Avtale om deltagelse i Asker velferdslab i Asker
kommune
Dette er en avtale mellom deg/dere og Asker kommune om deltagelse i Asker velferdslab.
Avtalen beskriver hvem som deltar, oppsummerer deres situasjon, og beskriver avtalte mål og
tiltak. Den sier også hva vi forventer av deg/dere og hva som skjer om en av partene kke
følger opp avtalen.
Innbygger/familie: Navn
Investeringsleder: Navn på medarbeider som skal følge opp planen med tanke på mål- og
resultatstyring.
Historikk
[Kortfattet beskrivelse av innbygger/familiens historikk før 360gr kartleggingsmøtet. Få frem
ressurser, utfordringer og tidligere kontakt med hjelpeapparatet=.
Oppsummering av 360gr kartlegging
Dagens situasjon, det som fungerer, det som er vanskelig, de familien drømmer om, de familien har
rundt seg.
Din/deres vurdering av livskvalitet
Skriv en kort oppsummering av hvordan innbyggeren/familien har skåret seg selv på skjemaet om
livskvalitet.
Kortsiktige og langsiktige mål
(Det bør spesifiseres hvilke mål for innbyggeren/familien som er direkte resultat (resultatmål) av de
tiltakene som er spesifisert i investeringsplanen. Disse resultatmålene beskriver hva tiltakene (ovenfor)
skal oppnå, og direkte knyttet til investeringsplanens resultater)
Mål

Når

Effektmål for deg/dere
(Effektmålene beskriver hvorfor de tiltakene i investeringsplanen ble etablert, og beskriver ofte en
ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre investeringsplanen med de tiltakene
som er spesifisert. Målsettingene vil kunne brukes til å beregne potensielle positive nyttevirkninger.)
Planlagte investeringstiltak og gjennomføringsplan
Tiltak på kort og lang sikt,

Tiltak

Ansvarlig
virksomhet ved
kontaktperson

Kontaktinfo

Tiltak. Hva
skal gjøres

Når

Gjennomført

Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4

Forventninger til deg/dere
[Beskrivelse av hva som kreves av innbygger/familie (egeninvesteringer) for å delta i velferdslaben.]

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer; ett til hver av partene.

____________________________
For Asker kommune

______________________________
Innbygger/familie

Investeringsplan for kommunen
Gjennomføringsplan
2016

2017

Tiltak
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3

Kostnader (ansattetid)
(Kostnadene for tiltakene som planlegges bør periodiseres ut over tid slik at man kan bruke de
individuelle kostnadene i kostnadsoppfølging for porteføljen av investeringsplaner. Dette vil
gi en bedre kontroll og styring på porteføljenivået, når porteføljeeieren kan følge kostnadene
per investeringsplan, per år, per tiltak, og per virksomhet.
I investeringsplanen vil det skilles mellom ressursbruk som i ansattetid, og i rene penger).
Tiltak
2016

År
2017

2018

2016

År
2017

2018

Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Sum

Kostnader (tiltak)
Tiltak
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Sum

Potensielle gevinster

(Her beskrives potensielle nyttevirkninger. Årsaken til at potensielle brukes er at det vil være
usikkerhet tilknyttet om innbygger/familie oppnår målsettingene beskrevet ovenfor. De
potensielle nyttevirkningene er beregnet basert på at målene i investeringsplanen oppnås.
Dersom målene bare delvis oppnås må det forventes at man kun kan hente ut deler av
gevinstpotensialet.
Potensiell gevinst for innbygger/familie:
Dersom innbygger/familie får en større leilighet som kan disponeres vil levekårene for
innbygger/familie bli bedre.)

