
Prosjektgruppe Helse, familie og barnehage 

Hatt 3 arbeidsmøter. Prosjektgruppen for Helse- familie og barnehage har  
følgende sammensetning: 

• Prosjektleder og tjenesteleder for Helse, familie og barnehage:  
Berit Dokkebakke  Navrud 

• Fagleder Helsestasjon  Hanne Norunn Enstad Enger 

• Fagleder Fysioterapi Mirian Øyhus Mikkelsgård 

• Fagleder Innvandrertjenesten Per Valland 

• Styrer i Reinli barnehage, Liv Silje Hoff 

• Tillitsvalgt for Fellesorganisasjon  Miriam Dammen Haugen 

• Tillitsvalgt for Fagforbundet Ragnhild Kvale 

• Fagleder Psykisk helse Jorunn Eid Haug  

 

Prosjektgruppen har ikke hatt bistand fra noen andre aktører.  

 

 

Mandat for arbeid:  

 

Helsestasjon og fysioterapi 

 Profil på tildeling av tjenester 

 Foreta en tidsregistrering av tjenestene 

 Utrede om tjenester blir gitt på rett nivå  

 Se på mulighetene for å effektivisere tjenesten ved bruk av koordinerende 

enhet, samt vurdere nytteverdien av det 

 Foreta en kostnadsgjennomgang av tjenestene 

 Se på alternativer for å redusere ressursbehovet ved helsestasjon ved å 

samle tjenestetilbudene geografisk 

 Utrede hvordan best benytte kompetanse på tvers av tjenester 

 Se på samhandling på tvers av tjenester, og samarbeid interkommunalt, og 

tidsbruken på dette.  

 Se på bruken av ressurser 

 

Kommunerevisjonen bistår med forvaltningsrevisjon, med hovedfokus på 

legetjenesten. 

 



Det pågår for tiden et prosjekt vedrørende utredning av felles flyktningtjeneste i 

Valdres. Det skal innen 1 mars legges fram en tilråding til rådmannsutvalget.  

 
 

Barnehage 

 Utrede ulike gruppesammensetninger, evnt muligheter for samlokalisering 

 Foreta en utredning av ressursbruk i tjenesten, med utgp i 

bemanningsnorm 

 Vurdere mulige konsekvenser for faglig- pedagogisk kvalitet på 

tjenestetilbudet og konsekvenser for fagmiljøet for de ulike alternativene 

som utredes 

 Foreta en gjennomgang av rutinene fra oppmelding til PPT, sakkyndig 

vurdering og fatte enkeltvedtak, samt vurdere hva som utløser 

spesialpedagogisk hjelp 

 Vurdere fleksibiliteten i barnehagetilbudet- kontra åpningstider, tilbud om 

plass 

 Foreta en kostnadsgjennomgang av tjenesten 

 

Det blir sett på ulike alternativer:  

 

• Barnehage:  
Bemanningsnorm , ett opptak, sammenslåinger av avd  ved færre barn, 
stengt bhg i juli mnd, redusere åpningstid 

• Helsestasjon:  

Ses på tjenestetilbudet på helsestasjon generelt:  kontra to helsestasjoner, 
ressursbruk pga flere skoler og bhg, reisetid, forebyggende fokus  

• Fysioterapi:  
Bemanning på fysioterapi , kortsiktig- langsiktig: redusere 
fysioterapeutressurs, redusere privat driftstilskudd ved naturlig avgang 

 

 

 

 


