AGENDA OG REFERAT
Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita
L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)
Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

Saks
nr.

TEMA
med bakgrunn og dagens
situasjon

09/19

Gjennomgang av referat frå
møte 10.04.19

10/19

Status/tilbakemelding/behov/
prioritering frå kommunane

11/19

0 – punkts kartlegging framdrift

MÅL

KONKLUSJON

NY AKSJON

ANSVARLEG

FRIST

Sikre deling av
informasjoni
prosjektet
Sikre framdrifta i
prosjektet

Gjennomgang av referat og det vart godkjent.

Referat blir sendt til
postmottaka i kommunen

Anita Sævild

09.05

Nokre kommunar har gitt tilbakemelding om
opplæringsbehov, som blir dekka av planar i
løpet av 2019.

Prosjektgruppa

Neste
møte
11.06

Sikre rapportering
knytt til
gevinstrealisering

Viktig at alle kommunane gjer ei 0punktskartlegging før dei startar opp med
innføring av velferdsteknologi slik at ein har
eit utgangspunkt knytt til gevinstrealisering.
Kommunar som har vore med tidlegare har
gjennomført ei slik kartlegging ved oppstart
og ny kartlegging etter 1 år

Føl handlingsplanen i
styringsdokumenta og
forheldt oss til møteplan.
Prosjektgruppa heldt
oppsyn med framdrifta og
tek dette opp som tema på
kvart møte.
Kommunar som er nye må
gjera kartlegginga så snart
som mogleg. Sjå eige skjema
som er tilsendt

Prosjektgrupper
i dei nye
kommunane

Frist
01.06
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12/19

Gjennomgang og korrigering av
rapportering til HDIR

Rapportera på
målsetninga i
prosjektet

13/19

Implementerings plan

Sikre
gjennomføringa av
prosjektet

14/19

Prosessvegleiing med PA –
consulting 06.06.19

Sikre opplæring og
kunnskapsdeling i
prosjektet

Det skal rapporterast til HDIR kvart kvartal.
Gjekk gjennom rapporteringa for første
kvartal 2019. Gjekk spesielt gjennom risikoar
og risikoreduserande tiltak og milepælane
-Er laga ein eigen plan for anskaffinga til 11 av
kommunane som er med på den siste
anskaffinga. Det er laga ei eige
prosjektgruppe for desse kommunane.
-Voss/Granvin har ein eigen
implementeringsplan for innføring av
tryggleikspakkar gjennom anbodet til Bergen
kommune
-Ulvik held på med å bygge ny institusjon med
teknologi
-Lindås, Meland og Radøy har eigen
implementeringsplan for den kommande
Alver kommunen
Blir gjennomført vegleiing for dei nye
kommunane i prosjektet. Samlinga blir på
Nordhordland folkehøgskule. Målgruppe for
denne samlinga er ressurspersonar, leiarar,
forvaltning, ergo – og fysio. og andre som skal
jobbe med innføring av velferdsteknologi.

Sende inn rapportering til
HDIR. Kopi av
rapporteringsskjema blir
sendt til kommunane
Dei ulike planane blir
oppdaterast etter kvart som
implementeringa skrider
framover

Kari Bjørkheim

Frist
28.05

Elin Eikemo

Laila Nystad

Åshild
Sønsterby

Påmeldingsfrist til samlinga
er 29.05

Oddrun
Storheim Hoel
Kari Bjørkheim
og Gro Løvik

06.06
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15/19

Opplæringsrunde med
velferdsteknologiens ABC 2019
- 2020

Sikre
grunnopplæring i
prosjektet

Blir ein opplæringsrunde i år også som
arbeidsgruppa i prosjektet arrangerer sjølv,
med oppstart i haust.
Det blir 5 samlingar der 2 av samlingane bli
felles ( den siste og første samlinga)

Me prøver å arrangera ein
runde til også våren 2020

Anita Sævild og
Gro Løvik

16/19

Regionsamling 17.09.19

Sikre
erfaringsdeling og
opplæring

Dette er eit arrangement for heile
Vestlandsprosjektet, prosjekta i Sogn og
Fjordane, Sør Rogaland og Haugalandet.
Samlinga blir på hotell Terminus i Bergen.
Det er plass til 400 personar. Programmet er
under planlegging. Personar som er aktuelle
for denne samlinga er ressurspersonar,
leiarar, tilsette som jobbar med innføringa av
velferdsteknologi, tillitsvalte og verneombod

Det er foreløpig planlagt
ytterlegare 2 regionale
samlingar til i
prosjektperioden: Ein i
januar 2020 og ein
avslutningssamling hausten
2020

Kari Bjørkheim
og Per Waardal

Blir
sendt ut
førespurnad
om kven
som
ynskjer
å vera
med på
opplæringa
før
ferien
Blir
sendt ut
påmelding
til
denne
før
ferien
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17/19

Teams som verktøy

18/19

Eventuelt
- Mandat til ein tenke -tank
knytt til PU

Sikre deling av info.
og kunnskap i
prosjektet

Kjem til å bruke Teams som verktøy for å dele
dokument.

Prosjektgruppa

-Ynskjer å opprette ei ad – hoc gruppe for
dette. Me ynskjer at arbeidsgruppa kan spørje
tilsette med kompetanse kring dette i
kommunane for å jobba vidare med innføring
av velferdsteknologi til personar med nedsett
funksjonshemma.

Arbeidsgruppa lager eit
forslag til gjennomføring av
ei slik ad – hoc gruppe som
skal informerast om til
kommunalsjefane i
Nordhordland og dei andre
kommunane og be om
tilbakemelding.

Gro Løvik

05.06

- Opplæringsdag for nye
ressurspersonar

-Vil gjennomføra opplæring for dei nye
ressurspersonane 19.06. Etterpå blir det møte
med dei andre ressurspersonane i prosjektet

Gro Løvik og
Anita Sævild

Frist
20.05

- Neste møte i prosjektgruppa
05.06

-Fleire som ikkje kunne kome denne dagen.
Endra dato for neste møte slik at fleire kunne
delta

Blir sendt ut informasjon om
denne dagen til leiarane i
kommunane det gjeldt og at
ein må gje tilbakemelding
om kven som skal vera
ressurspersonar.
Ny dato for prosjektmøte
blir 11.06. Endring i Outlook
blir sendt

Kari Bjørkheim

AGENDA OG REFERAT
Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita
L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)
Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar

