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2017

September

• Styringsgruppemøte

• Restrukturering 
prosjekt

• Forankring

• Avklaring HKN

• Besøk kommuner

• Pilot kursing

Oktober

• Prosjektgruppemøte

• Programsamling

• Pilot kursing

• Pilot implementering

• Besøk kommuner

• Forankring

• Eldrerådene i 
Hallingdal

November

• Prosjektgruppemøte

• Styringsgruppemøte

• Personalmøte Ål

• Pilot kursing

• Pilot implementering

• Besøk kommuner

• Forankring

Desember

• Prosjektgruppemøte

• Styringsgruppemøte

• Programsamling

• Workshop PA

• Tjenestereise

• Pilot drift

• Forankring

• Samarbeid eksternt

• Risikoanalyse pilot
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2018

Januar

•Prosjektgruppemøte

•Styringsgruppemøte

•Forankring

•Besøk kommuner

•Tjenestereise

•Pilot evaluering

•Besøk kommuner

•Prosjektbeskrivelse

• Indre Østfold

•Personalmøte Gol

•Risikoanalyse pilot

•Brukergruppe

Februar

•Behovskartlegging

•Kommunikasjonsplan

•Handlingsplan 2018-2020

•Tjenestereise kommune

•Besøk kommuner

•Personalmøter

•Økonomisk eierskap

•Oppstart ABC?

• Indre Østfold

•Eldreråd Ål

Mars

•Behovskartlegging

•Programsamling

•Kompetansedager

•Analyse data og statistikk

•Tjenestereise kommune

•Besøk kommuner

•Ny søknad program

•Personalmøter

•Folkemøter

• Indre Østfold

April

•Workshop PA

• Justere/konkretisere plan

•Besøk andre prosjekter

•Evaluere pilot

•Pensjonistlag Hol

•Folkemøter
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Risikoer

• Prosjektorganisasjon

• Progresjon

• Økonomi

• Prosjektets omfang

• Kompetanse anbud

• Forankring

• Pilot



Hva må vi jobbe med?

• Forankring

• Eierskap

• Informasjon

• Tørre tenke nytt

• Maktstrukturer

• Innpass i ulike fora

• Forberede anbud


