT HELSE, OMSORG OG SOSIAL 

Å bygge en helt ny kommune av fem eksisterende kommuner er et stort endrings- og 
omstillingsarbeid. Det gir muligheter for å tenke nytt om hvordan den nye kommunen best skal 
levere tjenester til innbyggerne i fremtiden, og hvordan organiseringen av kommunen skal 
legge til rette for dette.  

Den nye kommunen skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør,  
som utvikler levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. 

Dette delprosjektet handler om utvikling av en fremtidsrettet og effektiv helse-, sosial- og 
omsorgstjeneste i Indre Østfold kommune.     

De økonomiske framtidsutsiktene krever at vi realiserer potensialet innenfor fagfeltet for å 
dekke behovet for kvalitative og effektive tjenester, med rett kompetanse og teknologi, til rett 
tid. Sentrale krav, føringer og forskningsbasert kunnskap knyttet til utøvelsen av tjenesten skal 
legges til grunn for delprosjektets arbeid. Dette i samskaping med personen som har et behov 
for bistand, utifra at medarbeiderene har brukermedvirkning som en naturlig del av sin 
arbeidshverdag. 

Fem kommuner med ulik kultur og organisering, ulik tildeling av tjenester, ulik 
fagkompetanse og fagmiljø, samt ulike standard/status på bygg og teknologi skal samles 
til å bli èn. Den nye kommunen skal løse oppgavene i egen regi. Dette vil kreve blant 
annet spiss kompetanse og tett samarbeid med lokal samfunnet. Styringsgruppen skal 
bidra til å få en kompetansekartlegging for å kartlegge hva som i dag finnes av 
kompetanse, i tillegg til å lage en kompetanseplan for den nye organiseringen, for å kunne 
få oversikt over kompetansebehov innenfor vårt fagområde for å ivareta fremtidens 
tjenestebehov. Fremtidens omsorgsbehov må også ivaretas av velferdsteknologi, ulike 
ressurser i lokal samfunn osv. Dette er viktig strategisk virkemiddel for å sikre en effektiv 
verdiskapning i Indre Østfold kommune. Jfr vedlegg 1 Analyse av utfordringene. Lages 
ferdig i 1.kv.2018.                       
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De 5 kommunene er ulike på flere områder. Kommunene har ulikt data- /journalsystem. 
Eidsberg er utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester i Østfold. Askim er i ferd 
med å legge til rette for ett primærhelsesenter. Spydeberg og Hobøl er deltagere i 
forsøksordningen Statlig finansiering av omsorgstjeneneste (SIO), med hver sin modell. 
Flere av kommunene har opprettet Familiens hus/Familiesenter. Det er Frisklivsentraler i 
Spydeberg og Askim.  

Til sammen har kommunene mye kompetanse, som er bygd opp utifra hver kommunes 
behov og muligheter. Samtidig har vi noen felles områder som blant annet Helsehuset 
med legevakt, avlastningshjemmet og Krisesenter for kvinner. Flere av kommunene 
kjøper tjenester særlig innen rus, psykiatri og for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
utenfor Indre Østfold regionen. Vedlegg 2 Analyse av nåsituasjonen. Lages iløpet av 
1.kvartal 2018. 
 
 

3. ENDRINGER DELPROSJEKTET SKAL SKAPE 

Prosjektet skal skape følgende endringer:  

 Videreutvikle tjenestetilbudet med riktig og effektiv ressursutnyttelse. 
 

 Samskaping; Samskaping er en metode hvor ansatte, politikere og næringsliv sammen 
med innbyggerne finner ut hvordan et behov eller en utfordring skal dekkes eller løses. 
 

 Forebyggende arbeid skal prioriteres. Forebyggende tiltak som øker innbyggerens 
mestring i eget liv og reduserer behovet for omfattende helse- og omsorgstjenester. 
 

 Brukermedvirkning skal sikres på individ og systemnivå. «Hva er viktig for deg», og 
«Ingen beslutning om meg tas uten meg»- skal være bærende prinsipper i møte med 
innbyggere. 
 

 Heltidskultur skal være et bærende prinsipp i den nye kommunen. Dette skal bidra til økt 
nærvær, bedre kvalitet på tjenestene og god ressursutnyttelse. 

 
 
 

4. MANDAT FOR DELPROSJEKT HELSE, SOSIAL OG OMSORG 
FORSLAG TIL MANDAT 

 

Delprosjektet gis mandat til å utrede og anbefale følgende: 

1. Utredning og anbefaling av konsept 
2. Samordning og samarbeid frem mot 2020 
3. Delprosjektets mål og beskrivelse av leveranser 
4. Bemanning og organsiering av delprosjektet og arbeidsgrupper, ressurser og budsjett 
5. Strategier for leveranser/prosjekttilnærming(utvikling/kvalitet/usikkerhet/gjennomføring) 
6. Fase-, tids- og aktivitetsplan for gjennomføring 
7. Interessentoversikt, avhengigheter og kommunikasjonsbehov 
8. Behovet for endringer i og utvikling av organiseringen  
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9. Behovet for endringer i prosesser, roller og ansvar 
10. Bruk av digitale verktøy for bedre og mer effektive tjenesteleveranser 
11. Prosjektets forventede gevinster 
12. Lokalisering og bruk av eksisterende bygg i de 5 kommunene 

 

 

4.1. Er anskaffelse(r) av varer og tjenester aktuelt? 

De 5 kommunene har ulikt IKTsystem/journalsystem.  Det må derfor tas en avgjørelse på hva 
den nye kommunen ønsker av journalsystem. Særlig opp mot velferdsteknologi og en mer 
digitalisert arbeidsform innenfor fagområde. Når prosjektstyret velger å anskaffe nytt felles 
fagsystem må det igangsettes en anbudsprosess. 

 

4.2. Digitalisering 

 
Prosjektet ny kommune - Indre Østfold - har mål og forventninger om å hente gevinster i form 
av bedre kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Samtidig en innovativ arbeidsform for å tilpasse 
oss fremtidens rammebetingelser og samfunn. Innenfor vårt fagområde er det stort fokus på 
velferdsteknologi som vil kunne påvirke både organisering og arbeidsform. Dette vil kunne 
medføre en helt annen form å utføre tjenestene på, enn slik de 5 kommunene gjør i dag. 
 
Derfor vil det være viktig for denne arbeidsgruppen å reise til andre kommuner som har 
kommet lengre enn oss i Indre Østfold kommune. Det jobbes med å finne gode eksempler vi 
kan besøke.  
 
 

5. TIDSRAMME OG RESSURSBEHOV FOR KONSEPTFASEN 

 

 
 

Mandat 

for 

arbeids- 

gruppen 

Konsept 
Utarbeide 

konsept, 

kartlegge de ulike 

utviklingsprosjekt 

i hver enkelt 

kommune, i 

tillegg til 

Helsehuset. 

Planlegge 
gjennomføring av 

konseptet. Utrede 

anbefalinger for 

den nye helse, 

sosial og 

omsorgstjenesten  

Gjennomføring 
Samhandle, 

bygge en ny 

organisasjons- 

struktur. 

Avslutte 
prosjekt- 

arbeidet og -

organisering 

for å overgå 

til normal 

drift 

Realisere 
gevinster som 

følge av nye 

prosesser, 

hensiktsmessig 

organisering, 

nye strategier 

og god styring 

Nov/des 

17 

Nov/des 17 Nov/des 2017 2017-2019 Medio 2019 2017-2026 
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Ressurs behov; 

 Styringsgruppen ser i dag behov for en prosjektleder med fagkompetanse i 100% stilling 
for å sikre fremdrift i dette store arbeidsfeltet. Det vil bli en del arbeidsgrupper innenfor 
vårt ansvarsområde og oppfølging av disse vil være viktig.   

o 100% stilling 
 

 Frikjøp av deltagere i arbeidsgruppene vil bli nødvendig. 
 

 Faktakompetanse inn i kartlegging og analysearbeidet  
  

 For å sikre samhørighet, lik informasjon og dialog underveis i prosjektperioden, vil det 
være viktig å samle alle lederne innenfor vårt fagområde.  Kick-off – for alle lederne m 
eksterne foredragsholdere vedr innovasjon, endring, prosjektarbeid som aktuelle temaer. 
 

 Felles samlinger med alle arb.gruppe ledere innimellom.  
o Bruke allerede eksisterende nettverk på tvers som referansegrupper 

 
 Det å dra på inspirasjonstur sammen i prosjektstyre blir viktig for å kunne jobbe med 

tjenesteutvikling for den nye helse, sosial og omsorgstjenesten til den nye kommunen. 
o Tjenesteinnovasjon – eksterne veildere til tjenestedesign 

 
 IKT/velferdsteknologi blir en stor og viktig jobb for denne enheten. Vi vet det er 2 

fagsystemer pr i dag for pleie og omsorgstjenestene, og ett valg må gjennomføres. 
 

 Brukermedvirkning ivarets via samskapingsareaner. 
 
Budsjettramme på inntil kr 2 millioner pr år til drift, mens anskaffelse innenfor IKT/ 
velferdsteknologi vil komme i tillegg til dette. 
 

6. ORGANISERING OG ANSVAR 

 
Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike rollene i delprosjektet. 
 
Prosjektstyret/styringsgruppe; 
Delprosjektet har eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle 
fem kommunene, med tillitsvalgte og verneombud. Prosjektstyre skal sikre at delprosjektet 
gjennomføres innenfor gitt mandat og at resultatmålene nås.  
 
Medlemmene av prosjektstyret er; 

 Anne-Lise Ringerike (leder), konst.rådmann Hobøl kommune 
 Alf Johnsen, kommuneoverlege Askim kommune 
 Heidi Eek Guttormsen, virksomhetsleder primærhelse Askim kommune 
 Bodhild K Lang, virksomhetsleder helse og barnevern Trøgstad kommune 
 Hilde Dybedahl, kommunalsjef helse og velferd, Spydeberg kommune 
 Jan-Erik Eide, virksomhetsleder helse og omsorg, Eidsberg kommune 
 Gunvor Svandal, administrasjonssjef NAV stat 
 Dag Espen Thygesen, HTV FO 
 Anne-Jorunn Nilsen, HTV Fagforbundet 
 Kjetil Ruud, hovedverneombud 
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God medvirkning fra tillitsvalgte vil være av stor betydning for å sikre et vellykket prosjekt.  
 
Det er mange avhengigheter mellom de ulike delprosjektene. Prosjektstaben har et særlig 
ansvar for å sikre koordinering mellom prosjektene, for å sikre samarbeid med prosjektstyrene 
for hvert delprosjekt. 
 
Arbeidet i delprosjektet A4 må særlig koordineres med følgende delprosjekter: 

 A1 Administrasjon og ledelse med tanke på organisasjon, personalutvikling, osv 
 A2 Økonomi med tanke på økonomiske grunnlagsdokumenter  
 A3 Eiendom, miljø og tekniske tjenester særlig med tanke avklaring rundt blant annet 

kjøkken drift og de ulike kommunale bygg når lokasjon av de ulike tjenestene skal 
planlegges.  

 A5 Kultur og oppvekst med tanke på å avklare helhetstanken vedr oppvekst og familie 
perspektiv, da barnevern og PPT er en del av kultur og oppvekst delprosjektet, mens 
blant annet helsestasjon med helsesøstertjenesten ligger i dette delprosjektet. 

 A/P4 Interkommunal samarbeid og eierskap med tanke på de IKS`ene som er en del av 
denne styringsgruppe fagområde som Helsehuset, Krisesenteret Indre Østfold, 
avlastningshjemmet osv. 
 

Andre instanser: 
 NAV Stat da de er en stor premissleverandør for NAV kontoret i Indre Østfold 
 Prosjektadministrasjonen for nye Indre Østfold kommune særlig med tanke på 

digitalisering og anskaffelser. 
 Pårørende- og brukerorganisasjoner med tanke på innspill/erfaringer 
 Sykehuset Østfold for å sikre godt samarbeid fremover 
 Helsedirektoratet med tanker på nye føringer nasjonal, samt mulig deltager i forbindelse 

med nytt journalsystem. 
 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold 

 
 
Arbeidsgrupper og referansegrupper: 
Ved behov skal det etableres arbeidsgrupper som skal bistå styringsgruppen med nødvendige 
faglig kompetanse og utredningsarbeid knyttet til konkrete problemstillinger. 
 
I tillegg kan det ved behov etableres referansegrupper, jfr målsetningen om samskaping med 
innbyggere, brukere og samarbeidspartnere. Referansegruppen skal ha en rådgivende 
funksjon. 
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7. VEILEDNING – MANDAT  

 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en 
utredning av et delprosjekt til 5K.  

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller 
idéen(e) som skal utredes. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet ligger hos den utpekte delprosjektleder. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og 
senere av et styringsdokument. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av, godkjennes, justeres eller forkastes av prosjektleder og 
fellesnemd. 

 
 


