
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Kommunestyre 
 
 
 
Tid: 18.06.2020 kl.: 09:00 - 18:00 
Sted: Fauske kino, Rådhuset 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Fylkesmannen deltar i møtet. 
 
Det blir en times lunsj med kulturinnslag. 
 
Ordfører vil foreslå taletid. 
 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2020 
Sak nr. Sakstittel  
043/20 Godkjenning av møtebok  
044/20 Delegerte saker i perioden  
045/20 Referatsaker i perioden  
046/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 - Fauske kommune  
047/20 Årsregnskap og årsberetning 2019 - Fauna KF  
048/20 Økonomimelding 1/2020  
049/20 Fauske kommunes deltakelse i Forsøksordning med statlig 

finansiering av omsorgstjenester 
 

050/20 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024  
051/20 Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs 

fylkesveier 
 

052/20 Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk 
av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 

 

053/20 Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars  
054/20 Konkretisering av kaileie - Fauske sentrum  
055/20 Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia  
056/20 Bussholdeplass ved Shell - Fauske sentrum  
057/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020  
058/20 Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 

barnehage 
 

059/20 Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv 

 

060/20 Orientering om arbeidet med Aldersvennlige lokalsamfunn  
061/20 Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk som 

grunnlag i videre arbeid med opprettelse av Sjunkhatten 
folkehøgskole 

 

062/20 Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene 
Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske 

 



063/20 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS  
064/20 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - Endring av selskapsavtale - 

Utvidelse av styret 
 

065/20 Særutskrift fra kontrollutvalget 16/20 - Rapport 
forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser 

 

066/20 Ungdomsrepresentanter i kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 

067/20 Valg av meddommere til Salten tingrett for 1. januar 2021 – 
31. desember 2024 

 

068/20 Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for 
perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 

 

069/20 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 – 
31. desember 2024 

 

070/20 Valg av skjønnsmedlemmer - Forslag fra Fauske kommune 
for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 

 

071/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 18. juni 2020 - Om barn 
sendt til utlandet mot sin vilje 

 

 
 
 
Fauske, 11.06.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/7404     
 Arkiv sakID.: 20/1156 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
043/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. **/** godkjennes. 
 
Vedlegg: 
15.05.2020 Protokoll - Kommunestyre - 14.05.2020 1441891 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Kommunestyre 

 
 
 
Møtedato: 14.05.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2020 Til kl. 16:05 Møtested: Elektronisk via Teams 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Geir Mosti AP 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Kathrine Moan Larsen AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Trine Nordvik Løkås AP 
Vegard Setså AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Stian Stenberg FRP 
Christian Bringsli H 
Ketil Skår H 
Siv Anita Johnsen Brekke H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 
Audun Dahl SP 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
Richard Furnes Skagen SP 
Øystein Gangstø SP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Varamedlemmer Parti 
Marit Stemland FRP 
Michael Sagnes FRP 
Ari Christian Tollånes H 
Per Kristen Løkås H 
Shana Emilie Lehn R 
Veronika I. Ormåsen SP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Geir-Ove Kjellbakk 
Gregory Hautois 
Kariann Skar Sørdahl 
Nils-Are Johnsplass 
Rune Reisænen 
Terje Valla 
Torill Mørkhagen 
Trond Heimtun 
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Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Som settevaraordfører ble Siv Anita Johnsen Brekke enstemmig valgt. 

Ordfører Marlen Rendall Berg og settevaraordfører Siv Anita Johnsen Brekke ledet møtet. 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Orientering: 
Status Valnesfjord helsesportssenter v/direktør Elke-Maria Bunk 
Status Koronasituasjonen v/kommuneoverlege Gregory Hautois 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 40/20 behandles før sak 34/20. 
· Kathrine Moan Larsen (AP): 

Sulitjelma Bad. Nedtapping ble foretatt fra 16. mars. Det har ikke dialog med lokal 
arbeidsgruppe for videre drift, nærmiljøutvalget eller FAU. Dette har skapt bekymring. 
Det er fortsatt avvik på hva kostnader er mellom administrasjonen og den lokale 
arbeidsgruppa. Med nedtapping - Holder budsjettet for resten av året? Hvor stor er 
besparelsen med nedtapping? Er Fauskebadet nedtappet? Hvor lang tid tar det fra det 
bestemmes for åpning til det kan brukes, når bassenget er nedtappet? 

· Ole Tobias Orvin (SV): 
Habilitet klagesak Minas. Stilte spørsmål om representant var inhabil i helse- og 
omsorgsutvalget. Varaordfører var inhabil i klagenemnda. Da er vel underordnet ansatt 
inhabil. Ber ordfører redegjøre for habilitet fra A-Å. Hvis representanten var inhabil, vil 
dette få innflytelse på om vedtaket var gyldig? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt.  

 

Inhabilitet: 
Sak 33/20: Karl Gunnar Strøm og Stian Stenberg 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen : 
Ordfører svarte. Epost sendt ut. Kommunalsjef svarte. Vi har regnet på kostnader tidligere. 
Dette er tidligere redegjort for i planutvalget. Ikke problem å starte opp til høsten. Fauskebadet 
er ikke nedtappet, da terapibassenget ikke er rehabilitert. 

Ole Tobias Orvin: 
Rådmannen svarte. Har vært i kontakt med kommuneadvokat. Helse- og omsorgsutvalget 
vurderte han ikke inhabil. Med rekkefølgeprinsippet ville han vært inhabil, hvis helse- og 
omsorgsutvalget skulle ha behandlet saken etter klagenemnda. Helse- og omsorgsutvalgets 
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vedtak ble overprøvd av en høyere organ, klagenemnda. 

Ordfører orienterte om ønske om fysiske møter for politisk virksomhet. Dette må risikovurderes 
for hvert møte. Vi prøver å finne lokale for budsjettkonferansen 11. juni. Ber om tilbakemelding 
hvis noen ikke ønsker å møte fysisk. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 11.06.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
030/20 Godkjenning av møtebok  
031/20 Referatsaker i perioden  
032/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  
033/20 Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter 

avslag oppstart av planarbeid 
 

034/20 Kulturhusprosjektet - Fauske kommune - Stadssalg  
035/20 Omdisponering av vedtatte og allerede opptatte lånemidler 

til andre prosjekt - Kulturhuset 
 

036/20 Avhending av kommunal eiendomsmasse - effektivisering 
av arealbruk 

 

037/20 Salg av Sagatun Sykehjem  
038/20 Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til 

endelig vedtak 
 

039/20 Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

 

040/20 Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse 
av Sagatun bokollektiv 

 

041/20 Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024  
042/20 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020  
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030/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 030/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
 
 
031/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 031/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
032/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
 
 
033/20: Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter avslag oppstart av 
planarbeid 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for eiendom 101/1 
jf § 12-8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk samt LNFR i 
reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres til boligformål gjennom 
reguleringsplanarbeid. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 010/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Sak 33/20, foreslått av Hilde Johanne Dybwad, Arbeiderpartiet 
Fauske kommune viser til initiativet til reguleringsplanarbeid for eiendom 101/1 jf § 12-8. 
Planene som foreligger fra grunneiers side, ses på som spennende og fremtidsrettet. Det 
legges vekt på at forslaget til utvikling av eiendommen baserer seg på at store deler av området 
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for dyrket mark fortsatt skal være tilgjengelig for dyrking. Ved å koble landbruket sammen med 
et miljøbasert boligprosjekt, kan det skapes et unikt boligområde som vil kunne gjøre Fauske til 
en enda mer spennende etablerer kommune både for egne innbyggere og tilflyttere. 
Fauske kommunestyre stiller seg positiv til en omregulering av området. 
 
Karl Gunnar Strøm (SP) stilte spørsmål med egen habilitet. Han slår jorda. 
Stian Stenberg (FRP) stilte spørsmål med egen habilitet. Nabo til areal. 
Strøm og Stenberg ble enstemmig erklært inhabile med hjemmel i forvaltningsloven § 6, første 
ledd a). 
Veronika Ormåsen (SP) og Marit Stemland (FRP) tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2 SV) mot 9 
(9AP) stemmer. 
 
KOM- 033/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for eiendom 101/1 
jf § 12-8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk samt LNFR i 
reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres til boligformål gjennom 
reguleringsplanarbeid. 

 
 
 
034/20: Kulturhusprosjektet - Fauske kommune - Stadssalg 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler 
omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen 
sak.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler 
omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen 
sak.  
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Ap`s forslag til innstilling, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
 
Med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon omdisponeres opptatte lånemidler til 
andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering og /eller nedbetaling av gjeld. 
Prosjektet Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og 
internasjonal interesse. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at etableringen vil ha 
avgjørende betydning for en positiv utvikling for Fauske kommune med tanke på arbeidsplasser 
og ringvirkninger lokalt og regionalt. 
Fauske kommunestyre ønsker å realisere et kulturbygg i tilknytning til Fauske Tower, forutsatt 
alternative finansieringsformer utenfor kommunalt budsjett. 
Med bakgrunn i ovenstående 
1. Formannskapet avholder et møte med Tower hotell for å få avklart videre planer og 
tidsperspektiv for bygging av det nye hotellet. 
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2. Etter avklaringsmøtet tas det en beslutning om eventuelt videre arbeid for alternative 
finansieringsformer. Fauna koordinerer dette arbeidet i samarbeid med privat næringsliv og 
finansieringsinstitusjoner. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 (1FRP, 2H, 1R, 2SP) mot 3 (3AP) stemmer 
avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 053/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler 
omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen 
sak.  

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende forslag: 
Med bakgrunn i Fauske kommunes økonomiske situasjon omdisponeres opptatte lånemidler til 
andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering og /eller nedbetaling av gjeld. 
Prosjektet Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og 
internasjonal interesse. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at etableringen vil ha 
avgjørende betydning for en positiv utvikling for Fauske kommune med tanke på arbeidsplasser 
og ringvirkninger lokalt og regionalt. 
Fauske kommunestyre ønsker å realisere et kulturbygg i tilknytning til Fauske Tower, forutsatt 
alternative finansieringsformer utenfor kommunalt budsjett. 
Med bakgrunn i ovenstående 
1. Formannskapet avholder et møte med Tower hotell for å få avklart videre planer og 
tidsperspektiv for bygging av det nye hotellet. 
2. Etter avklaringsmøtet tas det en beslutning om eventuelt videre arbeid for alternative 
finansieringsformer. Fauna koordinerer dette arbeidet i samarbeid med privat næringsliv og 
finansieringsinstitusjoner. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 11 (9AP,2SV) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 034/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen utsette prosjekt «Kulturhus» inntil den 
økonomiske situasjonen for Fauske kommune er avklart. Vedtatte opptatte lånemidler 
omdisponeres til andre prosjekt som ikke har tilstrekkelig finansiering, dette belyses i egen 
sak.  

 
 
 
035/20: Omdisponering av vedtatte og allerede opptatte lånemidler til andre prosjekt - 
Kulturhuset 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med 
MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 
005/20. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med 
MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 
005/20. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 054/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med 
MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 
005/20. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 035/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen omdisponere midler fra prosjekt «Kulturhus», med 
MNOK 2,2 for full finansiering av ombygging Valnesfjord barnehage, ref kommunestyresak 
005/20. 

 
 
 
036/20: Avhending av kommunal eiendomsmasse - effektivisering av arealbruk 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til 

selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med 

brukere om salg/flytting av aktivitet. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
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· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til 

selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med 

brukere om salg/flytting av aktivitet. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Forslag Arbeiderpartiet, foreslått av Geir Olsen, Arbeiderpartiet 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette konsekvensutredning for eventuell 
omregulering/avhending/salg av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer 
avgitt for AP's forslag. 
 
FOR- 055/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
 
· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til 

selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med 

brukere om salg/flytting av aktivitet. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Geir Olsen (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette konsekvensutredning for eventuell 
omregulering/avhending/salg av eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Formannskapets innstillling ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) 
stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 036/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette omregulering/avhending/salg av 
eiendomsmasse som ikke har kommunal drift. 
 
Liste som følger: 
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· Teletunet: Maskinhuset, selges for markedspris. 
· Teletunet: Messa, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Teletunet: LHL, dialog med brukere om salg/flytting av aktivitet. 
· Vestmyra Hvit barnehage: selges for markedspris 
· Eiaveien 7: området omreguleres til boligformål, selges for markedspris enten til 

selvbyggere eller til utbyggere som samlet felt. 
· Eiaveien 7A: Forvaret disponerer et hus som Fauske kommune eier: dialog med 

brukere om salg/flytting av aktivitet. 

 
 
 
037/20: Salg av Sagatun Sykehjem 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget 
offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste bud. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget 
offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste bud. 
 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer. 
 
FOR- 056/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget 
offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg til høyeste bud. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Nytt forslag sak 37-20, foreslått av Siv Anita Johnsen Brekke,           Høyre 
Kommunestyret ber rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget offentliggjøres og 
gjennomføres via megler som åpent salg. Endelig salg vedtas av formannskapet. 
 
Kommunestyret stiller seg positiv til en eventuell omregulering/bruksendring hvis annen bruk av 
eksisterende bruksområde ønskes. Eventuelle kostnader med omregulering/bruksendring må 
dekkes av kjøper. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 
H's forslag ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) stemmer. 
 
KOM- 037/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen iverksette salg av Sagatun sykehjem. Salget 
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offentliggjøres og gjennomføres via megler som åpent salg. Endelig salg vedtas av 
formannskapet. 
 
Kommunestyret stiller seg positiv til en eventuell omregulering/bruksendring hvis annen 
bruk av eksisterende bruksområde ønskes. Eventuelle kostnader med 
omregulering/bruksendring må dekkes av kjøper. 

 
 
 
038/20: Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig vedtak 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-
2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer som er gjennomført 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-
2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer som er gjennomført 
av rådmannen etter høringsperioden. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-
2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer som er gjennomført 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 038/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-
2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer som er gjennomført 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 
 
 
039/20: Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
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Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til transport 
av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske kommune 
har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble behandlet etter 
plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i kommunestyret 
rundt praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer knyttet til denne 
regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av 
håndhevelsen av regelen. Dette har når ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner 
til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Elisabeth Sollihaug (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til transport av 
bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske kommune har tidligere 
vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble behandlet etter plan og 
bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i kommunestyret rundt 
praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at 
fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette 
har når ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i flere 
kommuner. 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 c. 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for mange 
hytteiere i flere kommune. 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i kommunene 
bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1H, 1SP) mot 1 (1SV) stemme. 
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Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til transport 
av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske kommune 
har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble behandlet etter 
plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i kommunestyret 
rundt praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer knyttet til denne 
regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av 
håndhevelsen av regelen. Dette har når ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner 
til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret viser til Stortingets vedtak i sak om høring av forslag til endringer i 
motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-regelen. Kommunestyret er meget tilfreds 
med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse saker skal 
fattes lokalt i kommunene. 
 
Kommunestyret har registrert at det samtidig er sendt en sak på høring fra Klima-og 
miljødepartementet om forslag til endringer i reglene for tillatelse til å bruke snøskuter for å 
frakte bagasje og utstyr til hytte, med høringsfrist 1. august 2020. 
 
Kommunestyret vil ha en grundig behandling av denne saken, hvor det skal legges vekt på 
tilpassing, forenkling og minimalt byråkrati, slik at en lokal forskrift kan praktisere Stortingets 
vedtak og intensjoner på en enklest mulig måte, både for kommunen og brukerene. 
 
Saken fremlegges kommunestyret i Juni 2020. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF,  2R, 5SP) mot 
2 (2SV) stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 2R) stemmer. 
 
KOM- 039/20 Vedtak: 

x-apple-data-detectors://7/
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Vedtak:  
Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til transport 
av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske kommune 
har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble behandlet etter 
plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i kommunestyret 
rundt praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer knyttet til denne 
regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av 
håndhevelsen av regelen. Dette har når ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner 
til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
 
 
040/20: Innbyggerinitiativ - Underskriftskampanje mot nedleggelse av Sagatun 
bokollektiv 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Endringen som er vedtatt i kommunestyresak 11/19 og 112/119 videreføres. 
Kommunestyret ser ikke grunnlag for å imøtekomme innbyggeriniativets forslag til vedtak. 
 

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Kommunestyret imøtekommer innbyggerinitiativet og ber rådmannen forberede en sak på dette. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 16 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP, 2SV) mot 11 (9AP, 
2R) stemmer avgitt for AP's forslag. 
 
KOM- 040/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Endringen som er vedtatt i kommunestyresak 11/19 og 112/119 videreføres. 
Kommunestyret ser ikke grunnlag for å imøtekomme innbyggeriniativets forslag til vedtak. 

 
 
 
041/20: Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024 
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte tilsyn, 
for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte tilsyn, 
for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 023/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte tilsyn, 
for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 041/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte tilsyn, 
for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 
 
 
042/20: Orienteringssak tilskudd private barnehager 2020 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 20.02.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 20.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/8812     
 Arkiv sakID.: 20/1156 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
044/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
002/20, Big Bite AS, Avd. 110 Fauske - vedtak om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

 
           I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slik vedtak:  

Big Bite AS avd. 110 Fauske As gis serveringsbevilling til drift av spiserestaurant ved Amfi Fauske i 
Sjøgt. 74, 8200 Fauskesom omsøkt:  

· Organisasjonsnummer 993 809 128  
· Styrer og daglig leder: Eigil Almenning  

 

Åpningstider: Mulighet til å holde åpent mandag til søndag. 

De vil følge Amfi Fauske sine åpningstider som pr i dag er åpnet mandag til fredag kl. 10:00 – 19:00 
og lørdag kl. 10:00 – 16:00.  

 
Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet. Det forutsetter at driften skjer i  

hht. gjeldende lover og forskrifter 
 

 
001/20, Serveringsbevilling - Esso Fauske 
VEDTAK: 

 
           I hht. Delegasjonsvedtaket av sak 5/10 gjøres følgende vedtak  

 

Esso Fauske / Stasjonsdrift Leier As, Storgt. 57, 8200 Fauske gis serveringsbevilling til drift av 
gatekjøkken som omsøkt  

· Organisasjonsnummer 924 712 430 



· Styrer Anders Leier  
· Åpningstider mandag til søndag 06:00 – 24:00  

 
Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet  
Det forutsetter at driften skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter  

 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/8813     
 Arkiv sakID.: 20/1156 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
045/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Kopi av uttalelse RNB - Skattlegging av havbruksvirksomhet og fremtidige inntekter til 
kommunene 
 
 
2, Oversendelse av protokoller fra møte i Fauske kontrollutvalg 180520 
 
 
3, Protokoll fra møte i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten - HMTS - 110520 
 
 
4, Stiftelsen Fauske Eldresenter - Valg av styremedlem og varamedlem fra Fauske Eldreråd for 
perioden 2020-2024 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Finansdepartementet 
Att: finansminister Jan Tore Sanner 
 
  Bodø, 05. juni 2020 

 
Uttalelse RNB: Skattlegging av havbruksvirksomhet og 
fremtidige inntekter til havbrukskommunene 
Salten Regionråd har i sitt møte den 4. juni 2020 vedtatt en enstemmig uttalelse i SR-sak 
26/20 som gjelder revidert nasjonalbudsjett – skattlegging av havbruksvirksomhet og 
fremtidige inntekter til havbrukskommunene. 
Vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

Enstemmig uttalelse: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 4. juni 2020 
har Salten Regionråd drøftet forslag til endringer i havbruksbeskatningen i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett. Fra Salten Regionråd avgis følgende enstemmige uttalelse: 

Havbruk er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten hvor flere 
av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode og bærekraftige 
vilkår for vekst og utvikling innenfor kommunenes sjøarealer. Næringen har også stor 
betydning for verdiskaping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til 
havbruksnæringen. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor 
andel av eksporten. 

For å få til en god og bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene 
mottatt bidrag fra næringen gjennom havbruksfondet. Ordningen ble innført for at 
vertskommunene skulle få kompensasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  
Det har vært, og er, en god tradisjon i Norge at kommunen som tilrettelegger får en viss 
kompensasjon for å stille felleskapets areal til disposisjon for næringsaktivitet. 

I forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått en ny 
skattelegging av havbruksnæringen med en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret 
i statsbudsjettet. Avgiften er satt til 40 øre per kg produsert fisk og vil bli utbetalt første gang i 



 

2022. Produksjonsavgiften vil representere en årlig, forutsigbar og moderat inntekt, og Salten 
Regionråd er positiv til en slik produksjonsavgift.  

Samtidig som forslaget om skattelegging av havbruksnæringen ble offentliggjort, har 
regjeringen også foreslått en endring i fordelingen av inntekter fra salg av nye 
tillatelser/konsesjoner. I dag mottar havbrukskommunene – og fylkene 80 % av inntektene 
fra salg og økning i tillatelsene. Regjeringen forslår nå at staten skal motta 75 % av 
inntektene og at kun 25 % skal tilfalle havbrukskommuner – og fylker. Det legges med andre 
ord opp til at kun en liten andel av inntektene fra eventuell vekst vil tilfalle kommuner og 
fylkeskommuner. 

Regjeringen forslår også at 1 mrd NOK skal tilføres kommunene hvert år i 2020 og 2021. De 
anslåtte inntektene fra salg av konsesjoner ligger i 2020 og 2021 på om lag 5 mrd NOK. Tar 
man utgangspunkt i dagens fordelingsbrøk, ville 4 mrd NOK tilfalt havbrukskommuner og 
fylker. Regjeringens forslag vil kunne gi millionkutt i inntektene til havbrukskommunene, 
mens pengeflyten overføres til staten, og vil altså medføre at havbrukskommunene fratas om 
lag 2 mrd NOK. For Nordland alene beløper dette seg til over 400 millioner i tap om vi legger 
verdsettingen fra fondet til grunn. 

Om vi legger til grunn fastsettingen av hvordan fondets utbetalinger i fjor endte opp, er det 
grunn til å tro at dette vil medføre en reduksjon i inntekter for Salten-kommunene på om lag 
130 mill NOK for 2020 og 2021. Beløpets størrelse vil selvsagt avhenge av pris, kronekurs 
og inntekter ved salg av nye tillatelser til akvakultur, gjennom auksjonssalg.  

Dette vil i praksis innebærer en omfordeling av inntekter fra kystdistriktene til sentrale strøk, 
som følge av at innbyggertall er et av de viktigste parameterne i fordelingen av 
statsbudsjettet. Slik vil en større andel av havbruksinntektene tilfalle de delene av landet hvor 
man ikke har havbruksaktivitet (bykommuner og tettbebygde strøk uten havbruksarealer), og 
taperne blir havbrukskommunene som har behov for inntekter for å kunne ivareta lovpålagt 
planlegging, fortsatt næringsutvikling, bygge en god infrastruktur og sikre gode kommunale 
tjenester til alle innbyggere. 

Salten Regionråd mener det er viktig at stabile inntekter tilfaller havbrukskommunene som 
tross alt tilrettelegger for næringen og påtar seg de negative konsekvensene næringen fører 
med seg, slik som forurensing og arealbruk. Havbruksnæringen er også tydelig at de ønsker 
at inntektene skal tilfalle kommunene og at inntektene skal brukes til å tilby gode kommunale 
tjenester, slik at næringen igjen kan få rekruttert nødvendig arbeidskraft, særlig til 
distriktskommunene.  

 

På denne bakgrunn anmoder Salten Regionråd om følgende:  



 

− Skattelegging av havbruksnæringen totalt sett framstår som en fornuftig 
kompensasjon til kommunene og fylkene for de negative konsekvensene gjennom 
forurensning og arealbruk. Samtidig fungerer skattelegginga som et viktig insentiv for 
kommunene for det omfattende arbeidet med tilrettelegging for varig næringsutvikling 
innenfor havbruk. 

− Salten Regionråd er positiv til en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. 
Denne avgiften må gå uavkortet til havbrukskommunene – og fylkene.  

− Fordelingen av skatt mellom stat, kommuner og fylkeskommuner bør ikke endres på i 
forhold til dagens modell, og det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på 
fordelingen mellom partene. Salten Regionråd kan derfor ikke akseptere at inntektene 
ved salg av nye tillatelser og økt kapasitet i eksisterende tillatelser, i stor grad tilfaller 
staten. Vi anmoder om at samme fordelingsnøkkel som i dag videreføres, slik at 80 % 
av inntektene tilfaller kommuner og fylkeskommuner, og forventer at dagens ordning 
med havbruksfond forlenges til å gjelde også for 2020 og 2021.  

  

Ellers viser vi til tidligere avgitte uttalelse i forbindelse med NOU 2019:18 Skattlegging av 
havbruksvirksomhet, datert 24. januar 2020. 

 
Med vennlig hilsen 

Salten Regionråd 

 
Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Møte 24. januar 2020  

 
Sak: Styre-sak 05/20 

 
HØRINGSINNSPILL NOU 2019:18 SKATTLEGGING AV 
HAVBRUKSVIRKSOMHET  

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 24. januar 2020 
har styret i Salten Regionråd drøftet NOU 2019:18, Skattlegging av havbruksvirksomhet. Fra 
styret gis følgende enstemmige uttalelse: 

Havbruk er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten hvor flere 
av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og 
utvikling innenfor kommunenes sjøarealer.  Næringen har også stor betydning for verdiska-
ping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til havbruksnæringen. Nord-
land er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor andel av eksporten. 

For å få til en god forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene mottatt bidrag fra 
næringen gjennom havbruksfondet.  Ordningen ble innført for at vertskommunen skulle få 
kompensasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  Det har vært og er en god 
tradisjon i Norge at kommunen får en viss kompensasjon for å stille felleskapet areal til dis-
posisjon for næringsaktivitet. En avvikling av havbruksfondet, eller innføring av andre og mer 
usikre ordninger, vil kunne medføre negative konsekvenser for en del av kommunene. 

Utvalget som har gitt sin innstilling til regjeringen har tatt for seg flere forhold.  De har sett på 
skattleggingen av sjøbasert havbruk generelt.  Videre har de sett på hvem som bør motta 
skatt fra havbruksnæringen. 

Når det gjelder selve skattleggingen tillater Salten Regionråd å påpeke at å innføre en sær-
skatt – i dette tilfelle – grunnrenteskatt på en svært konkurranseutsatt næring bør kreve en 
svært god begrunnelse. Salten Regionråd kan ikke se at det foreligger en slik begrunnelse 
hva angår havbruk for å innføre en slik særskatt. 

Hva angår selve fordelingen av skatt mellom stat, fylkeskommune og kommunen bør dette 
ikke endres på i forhold til dagens modell.  Det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på 
fordelingen mellom partene. Salten Regionråd er derfor i det vesentlige enige med mindretal-
lets forslag.  Det bør ikke innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.  Dagens modell 
for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres. 

Salten Regionråd mener en bør se på utbetalingen fra havbruksfondet, dette for å gjøre hav-
bruksfondet til et mer reelt fond der utbetalingene strekker seg over tid og fondet bygges opp 
over tid. I dette ligger at en bør se på om kommunen for fremtiden mottar avkastning av fon-
det og ikke slik som i dag at hele summen utbetales i sin helhet.  For at et fremtidig hav-
bruksfond skal ha vekstmulighet bør en også se på å innføre en arealleie som baserer seg 
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på den produksjon som er på anleggene. Denne avgiften tilkommer havbruksfondet og utbe-
tales til kommunene etter dagens fordelingsnøkkel til fondet. 

Videre mener Salten Regionråd at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimu-
lerer til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig sjømatproduksjon av-
henger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringen. 

Sjømat Norge, Norsk Industri og Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) har et felles 
ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en bære-
kraftig vekst i matproduksjonen som sikrer ringvirkninger langs kysten.  For å lykkes med 
dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som ska-
pes langs kysten reinvesteres der.  Salten Regionråd støtter derfor enigheten fremkom-
met mellom NFKK, Sjømat Norge og Norsk industri om innføring av en arealeie, samt 
deres innspill til høringen.  
 
 
 

Vedlegg: Høringssvar fra Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)  

 

 



 

Finansdepartementet 
Att: finansminister Jan Tore Sanner 
 
  Bodø, 05. juni 2020 

 
Uttalelse RNB: Skattlegging av havbruksvirksomhet og 
fremtidige inntekter til havbrukskommunene 
Salten Regionråd har i sitt møte den 4. juni 2020 vedtatt en enstemmig uttalelse i SR-sak 
26/20 som gjelder revidert nasjonalbudsjett – skattlegging av havbruksvirksomhet og 
fremtidige inntekter til havbrukskommunene. 
Vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

Enstemmig uttalelse: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 4. juni 2020 
har Salten Regionråd drøftet forslag til endringer i havbruksbeskatningen i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett. Fra Salten Regionråd avgis følgende enstemmige uttalelse: 

Havbruk er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten hvor flere 
av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode og bærekraftige 
vilkår for vekst og utvikling innenfor kommunenes sjøarealer. Næringen har også stor 
betydning for verdiskaping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til 
havbruksnæringen. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor 
andel av eksporten. 

For å få til en god og bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene 
mottatt bidrag fra næringen gjennom havbruksfondet. Ordningen ble innført for at 
vertskommunene skulle få kompensasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  
Det har vært, og er, en god tradisjon i Norge at kommunen som tilrettelegger får en viss 
kompensasjon for å stille felleskapets areal til disposisjon for næringsaktivitet. 

I forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått en ny 
skattelegging av havbruksnæringen med en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret 
i statsbudsjettet. Avgiften er satt til 40 øre per kg produsert fisk og vil bli utbetalt første gang i 



 

2022. Produksjonsavgiften vil representere en årlig, forutsigbar og moderat inntekt, og Salten 
Regionråd er positiv til en slik produksjonsavgift.  

Samtidig som forslaget om skattelegging av havbruksnæringen ble offentliggjort, har 
regjeringen også foreslått en endring i fordelingen av inntekter fra salg av nye 
tillatelser/konsesjoner. I dag mottar havbrukskommunene – og fylkene 80 % av inntektene 
fra salg og økning i tillatelsene. Regjeringen forslår nå at staten skal motta 75 % av 
inntektene og at kun 25 % skal tilfalle havbrukskommuner – og fylker. Det legges med andre 
ord opp til at kun en liten andel av inntektene fra eventuell vekst vil tilfalle kommuner og 
fylkeskommuner. 

Regjeringen forslår også at 1 mrd NOK skal tilføres kommunene hvert år i 2020 og 2021. De 
anslåtte inntektene fra salg av konsesjoner ligger i 2020 og 2021 på om lag 5 mrd NOK. Tar 
man utgangspunkt i dagens fordelingsbrøk, ville 4 mrd NOK tilfalt havbrukskommuner og 
fylker. Regjeringens forslag vil kunne gi millionkutt i inntektene til havbrukskommunene, 
mens pengeflyten overføres til staten, og vil altså medføre at havbrukskommunene fratas om 
lag 2 mrd NOK. For Nordland alene beløper dette seg til over 400 millioner i tap om vi legger 
verdsettingen fra fondet til grunn. 

Om vi legger til grunn fastsettingen av hvordan fondets utbetalinger i fjor endte opp, er det 
grunn til å tro at dette vil medføre en reduksjon i inntekter for Salten-kommunene på om lag 
130 mill NOK for 2020 og 2021. Beløpets størrelse vil selvsagt avhenge av pris, kronekurs 
og inntekter ved salg av nye tillatelser til akvakultur, gjennom auksjonssalg.  

Dette vil i praksis innebærer en omfordeling av inntekter fra kystdistriktene til sentrale strøk, 
som følge av at innbyggertall er et av de viktigste parameterne i fordelingen av 
statsbudsjettet. Slik vil en større andel av havbruksinntektene tilfalle de delene av landet hvor 
man ikke har havbruksaktivitet (bykommuner og tettbebygde strøk uten havbruksarealer), og 
taperne blir havbrukskommunene som har behov for inntekter for å kunne ivareta lovpålagt 
planlegging, fortsatt næringsutvikling, bygge en god infrastruktur og sikre gode kommunale 
tjenester til alle innbyggere. 

Salten Regionråd mener det er viktig at stabile inntekter tilfaller havbrukskommunene som 
tross alt tilrettelegger for næringen og påtar seg de negative konsekvensene næringen fører 
med seg, slik som forurensing og arealbruk. Havbruksnæringen er også tydelig at de ønsker 
at inntektene skal tilfalle kommunene og at inntektene skal brukes til å tilby gode kommunale 
tjenester, slik at næringen igjen kan få rekruttert nødvendig arbeidskraft, særlig til 
distriktskommunene.  

 

På denne bakgrunn anmoder Salten Regionråd om følgende:  



 

− Skattelegging av havbruksnæringen totalt sett framstår som en fornuftig 
kompensasjon til kommunene og fylkene for de negative konsekvensene gjennom 
forurensning og arealbruk. Samtidig fungerer skattelegginga som et viktig insentiv for 
kommunene for det omfattende arbeidet med tilrettelegging for varig næringsutvikling 
innenfor havbruk. 

− Salten Regionråd er positiv til en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. 
Denne avgiften må gå uavkortet til havbrukskommunene – og fylkene.  

− Fordelingen av skatt mellom stat, kommuner og fylkeskommuner bør ikke endres på i 
forhold til dagens modell, og det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på 
fordelingen mellom partene. Salten Regionråd kan derfor ikke akseptere at inntektene 
ved salg av nye tillatelser og økt kapasitet i eksisterende tillatelser, i stor grad tilfaller 
staten. Vi anmoder om at samme fordelingsnøkkel som i dag videreføres, slik at 80 % 
av inntektene tilfaller kommuner og fylkeskommuner, og forventer at dagens ordning 
med havbruksfond forlenges til å gjelde også for 2020 og 2021.  

  

Ellers viser vi til tidligere avgitte uttalelse i forbindelse med NOU 2019:18 Skattlegging av 
havbruksvirksomhet, datert 24. januar 2020. 

 
Med vennlig hilsen 

Salten Regionråd 

 
Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
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Oversendelse av protokoller fra Fauske kontrollutvalg 18. mai 2020

Vedlagt oversendes
o Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. mai 2020

. Saksprotokoll for folgende behandlede saker:
o Sak l0/20: Arsregnskap 2019 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget. oversendes

kommunestyret, kopi til rAdmannen.
o Sak I l/20: Redegiorelse lra administrasjonen: Status for regnskap og arsberetning

for 2019. oversendes rAdmannen.

Sekretaer for kontrollutvalget
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SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 18.0s.2020 tot20

l0/20 Arsregnskap 2019 Fauna K[ - uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig teder Kristian Amundsen motte fra foretaket for i redegjore og svare pi sporsmil.

Ut over redegjorelsen om lbretakets regnskap for 2019. fikk kontrollutvalget t'olgende orientering
om de okonomiske konsekvensene av coronapandemien for kommunens nieringsliv, og lor Fauna
KF:

Koronupundemien og delvis nedstenging ov landet har og vil i tiden.fremor-cr rere
utfordrende.for deler av neringslitel. Enkelte hrunsjer i Fauske kon ogsa mutte giennomgo
to.ffe okonomiske tider.

Ved at Founa over tid hor opparbeid en liten okonomisk buffer kan mon om nodvendig ha
mulighel sammen med andra stolteordninger gi bistand, slik at arheidsplusser blir silcret og
videreutviklet.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalsets uttalelse om Fauna KF sitt Arsreenskap tbr 2019.

Kontrollutvalget har i mste 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt Arsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen date( 31.
mars 2020. og foretakets irsberetning lor 2019. I tillegg har loretakets daglige leder og ansvarlig
revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemslillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med k 563 532.97. Del er ikke foretatt investeringer i 2019. Utvalget registrerer at loretakets styre
foreslar at mindrelorbruket settes av til utviklingsfond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
forslag til inndekning.



Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 31. mars 2020, har
kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

\ edtak:

Kontrollutvalget har i mote 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vcrt det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert 31.
mars 2020, og loretakets Arsberetning for 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og ansvarlig
revisor supplert kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle probGmitillinger

Kontrollutvalget registrerer at driltsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 563 532,97 . Det er ikke foretatt investeringer i 201 9. Utvalget regisirerer aaforetakers styre
foreslir at mindreforbruket settes av til utviklingsfond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 31. mars 2020, har
kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt arsregnskap for 2019.

Til kommunestyret i Fauske:

Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt:
Fauske kommunestyre
Kopi til ridmannen

Dato: 20. mai 2020

Sekretrr for kontrollutvalget



$ Sulten Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vdr dato:
20.05.2020

ark
4t3- 6.1

Jnr
20/538

SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 18.05.2020 tu20

1ll20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for regnskap og irsberetning for 2019

okonomisjef Kariann sordahl motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt:
RAdmannen

Sekreteer for kontrollutvalget



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
18.0s.2020 20/527 413_ 5.4

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag, 18. mai 2020 kl.09.00 - 10.00

Mstested: Fjernmote - Teams (Ledcr og sekreter Moterom Finneidfjellct. Irauske)

Saksnr.: 09120 - lll2l

Til stede:
Jom Stene. leder
Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Kristin Setsi
Gunnar Br6then
Richard Skagen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
lngen

Ovnge:
Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF, sak l0/20
Okonomisjef Kariann Sordahl, sak t I /20
Ordforer Marlen Rendal Berg
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter fbr kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

09120 Qodkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26.lebruar 2020
tot20 Arsregnskap 2019 Fauna KF uttalelse fia k,r.rtrottrrtrateet
lt/20 Redegjorelse fia administrasjonen: Status fo. regr.kip og *sber"tring

for 2019
12t20 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av

IRIS Salten IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse
13t20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
t1t20 Evcntuelt

09/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 26. februar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2020 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2020 godkjennes.

l0/20 Arsregnskap 2019 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Kristian Amundsen motte fra foretaket fbr 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

Ut over redegjorelsen om foretakets regnskap tbr 2019, fikk kontrollutvalget folgende
orientering om de okonomiske konsekvensene av coronapandemien for kommunens
naeringsliv, og for Fauna KF:

Koronapandcmien og delvis nedslenging ov lundet har og vil i liden.fremoter vere
utlbrdrende.fbr deler av naringslivet. Enkelte hransier i Fauske kan ogsa mafie
gjennomga toffb oktnomiske lider-

Ved at Fauna oNer tid har oppurbeid en liten okonomisk buffer kan man om noth,endig
ha mulighet srtmmen mad andre stotleordninger t4i bistand, slik at arbeidsplasser hlir
s ikre t og vida re un'i kle t.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF sirt &rsresnskap lor 2019.

Kontrollutvalget har i mote 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt &rsregnskap for 2019.



Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
31. mars 2020, og foretakets Arsberetning for 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informas.ion om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et
mindreforbruk med k 563 532,97. Det er ikke foretatt investeringer i
registrerer at foretakets styre fbreslar at mindreforbruket settes av til
Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

regnskapsmessig

2019. Utvalget
utviklingsfbnd.

Utover defte og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 31. mars
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalqets uttalelse om Fauna KF sifi arsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mste 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt Arsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
31. mars 2020. og foretakets irsberetning lbr 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges lrem med et regnskapsmessig
mindrelorbruk med kr 563 532.97 . Det er ikke foretatt investeringer i 2019. Utvalget
registrerer at foretakets styre lbreslAr at mindreforbruket settes av til utviklingsfond.
Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 31. mars
2020, har kontrollulvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

11/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for regnskap og irsberetning for 2019

Okonomisjef Kariann Sordahl motte fra administrasjonen fbr i redegiore og svare pi
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten fbrslag til vedtak.

Omforent forslaq:
Redegiorelsen lra administrasjonen tas tiI orientering.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

l2120 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfotgning av IRIS Salten
IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjon Oppfblging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17 .04.2020.

Innenlor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor luttmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Oppfolging av Iris Salten IKS

- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17 .04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens tbrmil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til i
foreta j ustering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor forllopende rapportere tiI kontrollutvalget om iremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

13/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om status for arbeidet med revisjon av

kommunens regnskap. Revisjonsberetning planlegges utstedt 29. mai. slik at utvalget
kan fi regnskap til behandling i sitt mote 8. juni.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
. Rapport fra forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser er mottatt fra revisor. Denne

legges liem til behandling i utvalgets mste 8. juni.



l4l20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordfirrer
og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den 18. mai 2

Sekretrr for kontrollutvalget



Fra: Lars Hansen <lars@sekretariatet.no> 
Sendt: fredag 22. mai 2020 07:45 
Til: Postmottak 
Kopi: Marlen Rendall Berg; Geir Mikkelsen; stenej@online.no; Berit Vestvann 

Johnsen 
Emne: Protokoller fra kontrollutvalgets møte 18. mai 2020  
Vedlegg: Oversendelse Fauske 20052020.pdf; Protokoll Fauske 18052020.pdf 
 
Hei! 
Vedlagt er protokoller fra kontrollutvalgets møte 18. mai 2020. 
 
Hilsen Lars 
 
Med vennlig hilsen 
Lars Hansen 
Sekretariatsleder 
Salten kontrollutvalgservice 
www. Sekretariatet.no 
Tlf 470 37 452 
 



Helse-og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø

Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504907 www.hmts.no
Saksbehandlere-post: kn@hmts.no

Representantskapet: medlemmer
Eierkommunene

Kopi til representantskapet –varamedlemmer,
Styre, revisor, Salten Regionråd, Salten kommunerevisjon
og Salten kontrollutvalg

Protokoll fra møte i representantskapet til HMTS 1 1 .05.20

Sak 1/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Navneopprop:
Beiarn: Monika Sande, Torbjørn Grimstad
Bodø: Ida Maria Pinnerød, Ole Henrik Hjartøy
Fauske: Marlen Rendall Berg, Trine Nordvik Løkås
Gildeskål: Bjørn M. Pedersen, Ida K. Heen
Meløy: Sigurd Stormo, Barthe Barvik (møter for Jim Helge Andersen)
Saltdal: Sverre Breivik, Jim Hansen
Steigen: Åse Refsnes
Sørfold: Gisle Hansen, Kolbjørn Mathisen
Hamarøy: Britt Kristoffersen, Jan Folke Sandnes
Røst: Elisabeth Mikalsen
Værøy: Susan Berg-Kristiansen
19 av 22 møtte. Representantskapet er vedtaksberettiget.
I tillegg møtte styreleder Kyrre Didriksen og daglig leder Katalin Nagy.

Sak 2/20 Godkjenning av gjennomføring av møte

Vedtak: Representantskapet godkjenner at representantskapets møte kan gjennomføres som
elektronisk møte.

Sak 3/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 4/20 Valg av to til å underskrive protokollen

Vedtak: Følgende velges til å underskrive protokollen: Sigurd Stormo og Ida Pinnerød

Sak 05/20: Årsberetning 2019

Vedtak: Styrets årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 06/20 Årsoppgjør 2019; resultatregnskap, balanse, noter og revisors
beretning

Dato: ........................................................11.05.2020
Saksbehandler: ......................................Katalin Nagy
Telefon direkte: .......................................98 22 39 33
Deres ref: ........................................................«REF»
Løpenr.: ......................................................350/2020
Saksnr/vår ref: ...............................................2020/55
Arkivkode: ............................................................033

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/


 Protokoll fra møte i representantskapet til HMTS 11.05.20 Side 2 av 2  

Vedtak: Resultatregnskap for 2019 med balanse pr. 31.12.19. og noter godkjennes. Årets negative 
resultat på kr 309 885 dekkes inn gjennom bruk av annen egenkapital. 
 
Sak 07/20 Revisors godtgjørelse 2019 
 

Vedtak: Representantskapet fastsetter revisors godtgjørelse for 2019 til kr 37 800,- eksklusiv 
merverdiavgift.  
 
Sak 08/20 Utviklingsprosjekt – miljørettet helsevern i Salten 
 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 
 
Sak 09/20 Budsjettgrunnlag HMTS 2021 
 

Vedtak: Representantskapet vedtar å legge til grunn for budsjettet i 2021 et tilskudd på minimum 
48,5 kr pr innbygger. 
 
Sak 10/20 Valg av styre og vara i HMTS 
 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas: 
Kyrre Didriksen 2020-2022 Styreleder 
Benedikte Dyrhaug Stoknes 2019-2021 Nestleder styre 
Line Voll Bang  2019-2021 Styremedlem 
Ørjan Kristensen 2020-2022 Styremedlem 
Tordis Sofie Langseth  2019-2021 Styremedlem 

 
Sak 11/20 Valg av representantskapets leder og nestleder 
 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas: Sigurd Stormo velges som leder for representantskapet og 
Britt Kristoffersen velges som nestleder for representantskapet. Begge velges for 2 år. 
 
Sak 12/20 Fastsetting av godtgjørelse til styret og varamedlemmer 
 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling for 2020 vedtas: 
 

Fast årlig godtgjørelse:  
Styrets leder     kr. 22.000  
Styrets nestleder    kr. 13.000  
Styremedlem     kr. 10.000   
Møtegodtgjøring pr. møte   kr.   1 400  
 

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste:   
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr.   2 300 
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr.   2 000 
     

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.  
 
 
Bodø 11.05.20 
 
Sigurd Stormo          Ida M. Pinnerød   Sigurd Stormo         
Representantskapets leder 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 



Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no> 
Sendt: onsdag 20. mai 2020 13:25 
Til: Bjørn M Pedersen; Britt Kristoffersen; Elisabeth Mikalsen; Gisle Hansen ; 

Ida K. Heen; Ida Maria Pinnerød; Jan Folke Sandnes ; Jassal Harjeet; Jim 
Hansen ; Jim Helge Andersen; Kolbjørn Mathisen; Marlen Rendall Berg; 
Monika Sande; Ole Hjartøy; Rita Adolfsen; Sigurd Stormo ; Susan Berg 
Kristiansen; optimist1; Torbjørn Grimstad ; Trine Nordvik Løkås; Wibeke
 Aasjord Juul ; Øystein Laxaa ; post@hamaroy. kommune. no ; 
Postmottak; post@beiarn. kommune. no ; postmottak@saltdal.
 kommune. no; post@sorfold. kommune. no ; ROST Postkasse; 
Postmottak Bodø Kommune; postmottak@gildeskal.kommune.no; 
postmottak@meloy. kommune. no; postmottak@steigen. kommune. no; 
postmottak@varoy. kommune. no  

Kopi:  Jassal Harjeet; Ada Håtuft ; Andre Kristoffersen; Anne Wiik; Asbjørn 
Myklebust; Bente Grovassbakk ; Daniel Koskinen ; Elin Eidsvik; Frank 
Vilhelmsen ; Geir Olsen; Gøran Andreassen; Heidi Kalvåg; Håkon Sæther; 
Ingelin Noresjø; Janne M Ellingsen; Jill Arntsen; Kassandra Petsas; 
Kathrine Moan Larsen; Kent H Storåker; Lars Petter Rekkedal; Linda 
Moen; Marit Moldjord; Marthe Barvik ; Mette Bjørnvik ; Nils-Christian 
Steinbakk (Ekstern); Ola Kaldager ; Ola Smeplass; Paro Lyngmo; Rita 
Adolfsen; Rita Lorentsen ; Ronny Borge; Rune Berg ; Rune Edvardsen ; 
Rune Jørgensen ; Sten-Robert Hansen ; Susan Berg Kristiansen; Unn-Karin 
Pedersen ; Øystein Laxaa ; Benedikte Dyrhaug Stoknes ; Kyrre Per 
Didriksen; Line Voll Bang ; Tordis Sofie Langseth; Ørjan Kristensen; 
Morten Peters (NO) (morten.peters@pwc.com); Salten
 Kommunerevisjon ; regionradet; post@sekretariatet.no; Leif-Magne 
Hjelseng; Per Gunnar Pedersen 

Emne: Protokoll møte representantskapet HMTS 110520 
Vedlegg: Protokoll møte representantskapet HMTS 110520.pdf 
 
Hei, vedlagt følger protokoll fra møtet i representantskapet til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS som 
ble avholdt 11.05.20 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Katalin Nagy 
Daglig leder, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Tlf 98223933    kn@hmts.no  
   

 
                    
 Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jbMqP-00011p-3i&i=57e1b682&c=1qTaJ64U1FqjUeu6DDdyfNxWYKchusk4nJfzuZFxTYSBug4xT9-I-n0DFC5h2PZA7T8l7b4WkPsSD5956sq0DYu8xBlEaMUbwLl38w-EpeJQb_bqKfqxUY9uqIWIRuYwuIsR9fagTPfiUz4pIcATxSHf5vcZfWD-slrD8vTAIhSo1zpGUZNnMkREPETG8RsF41R25Vto7uaPEmbH4J0KZs15QyHgbCqnUJkPQ-LEl7s
mailto:kn@hmts.no


 
 
 
 

Dato:  09.06.2020 
Vår ref.: 20/8575 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

 
 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
8201 FAUSKE Faks:  postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1 
 

 

Stiftelsen Fauske Eldresenter 
Postboks 194 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 

Stiftelsen Fauske Eldresenter - Valg av styremedlem og 
varamedlem fra Fauske Eldreråd for perioden 2020-2024 
 
Eldrerådet- 010/20, har i møte 20.05.2020 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 
Eldrerådet velger å ikke benytte seg av § 4 i vedtektene for stiftelsen Fauske Eldresenter.  
Det velges derfor ikke inn representant til styret i Stiftelsen Fauske eldresenter.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær Eldrerådet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/7956     
 Arkiv sakID.: 20/1201 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
064/20 Formannskap 09.06.2020 
046/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Årsregnskap og årsmelding 2019 - Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som Fauske 

kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. Tiltaksplanen skal 
sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som Fauske 

kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. Tiltaksplanen skal 
sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Økonomisjef Kariann Sørdahl orienterte. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmigg vedtatt. 
 
FOR- 064/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig merforbruk kr 46 369 618,79 innarbeides i tiltaksplanen som Fauske 

kommune er pliktig å fastsette som følge av innmeldingen i ROBEK. Tiltaksplanen skal 
sikre at økonomien bringes i balanse.  

3. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres til 2020.  

 
Vedlegg: 
02.06.2020 Årsregnskap 2019 - Fauske kommune 1443162 

02.06.2020 Årsmelding 2019 - Fauske kommune 1443163 

02.06.2020 Uavhengig revisors beretning 2019 1443164 



09.06.2020 Uttalelse til kommuneregnskapet fra kontrollutvalget 1444190 
 
Saksopplysninger: 
Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det formannskapet som fremmer innstilling til 
kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges kontrollutvalget til uttalelse, og 
kontrollutvalgets uttalelse skal følge med til behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre. 
Kontrollutvalget har møte 8. juni 2020, og uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor bli ettersendt så snart 
den foreligger.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på kr 46 369 618,79. Revisjonen mener 
at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir i det alt vesentlige en dekkende 
fremstilling av den finansielle stillingen til Fauske kommune per 31. desember 2019, og at resultatet for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge.  
 
Revisjonen kommenterer at flere av driftsenhetene i regnskapsskjema 1B har betydelige avvik mot 
regulert budsjett. Det er driftsenhetene Institusjon og Hjemmetjenesten som har de største avvikene i 
forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 9 692 966,– og 13 815 604,–. Også investeringsregnskapet 
viser store avvik mellom regnskapstallene og budsjettallene. Avvik i investeringsregnskapet skyldes i 
hovedsak at investeringsbudsjettet ikke er regulert som et ettårig budsjett iht. kommuneloven § 46.  
 
Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2019 at de disposisjoner som ligger til grunn for 
årsregnskapet, med unntak av forhold beskrevet ovenfor, er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.  
 
Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2019 at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet 
er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



REGNSKAP
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1. OBLIGATORISKE OVERSIKTER

Økonomisk  oversikt  — drift

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs— og leieinntekter
Overføringer  med  krav  til motytelse
Rammetilskudd
Andre  statlige  overføringer
Andre  overføringer

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum  driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av  varer  og ti som inngår  i  tj.produksjon
Kjøp av  tjenester  som  erstatter  tj.produksjon

Overføringer
Avskrivninger

Fordelte utgifter
Sum  driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Finansinntekter
Renteinntekter  og utbytte

Gevinst  på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Sum  eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Avdrag på lån
Sum  eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner

Motpost  avskrivninger
Netto driftsresultat

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskm. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum  bruk  av  avsetninger

Overført  til  investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskm. merforbruk
Avsatt til  disposisjonsfond
Avsatt  til bundne  fond
Sum  avsetninger

Regnskapsmessig merlmindreforbruk

Regnskap

30.284.165,49
79.215.633,65

103.814.810,76
293.143.983,00

26.771.626,22
50.006.537,12

266.023.769,44
42.394.615,67

0,00
891.655.141,35

496.643.758,33
83.088.910.36

138.887.463,86
8608435884
6734782233
56.235.639,00
—6.930.455,28

921 .357.998,09

-29.702.856,74

6.884.488.80
781.013,03

7.665.501 ,83

31 .739.168,99
39.638.759,00
71.377.927.99

-63.712.426,1  6

56.235.639,00
-37.179.643,90

0,00
0,00

2.626.411.31
2.626.411.31

0,00
0,00
0,00

11.816.386,20
11.816.386,20

46.369.618,79

3

Reg.  budsjett

27.473.662,00
73.404.849.00
97.308.129,00

304.511.272,00
28.340.813,00
46.529.051,00

252.046.277,00
41 .650.000,00

0,00
871.264.053,00

474.644.662,00
80.395.816,00

112.523.072,00
83.431.606,00
70.947.847,00
37.383.981,00
-4.841.191,00

854.485.793,00

16.778.260,00

8.775.000,00
0,00

8.775.000,00

29.687.173,00
33.788.178,00
63.475.351,00

-54.700.351,00

37.383.981,00
-538.110,00

0,00
0,00

2.538.110,00
2.538.110,00

0,00
2.000.000,00

0,00
0,00

2.000.000,00

0,00

Årsregnskap 2019

Oppr.budsjett

27.473.662,00
73.404.849.00
89.183.129,00

296,511.272,00
3234031330
46.529.051,00

256.046.277.00
41 .650.ooo,00

0.00
863.139.053.00

458.469.662.00
79.570.816,00

112.523.072,00
83.431.606,00
79.822.847,00
37.383.981,00
-4.841.191,00

846.360.793,00

16.778.260,00

6.775.000,00
0,00

6.775.000,00

29.687.173,00
33.788.178,00
63.475.351,00

-56.700.351,00

37.383.981,00
-2.538.110,00

0,00
0,00

2.538.110,00
2.538.110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Regnskap i fjor

27.313.321,93
70.969.620,89
95.869.457,22

279.011.441,00
43.956.535,09
37.375.986,64

257.307.758,98
43.653.875,70

0,00
855.457.99 7,45

472.765.017,84
B1.708.167,41

131 .380.616,34
80.300.864,50
70.965.B42,87
39.707.917,oo
-8.103.563,74

868.724.862,22

-13.266.864,77

5.305.696,08
1.968.979,40
7.274.675,48

25.329.917,05
31.488.125,00
56.81 B.042,05

49.543.366,57

39.707.917,oo
-23.102.314,34

0,00
0,00

2.362.681 ,60
2.362.681 ,60

0,00
0,00
0,00

6.6451161.“
6.645.161  ,41

-27.384.794,15



Økonomisk oversikt  —  investering

Inntekter
Salg av  driftsmidler og fast  eiendom
Andre  salgsinntekter
Overføringer  med  krav  til motytelse
Kompensasjon  for  merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum  inntekter

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale  utgifter

Kjøp av  varer  og tj som inngår  i  tj.produksjon
Kjøp av  tjenester som  erstatter  tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte  utgifter
Sum  utgifter

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av  aksjer  og andeler
Dekning av  tidligere års udekket
Avsatt  til ubundne  investeringsfond

Avsatt  til  bundne investeringsfond
Sum  finansieringslransaksjoner

Finansieringsbehov

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer  og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra drifisregnskapet
Bruk av tidligere års  udisponert
Bruk  av  disposisjonsfond
Bruk  av  bundne  driftsfond
Bruk  av  ubundne investeringsfond

Bruk av  bundne  investeringsfond

Sum  finansiering

Udekketludisponert

Regnskap

13.713.153,00
19.000,00

861.603,75
21.658.351,68
23.189.940,00

4.080.000,00
0,00

63.522.048,43

3.571.504,45
5.241 ,56

129,392.424,17
0,00

24.413.351.68
0,00
0,00

157.382.521.86

2.580.897,00
25.618.924,75

2.604.370,00
3.209.388,72

0,00
5.140.748,83

39.154.329,30

133.014.802,73

110.517.633.98
0.00

7.701.39623
0,00
0,00
0,00
0,00

175.000,00
14.620.772,52

133.014.802,73

0,00

4

Reg. budsjett

2.600.000,00
0,00
0,00

39.597.000,00
0,00
0,00
0,00

42.197.000,00

0,00
0,00

209.438.000,00
0,00

30.597.000.00
0,00
0,00

240.035.000,00

2.000.000,00
14.000.000,00
2.600.000,00

0,00
0,00
0,00

18.600.000,00

216.438.000,00

214.438.000,00
0,00

2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

216.438.000,00

0,00

Årsregnskap 2019

Oppr.  budsjett

2.600.000,00
0,00
0,00

30.597-000,00
0,00
0,00
0,00

33.197.000,00

0,00
0,00

209.438. 000,00
0,00

30.597.000,00
0,00
0,00

240.035.000,00

2.000.000,00
14.000.000,00
2.600.000,00

0,00
0,00
0,00

18.600.000,00

Regnskap i fjor

4.030.477,00
0,00

563.421 ,00
44.665.827,81

192.000,00
3.600.000,00

0,00
53.051.725,81

3.020 221 ,36
2198,37

203.012.092,54
0,00

48.365.827,81
0,00
0,00

254.400.340,08

2.861.839,74
26.030.133,20

2.624.303,00
0,00
0,00

4.235.337,96
35.751.613,90

225.438.000,00 237.100.228,17

223.438.000.00
0,00

2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

225.43B.000,00

0,00

218.494.000.00
0,00

7.189.738,70
0,00
0,00
0,00

3.500.000,00
4.707.100.75

0,00

233.890.839,45

-3.209.388,72



Økonomisk oversikt  —  balanse

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:

Faste eiendommer  og anlegg

Utstyr,  maskiner  og transportmidler

Utlån
Aksjer og andeler

Pensjonsmidler

Regnskap 2019

3.124.235.097,51

1.846.877.770,58
43.128,655,22

112.256.481,71
42.487.622,00

1.079.484.568,00

Årsregnskap 2019

Regnskap 2018

2.964.405.050,29

1.766.829.869,38
29.260.420,87
94.338.953,44
41 .983.252,00

1.031 .992.554,60

Omløpsmidler 460.630.276,92 275.856.828,62
Herav:

Kortsiktige fordringer 256.855.896,96 67.426.639,58
Premieavvik 57.347.853,89 47.346.009,23

Aksjer  og andeler 76.039.260,00 108.551.792,00

Kasse, postgiro, bankinnskudd 70.387.266,07 52.532.387,81

SUM  EIENDELER 3.584.865.374,43 3.240.261.878,91

EGENKAPITAL OG  GJELD
Egenkapital 462.882.022,78 461 .045.554,08
Herav:

Disposisjonsfond 0,00 0,00
Bundne  driftsfond 22.191.571,79 26.216.999.49

Ubundne investeringsfond 2.049.412,24 2.224.412,24

Bundne investeringsfond 33.831 .038,11 30.095.65921

Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00
Regnskapsmessig merforbruk -75.739.663,07 -29.370.044,28
Udekket  i  inv.regnskap 0,00 -3.209.388,72
Kapitalkonto 491.149.661,83 445.687.914,26
Endring i  regnskapsprinsipp som  påvirker  AK  Drift -10.599.998,12 -10.599.998,12

Endring i  regnskapsprinsipp som påvirker AK  Invest 0.00 0.00

Langsiktig gjeld 2.811.205.468,43 2.555.972.130,56
Herav:

Pensjonsforpliktelser 1 .227.244.916,43 1.175.906.220,55

Andre  lån 1.583.960.552,00 1.380.065.910,01

Kortsiktig gjeld 310.753.070,84 223.221.774,69
Herav:

Kassekredittlån 188.808.762,97 64.331.245,83
Annen  kortsiktig gjeld 121 .696.159,25 157.986.672,44
Premieavvik 272.961  ,00 926.276,00

SUM EGENKAPITAL OG  GJELD 3.584.865.374,43 3.240.261.878,91

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 169.724.703,36 37.246.164,09
Herav:

Ubrukte  lånemidler 176.466.530,36 37.246.164,09
Andre  memoriakonti -6.741.827,00 0,00

Motkonto  for memoriakontiene -169.724.703,36 -37.246.164,09

Fauske, 2].  april 2020

(  ;— :l  . '  -  " .  il

'  LARK KULU W  ..

\Ge:  Mikkelsen , ”;*/60%
Råd ann Mariann Monsen

Regnskapssjef
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Regnskapsskjema  1A  -  drift

fjor
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd

Sum  frie disponible inntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre  fln.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto  finansinntJutg.

Til dekning av  tidligere  regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m.  mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av  bundne  avsetninger
Netto  avsetninger

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

Sum  fordelt  til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merlmindreforbruk

Regnskapsskjema 1b  —  Drift
Tall i  1000 kr.

Tall  i  1000 kr

1  Politikk

Politikk

Sum  område:  1  Politikk

2 Administrasjon

Rådmann stab

Sum om  råde:  2 Administrasjon

3  Eiendom, plan og samfunnsutviklin

Vei og gatelys

Fauske kommunale eiendommer

Plan og utvikling

Felles Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling

Sum  område: 3  Eiendom, plan og samfunnsutviklin

Regnskap

266.023.769,44
293.143.983,00

42.394.615,67
0,00

26.771.626.22
628.333.994,33

6.884.488,80
781,013,03

31.739.168,99
0,00

39.638.759,00
-63.712.426,16

0,00
0,00

11.816.386,20
0,00
0,00

2.626.411,31
-9.189.974,89

0,00
555.431.593,28
601 .801.21 2,07
46.369.618,79

Reg. budsjett

252.046.277,00
304.511.272,00

41 .650.000,00
0,00

28.340.813,00
626.548.362,00

8.775.000.00
0,00

29.687.173,oo
0,00

33.788.178,00
-54.7oo.351,00

2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.538.110.00
538.110,00

0,00
572.386.121,00

0,00
572.3ss.121,oo

Regnskap  Buds(end)

2019 2019

10 118 9 149

10 118 9  149

31 328 30 602

31 328 30 602

8 405 8 986

42 133 39 536

7  353 6 670

1 021 1 185

58 912 56 377

6

Budsjett

2019

9 173

9 173

30 787

30 787

8 999

39 777

6 743

1194

56 713

Arsregnskap 2019

Oppnbudsjett

256.046.277,00
296. 51 1 272,00

41 .650.000,00
0.00

32.340.813.00
626.548.362.00

6.775.000,00
0,00

29.687.173,00
0,00

33.788.178,00
-56.700.351,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.538.110,00
2.538.11o,oo

0.00
572.386.121,00

0,00
572.386.121,00

Regnskap

2018

8 689

8 689

30 126

30 126

8066

40 376

4 557

700

53 699

Regnskap i

257.307.758,98
279.011.441,00

43,653.875,70
0,00

43.956.535,09
623.929.610,77

5.305.696,08
1.968.979,40

25.329.917,05
0,00

31 .488.125,00
4954336657

0,00
0,00

6.645.161 ,41
0,00
0,00

2.362.681,60
4.282.479,81

0,00
570.103.764,39
597.488.558,54
-27.384.794,15



Tall i 1000 kr

4 Oppvekst og kultur

Skole

Barnehage

Barne  og familie

Kuhur

Oppvekst  og kultur Felles

Sum område: 4 Oppvekst og kultur

5  Helse  og  omsorg

Helse  og omsorg felles

institusjon

Hjemmetjenesten

Fauske storkjøkken

Helse

Nav

Sum  område:  5  Helse  o  omsorg

7 Fellesområder

Fellesområder

Sum område: 7 Fellesområder

Regnskapsskjema 2A  -  investering

Investeringer  i  anleggsmidler

Utlån  og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av  tidligere  års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:
Bruk  av  lånemidler
Inntekter  fra salg av  anleggsmidler

Tilskudd  til  investeringer
Kompensasjon for  merverdiavgift
Mottatte avdrag på  utlån  og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

Overført fra  driftsregnskapet
Bruk  av  tidligere  års  udisponert
Bruk  av  avsetninger
Sum finansiering

Udekketludisponert

Regnskap Budslend)

2019 2019

143 044 140 268

36 869 35 102

37 018 38 513

12 721 13 327

1178 1136

230 830 228 347

11 083 12 531

87 850 78 157

115 677  101  861

3  975 3  110

45 497 43 715

22 227 22 923

286 309 262 297

617 496  —  586  773 -
617  496 - 586 773  -

Regnskap

157.382.521,86
25.618.924,75
2.604.370,00
2.580.897,00
3.209.388.72
5.140.748,B3

196.536.851,16

110.517.633,98
13.713.153.00
27.269.940.00
21.658.351.68
8.562.999.98

19.000,00
181.741.078,64

0,00
0,00

14.795; 772,52
196.536.851,16

0,00

7

Budsjett

2019

141  410

35 405

38 652

13 430

1 145

230 043

12  577

78  412

102  278

3  143

43  931

22 987

263 328

590 045

590 045

Reg.  budsjett

24o.035.ooo,00
14.ooo.ooo,00
2.600.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

258.635.000,00

214.438.000,00
2.600.000,00

0,00
39.597.ooo,00
2.ooo.ooo,oo

0,00
258.635.000,00

0,00
0,00
0,00

258.635.000,00

0,00

Årsregnskap 2019

Regnskap

2018

141 436

31 342

35 397

11  969

1 123

221 266

10 172

83 713

108 244

3 533

40 781

23  667

270 110

583 890

583 890

Oppr.  budsjett

240.035.000,00
14.000.000,00

2.600.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

258 .635.000,00

223.438.000,00
2.600.000,00

0,00
30.597.000,00

2.000.000,00
0,00

258.635.000,00

0,00
0,00
0,00

258.635.000,00

0,00

Regnskap i  fjor

254.400.340,08
26.030.133.20
2.624.303,oo
2.861.839,74

0,00
4.235 337,96

290.151.953.98

218.494.000.00
4.030.477,00
3.792.000.00

44.665.827,81
7.753.159.70

0,00
278.735.464,51

0,00
0,00

8.207-100,75
286.942.565.26

-3.209.388,72



Arsregnskap 2019

Regnskapsskjema  2B  - investering
Tall  i 1000 kr.

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018

Ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER
Utgifter 2.755 0 0 3.700
Inntekter -4.255 0 0 -4.800

Sum  ansvar:  5621  FORSKUTTERING  TIPPEMIDLER -1.500 0 0 -1.100

Ansvar:  6011  Valnesfjord skolelFlerbrukshall
Utgifter 16.605 6.000 6.000 114.955

Inntekter -7.359 —6.000 -6.000 -1 14.955
Sum  ansvar: 6011  Valnesfjord  skolelFlerbrukshall 9.246 0 0 0

Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2
Utgifter 13 0 0 5.967

Inntekter 108 0 0 -5.967

Sum ansvar: 6016  Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 121 0 0 0

Ansvar:  6020  FAUSKE  SVØMMEHALL
Utgifter 0 0 0 3.458

Inntekter 0 0 0 —3.458

Sum  ansvar:  6020 FAUSKE SVØMMEHALL O 0 0 0

Ansvar:  6022 SAMLOKALISERING TEKNISKE TJENEST
Utgifter 3.349 70.000 70.000 6.867
Inntekter —3.349 -70.000 —70.000 —6.867

Sum  ansvar:  6022 SAMLOKALISERING  TEKNISKE  TJE 0 0 0 O

Ansvar:  6025 ERIKSTAD  BARNEHAGE INN  I  ERIKSTAD

Utgifter 21.909 8.200 8.200 7.535
Inntekter -21.909 -8.200 -8.200 -7.535

Sum  ansvar:  6025  ERIKSTAD BARNEHAGE  INN l ERIKS 0 0 0 0

Ansvar:  6027 FRA  LEID  TIL EID
Utgifter 727 0 0 1.480

Inntekter -727 O 0 -1 .480

Sum ansvar: 6027 FRA  LEID  TIL EID 0 O 0 O

Ansvar:  6028  HELSETUNET LEGEKONTOR

Utgifter 14.967 0 0 2.941
Inntekter -14.967 0 0 -2.941

Sum ansvar: 6028 HELSETUNET  LEGEKONTOR 0 0 0 0

Ansvar:  6037 SULITJELMA SKOLE -  UTBYGGING
Utgifter O 0 0 4.249

Inntekter O 0 0 -4.249

Sum  ansvar:  6037 SULITJELMA SKOLE  — UTBYGGING 0 0 0 0

Ansvar:  6040 FINNEID  SKOLE
Utgifter 2.381 0 0 7.370

Inntekter -476 0 0 -7.370

Sum  ansvar:  6040 FINNEID SKOLE 1.906 0 0 0

Ansvar:  6043  HAUAN  LYSLØYPE UTBEDRING
Utgifter 219 0 O 0

Inntekter -219 0 0 0

Sum  ansvar:  6043 HAUAN  LYSLØYPE UTBEDRING 0 0 0 0

8



Arsregnskap 2019

Regnskap Buds(end) Budsjett  Regnskap
2019 2019 2019 2018

Ansvar:  6059  BUEN FASE 1 BOKOLLEKTIVIBOFELLESS
Utgifter 8.702 8.000 8.000 37.549
Inntekter -15.701 -8.000 -8.000 -30.549

Sum  ansvar: 6059  BUEN FASE  1 BOKOLLEKTIVIBOFEL -7.000 O 0 7.000

Ansvar:  6072  SKYTEBANE ERSTATNINGSLOKALER
Utgifter 389 6.000 6.000 86
Inntekter -458 -6.000 -6.000 -17

Sum  ansvar: 6072  SKYTEBANE ERSTATNINGSLOKALE -69 0 0 69

Ansvar:  6076 SVØMMEBASSENG SULITJELMA  REHABI
Utgifter 0 0 0 307
Inntekter 0 0 0 -307

Sum  ansvar: 6076  SVØMMEBASSENG SULITJELMA  R O 0 0 0

Ansvar:  6078  SULITJELMA BARNEHAGE
Utgifter 124 0 0 5.251
Inntekter -124 0 O -5.251

Sum ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE 0 0 0 0

Ansvar:  6079 VALNESFJORD  BARNEHAGE  OMBYGGIN
Utgifter 1.695 7.200 7.200 0
Inntekter —1.695 -7.200 -7.200 0

Sum ansvar: 6079 VALNESFJORD BARNEHAGE OMBY 0 0 0 0

Ansvar:  6089  TRAFIKKSIKKER  SKOLEVEG
Utgifter 436 0 O 946
Inntekter -436 0 0 —946

Sum  ansvar:  6089  TRAFIKKSIKKER  SKOLEVEG 0 0 0 0

Ansvar:  6140  VANNFORSYNING
Utgifter 11.705 7.000 7.000 8.889
Inntekter —11.705 -7.000 —7.000 -8.889

Sum  ansvar:  6140  VANNFORSYNING 0 0 0 0

Ansvar:  6160  AVLØP, RENSING, NETT

Utgifter 7.578 60.000 60.000 4.476
Inntekter -7.578 -60.000 -60.000 -4.476

Sum  ansvar:  6160 AVLØP,  RENSING,  NETT 0 0 0 0

Ansvar: 6180  VEGPROSJEKTER
Utgifter 12.347 5.575 16.825 975
Inntekter -12.870 -5.575 46.825 -809

Sum ansvar:  6180  VEGPROSJEKTER -522 0 0 166

Ansvar:  6181 RASSIKRING  FARVIKBAKKEN
Utgifter 714 0 0 734
Inntekter -714 O 0 —734

Sum  ansvar:  6181  RASSIKRING FARVIKBAKKEN O 0 o 0

Ansvar:  6184 LØKÅSÅSEN BOLIGFELT
Utgifter 0 11.250 0 0

Inntekter 0 -11.250 0 0

Sum  ansvar:  6184 LØKÅSÅSEN BOLIGFELT 0 0 0 0
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Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018

Ansvar: 6185  GATELYS

Utgifter 1.648 1.000 1.000 998
inntekter -595 -1.000 -1.000 -998

Sum ansvar: 6185  GATELYS 1.053 0 0 0

Ansvar: 6200 BYGG  EIENDOM INVESTERINGER
Utgifter 125 2.140 2.140 2.699

lnntekter -125 -2.140 -2.140 —2.699
Sum ansvar: 6200 BYGG  EIENDOM INVESTERINGER 0 0 0 0

Ansvar: 6204  lT-INVESTERINGER

Utgifter 6.266 4.400 4.400 4.384

Inntekter -5.931 -4.400 -4.400 -4.384
Sum ansvar: 6204 lT-INVESTERINGER 335 0 0 0

Ansvar: 6205  VELFERDSTEKNOLOGI
Utgifter 969 5.000 5.000 O
lnntekter -969 -5.000 —5.000 0

Sum ansvar: 6205  VELFERDSTEKNOLOGI 0 0 0 0

Ansvar: 6300  BORETTER HELSETUNET BORETTSLAG
Utgifter 220 0 0 0

Sum ansvar: 6300  BORETTER HELSETUNET  BORETTS 220 0 0 0

Ansvar: 6800  PLAN  UTVIKLING

Utgifter O 1.850 1.850 8.709
lnntekter -1  0.232 -4.450 -4.450 41.396

Sum ansvar: 6800 PLAN  UTVIKLING -10.232 -2.600 -2.600 -2.687

Ansvar: 6801  GRUNNUNDERSØKELSER
Utgifter O O 0 847
lnntekter O 0 0 -847

Sum ansvar: 6801 GRUNNUNDERSØKELSER 0 0 0 0

Ansvar: 6802 PLAN UTVIKLING HMS-TILTAK
lnntekter 0 0 O -166

Sum ansvar: 6802 PLAN UTVIKLING HMS-TILTAK 0 0 0 -166

Ansvar: 6803 OPPVEKST KULTUR HMS-TILTAK

Utgifter 0 0 0 744
Inntekter 0 0 0 -744

Sum ansvar: 6803  OPPVEKST  KULTUR  HMS-TILTAK 0 0 0 0

Ansvar: 6804  HELSE  OG  OMSORG  HMS-TILTAK

U1gifter 0 O 0 597

Inntekter 0 0 0 -597

Sum ansvar: 6804  HELSE  OG  OMSORG  HMS-TILTAK 0 0 0 0

Ansvar: 6805  TAREVEIEN  UTLEIEBOLIGER
Utgifter 0 0 0 3.401
Inntekter 0 0 0 -3.401

Sum ansvar: 6805  TAREVEIEN UTLEIEBOLIGER 0 0 0 0

Ansvar: 6806 KANTINE OPPGRADERING

Utgifter O 0 0 193

Inntekter O 0 0 -39

Sum ansvar: 6806  KANTINE  OPPGRADERING 0 0 0 154
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Regnskap Buds(end) Budsjett  Regnskap
2019 2019 2019 2018

Ansvar:  6807 FAUSKE RÅDHUS REHABILLITERING
Utgifter 6.826 0 O 12.509
Inntekter —6.826 0 0 42.509

Sum ansvar: 6807 FAUSKE  RÅDHUS REHABILLITERING 0 0 0 0

Ansvar: 6808  MYRVEIEN  UTLEIEBOLIGER
Utgifter 11.134 1.000 1.000 142

Inntekter -11.134 -1.000 -1.000 -3.649

Sum ansvar: 6808  MYRVEIEN  UTLEIEBOLIGER 0 0 0 -3.507

Ansvar:  6810  RlVlNG-SANERING GAMLE BYGG

Utgifier 4.005 5.850 5.850 152
Inntekter —3.808 -5.850 -5.850 -152

Sum ansvar: 6810  RlVlNG-SANERING GAMLE  BYGG 197 0 0 0

Ansvar:  6814  SØBBESVA  VEG OG NAERINGSAREAL
Utgifter 34 0 0 936
Inntekter —7 0 O -187

Sum ansvar: 6814  SØBBESVA  VEG OG  N/ERINGSARE 27 0 0 749

Ansvar: 6815 HMS-TILTAK  SAMHANDLINGSOMRÅDEN
Utgifter 989 0 0 155

Inntekter -989 0 0 —155

Sum ansvar: 6815 HMS-TILTAK  SAMHANDLINGSOMR O 0 0 0

Ansvar: 6816  AUTOMATER  PARKERINGSAVDELING
Utgifter 0 1.270 1.270 0

Inntekter 0 -1.270 -1.270 0

Sum ansvar: 6816  AUTOMATER  PARKERINGSAVDELIN 0 0 0 0

Ansvar: 6817  MEDISINTEKNISK  UTSTYR
Utgifler 5.237 2.300 2.300 0

Inntekter -2.782 -2.300 -2.300 0

Sum ansvar: 6817  MEDISINTEKNISK  UTSTYR 2.456 0 0 0

Ansvar: 6818 KULTURHUS
Utgifter 0 6.000 6.000 0
Inntekter 0 -6.000 -6.000 0

Sum ansvar: 6818 KULTURHUS O 0 O 0

Ansvar: 6999  INTERNE  FINANSIERINGSTRANSAKSJON
Utgifter 52.469 38.600 38.600 35.752
Inntekter -48.706 -36.000 -36.000 -36.429

Sum ansvar:  6999  INTERNE FINANSIERINGSTRANSAK 3.763 2.600 2.600 -678

Ansvar: 7003  FAUSKE KIRKE  -OPPGRADERING  KIRKEG
Utgifter 0 O O 201
Inntekter 0 O 0 -201

Sum ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -0PPGRADERING Kl 0 0 0 0

11



Arsregnskap 2019

2. NOTER TIL ARSREGNSKAPET

Note  nr. 1  Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk.

Re nska s rinsi er

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet

gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne

finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i

årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For län er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført

i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

] den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for

regnska psavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifiserin avanle smldlero oml smidler

lbalanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er

omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare— og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som

inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler

med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. l slike

tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers

er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr  4  Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har

særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å

opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en

standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og

aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifiserin av ”eld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån

jfr kl  §  50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag

på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like

store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/

tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med  § 8  i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
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Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi  i

balansen.

Vurderingene  for  eiendeler  gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens

pålydende  i  norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt

over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.  Over- og underkurs periodiseres over iånets  løpetid  som kortsiktig

fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostbere nin er

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger

beregner kommunen selvkost etter  retningslinjer gitt  av Kommunal- og moderniseringsdepartementet  i  dokument

H-3/14.

Mva- likt  o mva-kom ensas'on

Kommunen følger reglene mva-Ioven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige

virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av

kommunen gjennom redusert statstilskudd  i  inntektssystemet.

Note nr.  2  Organisering av den kommunale virksomhet

Rådmann ;- ----------- .

Rådmannens stab

Samhandlingsomrädet Samhandlingsområdet Samhandlinåmmfådet
Eiendom, plan og

Oppvekst og kultur Helse og omsorg .  .
samfunnsutwkllng

Enhet Enhet ENhEt
. Fauske kommunale

Skole Pleie  og omsorg _
eiendommer

Enhet Enhet Enhet

Kultur _ Helse Plan/Utvikling

Enhet Enhet Enhet
.  . WA

Barne- og famllle NAV
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Note nr.3  Endring i Arbeidskapital
Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2019 Regnskap 2018

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 17.854.878,26 -9.884.964,51

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00

190.108.197,38 11.486.755,69Endring kortsiktige fordringer
Endring premieawik 10.001.844.66 4.173.639.45

Endring aksjer og andeler -32.512.532,00 -28.235.077,00
ENDRING OMLlPSMIDLER(A) 185.452.388,30 -22.459.646,37

KORTSIKTIG  GJELD
Endring kortsiktig gjeld(B) -88.210.236,15 6.926.706.00

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 97.242.152,15 -15.532.94o,37

Note nr.4  Garantier gitt avkommunen

Tabellen viser Fauske kommunes andel nedkvitterte garantibeløp pr. 31.12.2019:

NOTE Garantier  gitt avkommunen  — nedkvittert per 31.12.

Garantibeløp pr Garantien

Garanti  gitt til Bank 31.12 utløper

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 13 070 605 2020-2039

Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 8 197 570 01.07.2025

Fauske ILLangrenn Sparebank 1 Nord-Norge 906 662 22.10.2043

Sum garantier 22 174 837

Garanti tilVeipakke Salten AS (RV17) med opprinnelig garantibeløp på 13mill kr forFauske kommune, erinnfridd i

løpet av 2019.

Note nr.5 Langsiktig gjeld

.vu—v.. .: . ::r::,l_:.,-.  . l.=lllll -  - m. .:. -.:—«  ; l:

Total 1 724 594 635 1 416 744 300
3 mnd Nibor 425 057 000 396 791 663

KBN-20120611 KommunalBanken 64 457 000 60 159 880l 2.4800% NIBOR3M 0.6000% Fltende Serie 22122042

KBN-20130740 KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 2.4700% NIBOR3M 0,6000% Fltende Serie 21.12.2043

KBN-20160103 KommunalBanken 148 850 000 137 472 920 2.4649%NIBORSM 0.6000% Fltende Serie 28.02.2056

KLP 2016 KLP Kommunekreditl 148 850 000 138 355 533 2.5600% NIBORBM 0.7000% Fltende Serie 25.02.2056

Fastrente 707 760 635 492 794 140
KBN-20090330 KommunalBanken 277 744 635 107 505 330 2.0038% Fastrente 02.03.2022 Serie 0306.2031

KBN-20150082 KommunalBanken 47 540 000 41 894 530 1.9620% Fastrente 23.02.2022Serie 23.02.2055

KBN-20150083 KommunalBanken 153 300 000 135 095 530 1,9620% Fastrente 23.02.2022 Serie 23.02. 2055

KBN-20150084 KommunalBanken 57 780 000 47 615 000 1.9700% Fas‘lrente 03.03.2022Serie 03.03.2042

KBN-20170235 KommunalBanken 171 396 000 160 683 750 1.8000% Fastrente 20.04.2020Serie 24.04. 2057

P.t. rente 591 777 000 527 158 497
KBN-20100403 KommunalBanken 72 800 000 52 118 230 2.2845%Ordinær .t. FItende Serie  16.072040

KBN-20110740 KommunalBanken 100 000 000 62 719 280 2.4000%Ordinær .i. FItende Serie 06.12.2030

KBN-20180207 KommunalBanken B1 882 500 ?9 809 540 2.4000%Ordinær .1. Fltende Serie 04.06.2058

KLP 2018 831755. 45.223 KLP 81 882 500 80 307 836 2.4000%Ordinær .t. Fltende Serie 14.02.2058

KLP 8317.55.96413 2018 KLP 45 474 000 42 465 611 2.4000%Ordinær .1. Fltende Serie 19.12.2058

KLP 8317.56.70923 2019 KLP 209 738 000 209 738 000 1.9000%Ordinær .1. Fltende Serie 02.01.2060
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Note  nr.  6  Minimumsavdragi hht.  Kommunelovens  § 50

Avdrag Regnskap 2019  Regulert

Betalte avdrag 35 669 164 33 788 178

Beregnet minste Iovlige avdrag 39 638 759

Differanse -3 969 595

33 788 178

0

Årsregnskap 2019

Opprinnelig k
budsjett 2019 budsjett 2019 Regns ap 2018

29 616 588

31 488 130

-1 871 542

Årets betalte avdrag er lavere enn beregnet minimumsavdrag (jfr. kommunelovens  §  50 nr. 7).

Differansen kr 3.969.595 er derfor belastet avdrag med motpost kortsiktig gjeld, slik at regnskapsført beløp stemmer

med beregnet minimumsavdrag.

Note nr.  7 Pensjonsforpliktelser  og kostnader

KLP  — Kommunal Landspensjonskasse

PENSJONSKOSTNADER

Årets opptjening

Rentekostnad

Brutto pensjonskostnad

Forventet avkastning

Netto pensjonskostnad

Sum amortisert premieavvik

Administrasjonskostnad/Rentegara nti

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)

PREMIEAWIK

lnnbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)

Administrasjonskostnad/Rentegara nti

Netto pensjonskostnad

Premieavvik

PENSJONSFORPLIKTELSE

Brutto påløpt forpliktelse

Pensjonsmidler

Netto for Iiktelse før arb.avgift

2018

40 982 515

39 919 601

80 902 116

-39 546 842

41 355 274

8  057 367

3 227 261

52 639 902

2018

57 012 195

-3 227 261

—41 355 274

12 429 660

31.12.2018

ESTIMAT

1 021 180 673

928 529 074

92 651 599

15

2019

42 288 770

42 036 719

84 325 489

-40 935 597

43 389 892

9 711 870

2 698 691

55 800 453

2019

65 316 956

-2 698 691

-43 389 892

19 228 373

31.12.2019

ESTIMAT

1073 857 719

962 827 691

111 030 028



SPESIFIKASJON  AV  BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE  UB - ESTIMAT

Overførte/mottatte  pensjonsforpliktelser 1.1

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1  — estimat  i  fjor samt fisjon/fu

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1

Overførte/mottatte avvik

Faktisk forpliktelse

Årets opptjening

Rentekostnad

Utbetalinger

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12

SPESIFIKASJON  AV  BRUTTO  PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT

Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1

Brutto pensjonsmidler IB 1.1

Estimatavvik midler IB 1.1

Overførte/mottatte avvik

Fa ktiske pensjonsmidler

innbetalt premie/tilskudd (inkl.  adm.)

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

Utbetalinger

Forventet  avkastning

Brutto pensjonsmidler UB 31.12

AMORTISERING  AV PREMIEAVVIK 2019

Sum amortisert premieavvik til føring 9 711 870

Akkumulert premieavvik 54 565 037

AVSTEMMING

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1

Netto pensjonskostnad

Administrasjonskostnad/Rentega  ranti

lnnbetalt premie/tilskudd (inkl.  adm.)

Brutto estimatavvik

Nettoeffekt av fisjon/fusjon

Balanseført netto forpliktelse UB 31.12

2019

0

1 021 180 673

6 545 501

O

1 027 726 174

42 288 770

42 036 719

-38 193 944

1  073 857 719

2019

O

928 529 074

-31 061 301

0

897 467 773

65 316 956

-2 698 691

-38 193 944

40 935 597

962 827 691

2020

12 356 235

Årsregnskap 2019

2019

92 651 599

43 389 892

2 698 691

-65 316 956

37 606 802

O

111 030 028

SPESIFIKASJON AV  ESTIMATAWIK, PLANENDRING OG  TARIFFENDRING

Endret forpliktelse  -  Planendring

Endret forpliktelse -Ny beregningstariff

Endret forpliktelse  -  Øvrige endringer

Endringer forpliktelse  -  Totalt

16

2019

0

O

6 545 501

6 545 501



MEDLEMSSTATUS

Antall aktive

Antall oppsatte

Antall pensjoner

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive

Gj.snittlig alder, aktive

Gj.snittlig tjenestetid, aktive

FORUTSETNINGER

Diskonteringsrente

Lønnsvekst

G-regulering

Pensjonsregulering

Forventet avkastning

Amortiseringstid

SPK -Statens Pensjonskasse

År

Andelav fellesska ets ensjons runnla

A rc ert cnsionsomnnlaq r01.01

Amortiserin  :

PENS ONSKOSTNAD

Årets opptjening, service  cost

Rentekostnad

Bruttopensjonskostnad

Forventet avkastnin

Nettopensjonskosmad

Sum amortisert premieavvik

Administrasjonskostnad

Samlet kostnad inkl. administrasjon

PREMIEAVVIK

Forfalt premie(inkl. administrasjon og avregning)

(Hmm  oppga?" for dexember 2078)

Adrninistrasjonskostnad

Netto ensjonskosmad

Premienvvik

AMORTISERING  AV  PREMIEAVVIK

Bere net remieavvik året før

Amortisering av fjorårets premieavvik

Amortisetin av remieavvik Eta fidli ere år

Sum amortisett rcmieavvik til føtin

Resttil amortiserin inkl remeiavvik  31.12

01.01.2018

895

979

626

356 990

44,01

10,12

2018

4,00  %

2,97  %

2,97  %

2,20  %

4,50  %

7

2018

0,215 %

83 075 102

7

2018

8  678 734

5 348 591

14 027 325

—3 982 370

10 044 955

-13 182

285 801

10 317 574

2018

9 611 340

—285 801

—10 044 955

—719 416

2018

84 256

12 037

-25  219

—13 182

—926 255
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01.01.2019

888

1 075

666

371 075

44,15

10,27

2019

4,00  %

2,97  %

2,97  %

2,20  %

4,50  %

7

2019

0.209  %

82 168 110

7

2019 Han  Visning fi'a  forsktifi‘

8 191 408

5  308 680

13  500 088

—4 501 024

9  199  064  51341111  (:  og§13-3  nr.  a

—191 866

278 287

9  285 485

2019

9 938 775

3.3469

9.78 287

—9 199  064

461  424  51341111  d  0g §13—4 nr.  a  (evt.b)

2019

-719 416

—102774

—89 092

—191 866  5573-1115 6  ag§I3-411r.  c,d,e

—272 961
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PENS  ONSFORPLIKTELSE 2018 2019

Bruttopåløpt forpliktelse 31.12 147 742 106 146 217 095

Pensionsmidler 31.12 -103 463 481 —116 656 877

Nettofo ]iktelsefør arb.av 'ft 31.12 44 278 626 29 560 217

BRUTTO PENS ONSFORPLIKTELSER UB  —  ESTIMAT 2019

Bruttopensjonsforpliktelse IB 1.1. -estimati flor 147 742 106

Årets opptjening 8  191 408

Rentekostnad 5  308 680

Estimatavvik  —  f0 liktelse -15 025 100

Brutto cns'onsfoliktcisc  UB 31.12.  —  estimat 146 217 095

BRUTTO  PENS ONSMIDLER UB  —  ESTIMAT 2019

Bruttopensjonsmidler IB 1.1. -estimati fjor 103 463 481

Forfalt prernie (inkl. administrasjon og avregning) 9 938 775

Administrasjon -278 287

Forventet avkastning 4 301 024

Esfimatavvik  —midler 368 116

Brutto ens'onsmidlcr UB 31.12.  — estimat 116 656 877

ESTIMATAVVIK  PENS  ONSMIDLER 2019

Faktiske pensjonsmidler IB 1.1 —102 695 365

Estimerte ens'onsmidlerIB 1.1 103 463 481

Estimatavvik ens'onsmidlerIB 1.1. 768 116

Note  nr.  8  Anleggsregister

GRUPPE1 GRUPPE z  GRUPPE 3 GRUPPE 4 GRUPPE 5 GRUPPE 6 Sum

Akkumulert anskaffelseskost pr.  01.01.19 27 616 862 37 772 616 298 189 597 1420 841 452 300 379 024 22 329 864 2 107 129 415

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 1 500 413 0 —371 100 0 0 1 129 313

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.19 -13 556 089 -23 513 517 -108 344 512 -127 149 493 -39 604 827 0 -312168 438

Bokført verdi  01.01.19 14 060 773 15 759 512 189 845 085 1 293 320 859 260 774 197 22 329 864 1 796 090 290

Tilgang ? året 3 318 155 16 805 518 14 048 786 91 904 954 25 585 517 3 654 224 155 317 154

Avgang i  året 0 0 O 0 0 0 0

Delsalg i  året 0 0 0 0 0 0 0

Årets ordinære avskrivinger -3 689 887 —2 531 544 -13 973 872 —35 188 797 —6 016 918 0 —61 401 018

Årets nedskrivinger 0 0 O 0 0 O 0

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 O 0 0 0 0

Bokført verdi  31.12.19 13 689 041 30 033 486 189 919 999 1 350 037 016 280 342 796 25 984 088 1 890 006 426

GRUPPE  1  =  EDB-utstyr,  kontormaskiner  0g lignende

GRUPPE  2  =  Anleggsmaskiner, maskiner, inventar  og utstyr, verktøy, transportmidler  og lignende

GRUPPE 3  =  Brannbiler, parkeringsplasser, tekniske  anlegg (va), renseanlegg

GRUPPE  4  = Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier  og ledningsnett

GRUPPE  5  =  Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem, kulturbygg, brannstasjoner  og lignende

GRUPPE 6  =  Tomtegrunn, nærings  og boligarealer
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Følgende anlegg/maskiner er soigt/avhendet i 2019:

-  Kosmo skole

—  Bil drift/eiendom

‘- Tråkkemaskin (gitt bort)

-  3 leiligheter

- Tomter

- Valnesfjord  gamle  skole

Det er ikke  foretatt  nedskriving av verdiene i anleggsregisteret i 2019. Nedskriving har ingen resultateffekt, men vil

bli  foretatt  i regnskap 2020.

Note  nr.  9  Avsetninger og bruk av avsetninger

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2019 2019 2019 2018

Avsetninger 16 957 135 - — 10 880 499

Bruk av avseteninger -17 422 184 -2 538 110 -2 538 110 -10 569 782

Netto avsetnin  er -465  049 -2 538 110 -2 538 110 310 717

Note  nr. 10 Kapitalkonto

DEBET KREDIT

INNGÅENDE  BALANSE 445 687 914

Av— 0g nedskrivnin av anle gsmidler 61 401 018

Aktivering av anle smidler 141 013 546

Nedskrivin av aks'er o andeler 2 100 000

Fauske Parkerin 15 946 970

Kjøp av aksjer og andeler 2 604 370

Aktiverin av ensjonsmidler 47 492 013

Mottatte  avd rag på utlån 7 701 396

Utlån 25 618 925

Bruk av midler fra eksterne lån 110 517 634

Avdrag på eksterne lån 45 843 358

Endring pensjonsforpliktelser KLP 51 338 696

UTGÅENDE BALANSE 491 149 662

Note  nr. 11  Premieawik  og betydningen det har på kommunens arbeidskapital

Reglene om regnskapsføring av premieavvik, har  over  flere år medført at den utgiftsførte pensjonen blir  lavere  enn

det som faktisk er  betalt, ved at staten har innført et kostnadskorreksjonselement i kommuneregnskapet. Ved

utgangen av 2019 har Fauske kommune opparbeidet et  samlet  netto premieavvik på 54,3 mill. kroner som er

utbetalt,  men enda ikke utgiftsført. Hele dette beløpet er imidlertid 'beiastet kommunens likviditet, siden det er

utbetalt. Tilsvarende  tall  pr. 31.12.2018 var på 44,1 mill. kr.
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Note nr. 12 Selvkostområder
Kommunens utgifter  til  gjeld knyttet  til  selvkostområdet finansieres gjennom  de  brukerbetalinger kommunen krever

inn fra  brukerne. Kommunens utgifter  til  gjeld knyttet  til  øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige

inntekter (frie inntekter)

Samlet etterkalkyle  2019
Ettelkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 18. mars 2020.

Direkte drifisutgifier 12 031 774 7 670 461 739 573 20 441 500

Avskr‘ivningskostnad 7 356 101  3  417 010 0 10 773 111

Kalkulatorisk rente (2.3 %') 3  433 791 1 628 263 0 5 062 055

Indirekte driftsutgifier  (netto) 719 492 660 027 16 033 1 395 552

Indirekte  avskn'vningskostnad 0 0 0 0

Indirekte  kalkulatorisk rente D 0 0 0

Sjablongmessig indir.  kaukostnad (5 % av  ind.dr.kostn_] 0 O 0 0

Driflskostnader 23 541 159 13 375 782 755 605 37 672 526

+I- Korrigering av  tidlgere  års feil i  kalkyle D 0 0 0

+].  Bruk  awavsetning til etterdriflsfond 0 O 0 O

+I-  Gevinsmap ved  saigiulmngering av  anleggsmiddel D 0 0 0

+  Tllsku  dd/subsidien'ng D 0 0 0

-Øvrige  driftsinntekter —2 DEE» 779 —' 955 520 ADO —4 061 399

Samlet selvkosHGebyr runnlag) 21 445 380 11 410 242 755 505 33 611 127

Gebyrinntekter 21 917 200 12 962 101 943 455 35 822 756

Selvkostresultat (Gebyrinntekter  -  gebyrgrunnlag) 471 820 1 551 859 187 950 2 211 629

Servkosrgradi  % 100  % 100  % 100  % 100  %

Selvkostfond 01.01 —8 637 249 -1 953 932 478 824 -B 112 357

4+  Bruk  avlavsetning 111 selvkoatfond 471 820 1 551 859 187 950 2 211 629

+r- Kaikulefl rentemntektlrentekostnad servkosfiond «147 231 QT 094 13 174 —151 150

Selvkostfond 31.12 —8 312 660 429 167 679 949 —6 051 B7B

l. l' ':  "."l' igg'lg .lu  :  ! l.

l !  I ' '  .  '  l  '

.  e
Direkte dfifisutgifier 1  349 024 1 520 340 1 351 830 4 221 195

Indirekte driftsutgifter  (netto) 48 418 74 057 32 547 155 022

Driftskostnader 1 397 442 1 594 397 1 384 377 4 376 217

+  ‘I'Ilskuddlsubsidiering 565 424 0 0 865 424

-Øvrige drifisinntekter -84 241 -31.7 095 —1 12 762 —514 095

Samlet selvkosHGebyrgrunnlagl 447 777 1 277 303 1 271 615 2 996 695

Gebyrinntekter 447 777 1 571 144 1 693 484 3  712 405

Selvkostresultat (Gebyrinnteluer  -  gebyrgrunnlag) 0 293 841 421 869 715 710

Seivkostgradi  % 100  % 100  % 100 % 100  %

Selvkostfond 01.01 0 99 079 558 288 657 367

4+  Bruk avlavsetning til sehlkostfond 0 293 841 421 359 715 710

+i- Kalkulen rentemntektrrentekostnad selvkostfond D 5 658 17 692 23 350

Selvkostfond 31.12 0 396 578 997 B49 1 396 427
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Note  nr. 13  Fond avsetninger  og bruk av  avsetninger

Disposisjonsfond

Inngående beholdning

Avsetninger  i  regnska psåret

Bruki regnskapsåret

Utgående beholdning

Bundne driftsfond

Inngående beholdning

Avsetninger i regnskapsåret

Omklassifisering til bundet inv.fond

Bruki regnskapsåret

Utgående beholdning

Ubundne investeringsfond

Inngående beholdning

Avsetninger i regnskapså ret

Bruki regnskapsåret

Utgående beholdning

Bundne investeringsfond

Inngående beholdning

Avsetninger i regnskapså ret

Omklassifisering fra bundet driftsfond

Bruk  i  regnskapsåret

Utgående beholdning

Note  nr. 14 Øvrige  egenkapitalposter

Drift:

Regnskapsmessig merforbruk drift

Tidligere opparbeidet merforbruk

Årets avsetning til inndekking

Nytt merforbruk i regnskapsåret

Totalt merforbruk  til inndekking

Resterende antall år for inndekking

Investering:

Udekket i investeringsregnskapet

Tidligere udekket beløp

Årets avsetning til inndekking

Nytt udekket beløp i  regnskapsåret

Totalt udekket beløp til inndekking

75 739  663,07

Regnskap 2019

Regnskap 2019

O

0

Regnskap 2019

—26 216 999

—11 816 386

13 215 403

2 626 411

—22 191 572

Regnskap 2019

—2 224 412

175 000

—2 049 412

Regnskap 2019

—30 095 659

-5 140 749

-13 215 403

14 620 773

-33 831 038

R  I  rtb d ' tt
Regnskap 2019 egue " Sle

29 370 044,28

46 369 618,79

Regnskap 2018

O

0

Regnskap 2018

-25 434 520

-6 645 161

5 862 682

-26 216 999

Regnskap 2018

—6 931 513

4 707 101

—2 224 412

Regnskap 2018

—25 860 321

—4 235 338

—30 095 659

Opprinnelig budsjett

Arsregnskap 2019

Regnskap 2018
2019 2019

1 985 250,13

2 000 000,00

27 384 794,15

2  000 000,00 - 29 370 044,28

Regulert budsjett

2019

3 209 388,72

-3 209 388,72
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Note  nr. 15 Endringi  regnskapsprinsipp som  påvirker arbeidskapital driftsregnskap består  av:

Endring av periodisering feriepenger 1994

Prinsippendring toppfinansieringstilskudd ressurskrevende brukere 2008

Saldo:

12 271 998

-1 672 000

10 599 998

Note  nr. 16  Interkommunalt samarbeid  regulert  etter Kommunelovens  §  27

Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK)

Følgende kommuner inngår  i  samarbeidet:

'  Fauske kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Sørfold kommune

Beiarn kommune

Røst kommune

. . . .

Totale overføringsinntekter fra deltakerkommunene:

Note  nr. 17  lnterkommunalt samarbeid  og eierskap

Nordlandsmuseet

Salten Regionråd

Salten Friluftsråd

Felles Ansvar  i  Salten

Salten kultursamarbeid

Sekretariat kontrollutv.

Salten Kommunerevisjon

RKK Indre Salten

lnterkomm. Arkiv  i  Nordland

Utmarkskommunenes sammenslåing

Salten IUA  (akutt  forurensning)

Salten Brann

Samisk bokbuss

Sceneinstruktøren Indre salten

Felles legevakt Fauske—Sørfold inkl. AMK—sentral

Helse— og miljøtilsyn

Krisesenteret  i  Bodø

Overgrepsmottak Bodø

Sum

2019

685 712

376 880

115 821

181 705

156 458

154 482

1 589 250

744 856

156 063

56 250

72 078

9 127 092

16 000

74 663

6 840 578

434 320

950 658

126 377

21 859 243

22
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2018

667 000

371 430

136 791

179 270

156 458

184 008

1 533 270

744 856

136 360

49 000

46 000

7 988 884

16 000

70 000

6 395 563

430 000

907 000

115 000

20 234 890

2017

670 000

379 010

111 397

196 630

151 649

148 000

1 495 240

744 856

133 000

49 000

46 000

7 303 953

16 000

50 000

5 746 664

375 000

730 743

331 718

18 783 860
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Note  nr.  18 Finansielle omløpsmidler

Finansielle omløpsmidler plassert  i  enkeltaksj er  i  SKS er  vurdert  til  laveste  verdi av  anskaffelseskost  og virkelig verdi
i  tråd  med  regnskapsforskriftens § 8  og God  kommunal regnskapsskikk.

Bokført  verdi  31.12.2019  Anskaffelseskost

Kortsikti e aks'er SKS 76  039  000 76  039  000

Note  nr.  19 Aksjer og andeler  oppført  som anleggsmidler  *

Regnskap Regnskap

2019 2018

SALTEN KOMMUNEREVISJON, AKSJER. 150 000 150 000

FAUSKE PARKERlNG AS 2 100 000

ISE ENERGI AKSJER 12 343 093 12  343 093

SALTENS BILRUTER, AKSJER 53 525 53 525

SALTEN KRAFTSAMBAND, AKSJER 76 104 76 104

FAUSKEH. BOR.LAG 16 000 16  000

NORD—NORSK ELEVHJEM 30 000 30 000

MYRA BORETTSLAG 24 000 24  000

FAUSKEH.B. BOR.LAG 16 000 16  000

HELSETUNET BORETTSLAG 219  718

AS GALVANO STANS 253 000 253 000

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 29  306 182 26 921 530

T O T A L T 42 487 622 41 983 252

*  l  sak 30/14 vedtok Fauske formannskap å gjøre ansvarlig lån til Siso Vekst AS på kr  500.000  om til egenkapitali

bedriften. Lånet var finansiert av næringsfondet, og var rente og avdragsfritt.  Tilsvarende omgjøring ble gjort i

Sørfold kommune av deres lån til Siso Vekst AS. Fauske kommune sin andel av aksjer utgjør  49,56  %  og

anskaffelseskost av aksjene er beregnet til kr  347.800.  Omgjøring fra ansvarlig lån til aksjer er ikke bokført i

kommunen regnskap tidligere. Dette vil bli korrigert  i  regnskap 2020.
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Note nr. 20 Overtakelse Fauske Parkering AS

Fauske parkering AS ble avviklet med virkning fra 01.01.2019 og tilbakeført ordinær kommunal drift.

Fauske kommune innfridde lån på 13,6 mill kr i 2018. Øvrig balanse ble tatt inn  i  kommunens regnskap i
2019.

Fauske arkerin AS Fauske kommune

Anleggsmidler* O 14 303  608,00

Omløpsmidler 0 2 357 265,42

Sum eiendeler 0 16 660 873,42

Disposisjonsfond 0 -
Bundne driftsfond O -

Ubundne investeringsfond 0 —
Bundne investeringsfond 0 -

Regnskapsmessig merforbruk -

Udisponert beløp investering «
Kapitalkonto 0 —2 326 197,28

Sum egenkapital O -2 326 197,28

Langsiktig gjeld” 0 -13 620 772,36

Kortsiktig gjeld 0 -713 903.78

Sum "eld  o e  enkapital 0 -16 660 873,42

*  Anleggsmidler består av parkeringsplasser og parkeringsautomater.
** Lån ble innfridd av kommunen desember 2018 og bokført som fordring i  kommunens regnskap 2018.

Balansen til Fauske parkering AS ble tatt inn  i  kommunens balanse i regnskap 2019.

Note nr. 21 Ytelser til ledende personer

Tekst Regnskap 2019 Regnskap 2018

Lønn til adm. sjef Kr 1.200.000 Kr 1.200.000

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i 0 0
kommunal sammenheng (AS, KF, lKS, stiftelseretc.)

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører Kr 987.997 Kr 956.463

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv  i 0 0
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)

Note nr. 22 Revisjonshonorarer

Tekst Regnskap 2019 Regnskap 2018

Hoongra‘r for regnskapsrevuslon, forvaltnlngsrewspn og Kr 1.589.250 Kr 1.533.270
radglvnlng
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Note nr. 23 Kassekreditt

Fauske kommune hadde  i  2019 en kassekreditt-ramme på 200 mill. kr i Sparebank 1 Nord—Norge. Pr. 31.12.2019 var

det trukket 188,8 mill. kr av denne rammen.

Note nr. 24 Avdrag på lån til videre  utlån  og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån.

Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet

investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

2019 2018
Mottatte avdrag på startlån 7 635 396 7 189 739

Utgiftsførte avdrag i  investeringsregnskapet 2 580 897 2 861 840

Avsetning til/bruk av avdragsfond 5 054 499 4 235 338

Innfrielse lån Fauske Parkering 13 620 773

Saldo avdragsfond 31.12. 20 646 321 29 212 594

Note nr. 25 Ansatte

2018 2019

Antall ansatte 857 773

Antall ledende stillin er 14 14

Antall kvinner 685 620

Prosentandel kvinner 80 % 80,2 %

Antall kvinner  i  ledende stillin er 6 5

Prosent kvinneli e ledere 43 % 36 %

Antall menn 173 153

Prosentandel menn 20 % 19,8  %

Antall menn  i  ledende  stillin  er 8 9

Prosent mannli e ledere 57 % 64  %

HR—avdeh’ngen har 12019 foretatt en gjennomgang og rydding i  registreringspraksis i lønns- og personalsystemet

HRM. Dette medfører et  tall  for 2018 og 2019 ikke er sammenlignbare. Fra  2020  vil tallene igjen være

sammenlignbare med 2019.

Fordeling heltid/deltid:

2018 2019

Antall ansatte  i  deltidsstillin er 346 294

Antall kvinner  i  deltidsstillin er 306 257

Prosentandel kvinner deltid 88,5 %  87,5  5

Antall menn  i  deltidsstillin er 40 37

Prosentandel menn deltid 11,5 % 12,5 %
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Note nr. 26 Likestilling

Likestilling omhandler hvordan kommunen sikrer likeverdig behandling av kommunens ansatte uavhengig av kjønn,

funksjonsevne og kulturbakgrunn.

'  Fauske kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn i alle aldersgrupper, og

uavhengig av funksjonsevne og kulturbakgrunn.

I  Fauske kommune skal sikre at alle ansatte gis mulighet til å utnytte sine ressurser og blir rettferdig belønnet

for dette.

I  Fauske kommune skal ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid.

Note nr. 27 Klagesak  KOFA

l samarbeid med Sørfold kommune ble det  i  2019  i  DOFFIN (Nasjonal kunngjøringsdatabasen for offentlige

anskaffelser) lyst ut en fire-årig rammeavtale for slamtømming av private slamavskillere. Anbudsprosessen er på

vegne av kommunene gjennomført av Innkjøpsservice Advokatfirma AS. Ved innleveringsfristens utløp medio

september 2019 var det levert to tilbud. Konkurransen skulle lyses ut med forhandling. Etter at forhandlingene var

fullført mottok kommunen klage fra en av tilbyderne der de påpekte at konkurransen var lyst ut som konkurranse

uten forhandling. Ved nærmere ettersyn viste det seg at konkurransegrunnlaget var utlyst som en konkurranse uten

forhandlinger. Fauske kommune er ikke ansvarlig for feil ordlyd i utlysningen, men klagen ble tatt til følge og ny

konkurranse ble lyst ut i DOFFlN.

Ved andre gangs utlysning kom det også inn to tilbud. l begge utlysninger var vektingen 100  %  på pris. Etter

forhandlinger ble det inngått kontrakt med den tilbyder som det beste tilbudet. Saken er  i  ultimo februar 2020 på

nytt klaget inn for KOFA basert på argument om at det ikke var grunnlag for å avlyse konkurransen etter første

utlysning. Saken ligger p.t. fortsatt til behandling hos KOFA.
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1 Rådmannens årsberetning 

1.1  Økonomi 
 
Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal 
rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom revidert budsjett og regnskapet.  
 
Denne framstillingen forutsettes å være dekkende for formelle krav til årsberetningen, mens 
utfyllende tjenesteinformasjon er tatt inn i kapittel 2 resultatenhetenes årsmelding. 
 
Regnskapet for 2019 er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på 46,37 mill. kr, og et 
negativt netto driftsresultat på 37,2 mill. kr. Differansen mellom de to tallene skyldes netto 
avsetning til bundne driftsfond.  
 
Resultatet for 2019 er dramatisk og gir grunn til stor bekymring. Negative driftsresultat over 
flere år og ingen frie midler (disposisjonsfond) medfører svak likviditet og tilnærmet ingen 
økonomisk handlefrihet. Denne driftssituasjon har vedvart over tid i kommunen, uten at 
politikere og administrasjon i fellesskap har klart å finne tilstrekkelige og gode tiltak for å 
rette på situasjonen. Rådmannen presiserer at kommunen fortsatt er i en svært utfordrende 
økonomisk situasjon. Over år har betydelig økning av gjelden, endret demografi med færre 
yngre og flere eldre, samt variasjon i energirelaterte inntekter mellom år, bidratt til behovet 
for å redusere driftsnivået og tilpasse det de økonomiske rammer kommunen må driftes 
innenfor.  
 
I vedtatt budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 er det gitt politisk tilslutning til flere 
strukturendringer. Da budsjett 2020 ble vedtatt var prognosen for 2019 bedre enn avlagt 
årsregnskap viser. Dermed økes utfordringene framover for å få kommunens økonomi i 
balanse. Fremdeles yter kommunen tjenester som ligger over lovpålagt nivå. Særlig har 
kommunen utfordringer innenfor omsorgssektoren. Vedtatte tiltak har av ulike årsaker ikke 
blitt implementert så tidlig som forutsatt. Det må jobbes videre med nye tiltak spesielt 
innenfor de to store tjenestesektorene; Oppvekst og kultur og Helse og omsorg.  
 
Fauske kommune har 75,7 mill. kr i akkumulert merforbruk som må dekkes inn. Kommunen 
må også allokere større deler av inntektsgrunnlaget til betjening av renter og avdrag på lån, 
ettersom kommunen er en av de kommunene i landet med mest gjeld per innbygger. 
Kommunen har gjort betydelige investeringer i nye skolebygg, men vil i fremtiden ha behov 
for investeringer innenfor omsorg. Dette medfører ytterligere omstillingstiltak utover i 
økonomiplanperioden.  
 
I KOSTRA-analysen som ble utarbeidet ifb. budsjettet for 2019, så er den finansielle 
situasjonen i Fauske kommune beskrevet på følgende måte av Håvard Moe fra KS Konsulent: 
«Oppsummert kan man si at den finansielle situasjonen er kritisk. Gjelda er skyhøy, 
disposisjonsfondene er (nesten) tomme og driftsresultatene er meget svake de siste årene (i en 
periode som betegnes som meget god for kommuneøkonomien). Om ikke Fauske tar 
umiddelbare (kraftige) grep, så vil man i løpet av kort tid havne (som en av etter hvert ganske 
få kommuner) på ROBEK-lista. Med Fauske sitt gode økonomiske utgangspunkt ville det være 
svært forunderlig om så skulle skje.» 
 
Fauske kommunes budsjettvedtak for 2020 viser at akkumulert merforbruk på 27,4 mill. kr fra 
2018 ikke har inndekking. Kommunestyret vedtok å bruke mer enn to år på å dekke inn 
merforbruket fra 2018, og oppfylte således kriteriet i kommuneloven § 28-1c om forhold som 
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medfører innmelding i ROBEK. Fauske kommune ble på dette grunnlaget oppført i ROBEK 
22. januar 2020.  
 
Fauske kommune har opparbeidet seg høy gjeld over de siste årene, og renter og avdrag på 
disse lånene er utgifter som kommunen ikke kan gjøre noe med i ca. 35 år fremover, de ligger 
fast og kan ikke reverseres. Det betyr at det er omstilling og reduksjon av den øvrige driften 
som er løsningen for å redusere driftsnivået og oppnå økonomisk balanse i Fauske kommune. 
Hovedårsaken til at Fauske kommune nå er innmeldt i ROBEK, er etter rådmannens 
vurdering at nødvendig omstilling har blitt utsatt for lenge. Skolestrukturen i Fauske 
kommune ble endret fra fire til to skoler i sentrum fra august 2019. Dersom skolestrukturen 
hadde blitt endret allerede da nye Vestmyra skole sto ferdig til skolestart i 2016, så ville 
kommunen spart anslagsvis 60 mill. kr til sammen fra august 2016 til utgangen av 2019. Hvis 
omstillingen av helse- og omsorgssektoren hadde startet like tidlig ville omstillingen av 
driften i Fauske vært kommet vesentlig lenger enn den er i dag, og den driftsmessige effekten 
av omstillingen kunne blitt realisert før renter og avdrag på de nye skolebyggene slo inn for 
fullt i regnskapet i 2018 og 2019.  
 
Prisen av å utsette omstilling vises nå i form av innmelding i ROBEK, et betydelig 
akkumulert merforbruk og en drift som er i enda større ubalanse. En annen årsak enn den rent 
økonomiske til at rådmannen har advart mot å utsette omstilling, er at det vil gi behov for 
enda større omstillinger over et kortere tidsrom i fremtiden. Dette er utfordrende for 
kommuneorganisasjonen, fordi det er de samme menneskene som skal omstille driften, som 
også skal sørge for at tjenester samtidig leveres til kommunens innbyggere. Rådmannen 
erkjenner at de vedtatte omstillingstiltakene innenfor helse- og omsorgssektoren har vært mer 
krevende å implementere enn forutsatt i budsjettet. Dette har bl.a. sammenheng med at 
sektoren i utgangspunktet har en presset ressurssituasjon, noe som gjør det spesielt krevende å 
skulle omstille parallelt med å levere tjenester. Utfordringer med lokaler og høyt sykefravær 
har ytterligere bidratt til å forsinke omstillingen.  
 
I tillegg til at driftsnivået må reduseres for å bringe balanse mellom disponible inntekter og 
driftsutgiftene, så må driftsnivået ytterligere reduseres for å dekke inn det akkumulerte 
merforbruket som er på 75,7 mill. kr etter 2019. Dette vil bli en krevende øvelse der det er 
avgjørende med et tett samarbeid mellom kommunestyret og rådmannen. Fylkesmannen er 
tydelig på at partipolitikk og valgløfter ikke kan være styrende for en kommune i ROBEK, det 
kan først gjøre seg gjeldende når kommunen igjen har økonomisk handlingsrom. Inntil Fauske 
kommune har fått tilbake det økonomiske handlingsrommet, så trenger kommunen en 
langsiktig strategi som er forankret i kommunestyret, og som gir stabilitet og forutsigbarhet ut 
over langtidsplanperioden 2020–2023.  
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1.2 Nærmere om driftsregnskapet 
 
Tabell 1 – Resultat 2019 Resultatområder (tall i hele tusen) 

 
 
 
Totalt viser driften av resultatenhetene et merforbruk på 30,7 mill. kr. I forhold til prognosen i 
økonomimelding 2/2019 som var på 18,1 mill. kr, er dette en forverring på 12,6 mill. kr. 
Tabellen ovenfor viser at området politikk hadde et merforbruk på 1 mill. kr, administrasjon 
et merforbruk på 0,7 mill. kr, Eiendom, plan og samfunnsutvikling et merforbruk på 2,5 mill. 
kr, Oppvekst og kultur et merforbruk på 2,5 mill. kr og Helse og omsorg hadde et merforbruk 
på 24,0 mill. kr.   
 
 
  

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

1 Politikk

Politikk 10 118 9 149 969

Sum område: 1 Politikk 10 118 9 149 969

2 Administrasjon

Rådmann stab 31 328 30 602 726

Sum område: 2 Administrasjon 31 328 30 602 726

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 405 8 986 -581

Fauske kommunale eiendommer 42 133 39 536 2 597

Plan og utvikling 7 353 6 670 683

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 021 1 185 -165

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 58 912 56 377 2 534

4 Oppvekst og kultur

Skole 143 044 140 268 2 775

Barnehage 36 869 35 102 1 767

Barne og familie 37 018 38 513 -1 496

Kultur 12 721 13 327 -606

Oppvekst og kultur Felles 1 178 1 136 42

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 830 228 347 2 482

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 11 083 12 531 -1 449

Institusjon 87 850 78 157 9 693

Hjemmetjenesten 115 677 101 861 13 816

Fauske storkjøkken 3 975 3 110 865

Helse 45 497 43 715 1 782

Nav 22 227 22 923 -696

Sum område: 5 Helse og omsorg 286 309 262 297 24 012

T O T A L T 617 497 586 772 30 723
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Tabell 2 – Resultat 2019 Fellesområder (tall i hele tusen) 

 
 
 
Fellesområder består av diverse områder som ikke er naturlig å plassere under 
resultatenhetene. Postene som inngår her er blant annet rammetilskudd, skatteinntekter, 
konsesjonskraft og kvotekraft, tilskudd, selvkostområder og premieavvik på pensjon.  
 
Samlet viser fellesområdene et avvik i 2019 på 15,6 mill. kr. Dette er 14 mill. kr dårligere 
resultat enn prognosen i økonomimelding 2/2019. Selvkostområdet har bidratt med ca. 2 mill. 
kr i positivt bidrag i 2019. Dette er bidrag til framførbart underskudd fra tidligere år. For vann 
gjenstår inndekning av 6,3 mill. kr og for avløp gjenstår inndekning av 0,4 mill. kr av 
framførbart underskudd tidligere år. Negative avvik for fellesområder er knyttet til 
premieavvik pensjon, tilskudd private barnehager, renter og avdrag, tilskudd ressurskrevende 
brukere og aksjeutbytte. 
 
Avviket på fellesområdet på 15,6 mill. kr er resultat på fellespostene før 
årsoppgjørsdisposisjon hvor kommunens samlede merforbruk på 46,37 mill. kr bokføres.   
 
 

1.3 Nærmere om avvik mellom budsjett og regnskap 

1.3.1 Lønn 
 
Tabell 3 – Fast lønn (tall i hele tusen) 

 
 
 
Av merforbruket er 12,5 mill. kr knyttet til Helse og omsorg. I tillegg er det en del 
lønnsmidler som har ekstern finansiering som ikke var budsjettert. Dette må sees opp mot 
merinntekter på inntektssiden.   
 
 
Tabell 4 – Netto vikarutgifter og overtid (tall i hele tusen) 

 
 

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Fellesområder -571 127 -586 773 15 646

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Fast lønn 411 396 394 673 16 723

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Overtid 9 217 3 277 5 940

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 52 417 44 673 7 744

Refusjoner syke- og fødselspenger -30 856 -31 656 801

T O T A L T 30 779 16 293 14 485
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Tabellen over viser forbruk av vikarer, overtid samt refusjon syke- og fødselspenger for 2019. 
Tallene viser et merforbruk på i underkant av 14,5 mill. kr i forhold til regulert budsjett. Av 
merforbruket er 13,7 mill. kr knyttet til Helse og omsorg og 2,1 mill. kr til Oppvekst og 
kultur, mens Rådmannens stab hadde et mindreforbruk på 0,7 mill. kr.  
 
 
Tabell 5 – Netto overtid, vikarutgifter og refusjoner 2019 vs. 2018 (tall i hele tusen)  

 
 
Sammenlignet med 2018 viser regnskap 2019 en økning i bruk av overtid og vikarer på i 
underkant av 5,5 mill. kr. Det er inntektsført refusjoner på 1,8 mill. kr mer i 2019 enn i 2018. 
Totalt er netto vikarutgifter økt fra 27,2 mill. kr i 2018 til 30,8 mill. kr i 2019.  
 
 

1.3.2  Sosiale utgifter 
 
Tabell 6 – Sosiale utgifter (tall i hele tusen) 

 
 

Regnskap Regnskap Endring

2 019 2 018

OVERTID 9 217 6 563 2 654

VIKARER 7 133 7 359 -226

VIKAR VED FØDSELSPERMISJON 3 795 4 177 -382

VIKAR VED SYKDOM 16 210 13 200 3 010

VIKAR VED FERIE 7 203 7 218 -15

EKSTRAHJELP 6 949 5 520 1 429

EKSTRAHJELP ALVORLIGE SYKE 138 332 -194

FELLESVAKTER 17 7 10

KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER 10 973 11 799 -826

SUM UTGIFTER 61 634 56 176 5 458

REFUSJON SYKEPENGER -25 090 -23 321 -1 769

REFUSJON FØDSELSPENGER -5 766 -5 694 -72

SUM INNTEKTER -30 856 -29 015 -1 841

NETTO VIKARUTGIFTER 30 779 27 162 3 617

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

PENSJON KLP FELLESORDNING 50 406 50 408 -2

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE SPK 8 323 8 322 1

GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 733 706 27

PREMIEAVVIK PENSJON KLP -19 228 -22 850 3 622

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 9 712 9 466 246

PREMIEAVVIK SPK -461 -896 435

PENSJONSPREMIE AFP 0 117 -117

PENSJON SYKEPLEIERE KLP 8 033 8 033 0

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK -192 -23 -169

ARBEIDSGIVERAVGIFT 25 764 27 114 -1 349

T O T A L T 83 089 80 396 2 693
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Tabell 6 viser utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift. Tallene viser et merforbruk på 2,7 
mill. kr i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes et lavere premieavvik enn forutsatt i 
budsjettet. 
 
 

1.3.3 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 
 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon omfatter formelt også 
kjøp av eksterne vikartjenester. Da disse i praksis er knyttet til lønnsområdet og utfordringene 
knyttet til vikarbruk, er de i stedet tatt med som en del av netto vikarutgifter, jf. tabell 4 og 5.  
 
 
Tabell 7 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (ekskl. kjøp  
av eksterne vikartjenester) (tall i hele tusen) 

 
 
 
Tabell 8 viser poster med vesentlig merforbruk 2019 i forhold til budsjett. 
 
 
Tabell 8 – Poster med vesentlig merforbruk i 2019 (tall i hele tusen) 

 
 
  

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 131 563              113 748       17 815          

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

MATVARER 11 048 9 230 1 818

FRIKJØP FOLKEVALGTE 1 951 685 1 266

TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 6 931 5 842 1 089

ENERGI 14 542 11 643 2 898

HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 20 121 15 882 4 239

AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 7 038 5 502 1 536

INVENTAR OG UTSTYR 3 413 2 577 836

BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 7 924 2 399 5 526

VEDLIKEHOLD UTEAREALER/BRØYTING 1 802 374 1 428

KONSULENTTJENESTER/OBS: ikke kjøp av  vikartjenester 3 429 2 072 1 357
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1.3.4 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
 
Tabell 9 – Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (tall i  
hele tusen) 

 
 
 
Det største avviket gjelder barnevern og betaling til Nordlandssykehuset HF 
(utskrivningsklare pasienter). 

 

1.3.5 Overføringsutgifter 
 
Tabell 10 – Overføringsutgifter (tall i hele tusen) 

 
 
 
Momskompensasjon har tilsvarende refusjonspost på inntektssiden (både i regnskap og 
budsjett), dvs. nettoeffekt null på resultatet. Avvik på posten Overføringer til andre er i 
hovedsak knyttet til ulik kontobruk i budsjett og regnskap på enkelte ansvar. Det betyr ikke et 
tilsvarende merforbruk innenfor samme ansvarsområde. Næringstilskudd er ikke utbetalt iht. 
budsjett, men utbetalt tilskudd er ført på annen konto. Mindreforbruk netto er avsatt til 
næringsfondet. Tap på fordringer skyldes rydding i gamle krav flere år tilbake i tid. Slik 
gjennomgang skal nå tas årlig i forbindelse med årsavslutning av regnskapet.  
 

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

TIL STATEN/STALIGE INSTITUSJONER 5 850 3 207 2 642

TIL FYLKESKOMMUNEN./FYLKESKOMM. INSTIT. 1 550 1 214 336

TIL ANDRE KOMMUNER/INSTITUSJONER 7 461 7 726 -266

TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 57 950 58 234 -284

KJØP FRA IKS (KOMM. SELV DELTAKER) 11 752 11 768 -15

OVERFØRING TIL /KJØP FRA KOMMUNALT FORETAK 1 522 1 282 240

T O T A L T 86 085 83 432 2 653

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

OVERFØRINGER TIL STATEN 16 0 16

SKATT KVOTEKRAFT 1 387 1 680 -293

MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 17 402 21 609 -4 207

OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER 109 95 14

OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 150 0 150

OVERFØRINGER TIL ANDRE 30 427 28 029 2 399

KJØP AV KONSESJONSKRAFT 12 704 13 627 -923

TAP PÅ FORDRINGER 1 278 17 1 261

OVERF. TIL IKS (KOMM. SELV DELTAKER) 0 350 -350

NÆRINGSTILSKUDD 0 1 692 -1 692

TIL EGNE BEDRIFTER 3 875 3 850 25

T O T A L T 67 348 70 948 -3 600
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1.3.6 Overføringsinntekter/refusjoner 
 
Tabell 11 – Overføringsinntekter/refusjoner (tall i hele tusen) 

 
 
 
Merinntekt gjelder i all hovedsak høyere refusjoner fra staten innenfor område Oppvekst og 
kultur (Utdanningsdirektoratet) og Helse og omsorg (psykiatri). 
 
 

1.3.7 Statstilskudd, andre tilskudd 
 
Tabell 12 – Statstilskudd, andre tilskudd (tall i hele tusen) 

 
 
 
Merinntekt gjelder refusjonskrav gjesteelever, tilskudd prosjekt «Ny by – ny E6» og inntekter 
næringsfond. 
 
 

1.3.8 Skatt og rammetilskudd 
 
Tabell 13 – Skatt og rammetilskudd (tall i hele tusen) 

 
 
 
Fauske kommune bruker KS sin prognosemodell til fastsettelse av budsjett for skatt og 
rammetilskudd. Budsjettet ble regulert i økonomimelding 2/2019 i tråd med KS sine 
oppdaterte tall for skatteinngang. 
 
  

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -72 959 -65 652 -7 308

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -36 919 -35 093 -1 826

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

RAMMEOVERFØRING -258 676 -265 292 6 616

INNTEKTSUTJEMNING -34 468 -39 219 4 751

SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT -266 024 -252 046 -13 977

T O T A L T -559 168 -556 558 -2 610
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1.3.9  Finansinntekter/finansutgifter 
 
Tabell 14 – Oversikt finansinntekter/finansutgifter (tall i hele tusen) 

 
 
 
Fauske kommune hadde i siste del av 2019 en kassekredittramme på 200 mill. kr i Sparebank 
1 Nord-Norge. Per 31.12.2019 var det trukket 188,8 mill. kr av denne rammen. Renteutgifter 
er derfor 1,3 mill. kr over budsjett. Pga. dårlig likviditet i løpet av året er det også avvik på 
morarenter på 0,75 mill. kr. Budsjetterte avdragsutgifter i 2019 har vært for lave, som gir et 
negativt avvik på 5,8 mill. kr. Det er krav i kommuneloven om minimumsavdrag i forhold til 
gjeldsbelastningen. Dette kravet er oppfylt i regnskap 2019. 
 
  

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

RENTEUTGIFTER 27 649 28 937 -1 288

RENTER KASSEKREDITT 3 231 645 2 586

GEBYRER OG MORARENTER 859 105 754

AVDRAGSUTGIFTER 39 639 33 788 5 851

Sum finansutgifter 71 378 63 475 7 903

RENTEINNTEKTER -2 496 -1 775 -721

RENTEINNTEKTER UTBEDRINGSLÅN -4 0 -4

KURSGEVINST FINANSIELLE PLASSERINGER -781 0 -781

Sum finansinntekter -3 281 -1 775 -1 506

T O T A L T 68 097 61 700 6 397
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1.4 Investeringsregnskapet 
 
Nedenfor følger en oppstilling av investeringsprosjektene i 2019 og 2018.  
 
 
Tabell 15 – Investeringsprosjekt 2019 og 2018 (tall i hele kroner) 

 
 
 

Regnskap Regulert budsjett Regnskap

2019 2019 2018

5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER 2 755 000 0 3 700 000

6011 Valnesfjord skole/Flerbrukshall 16 604 796 6 000 000 114 954 794

6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 13 045 0 5 967 081

6020 FAUSKE SVØMMEHALL 0 0 3 457 800

6022 SAMLOKALISERING TEKNISKE TJENESTER 3 348 697 70 000 000 6 867 455

6025 ERIKSTAD BARNEHAGE INN I ERIKSTAD SKOLE 21 909 258 8 200 000 7 534 968

6027 FRA LEID TIL EID 726 529 0 1 480 234

6028 HELSETUNET LEGEKONTOR 14 966 961 0 2 940 946

6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING 0 0 4 248 891

6040 FINNEID SKOLE 2 381 353 0 7 369 852

6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRING 218 931 0 0

6059 BUEN FASE 1 BOKOLLEKTIV/BOFELLESSKAP 8 701 671 8 000 000 37 549 146

6072 SKYTEBANE ERSTATNINGSLOKALER 388 722 6 000 000 86 278

6076 SVØMMEBASSENG SULITJELMA REHABILLITERING 0 0 307 146

6078 SULITJELMA BARNEHAGE 124 209 0 5 250 825

6079 VALNESFJORD BARNEHAGE OMBYGGING 1 694 837 7 200 000 0

6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG 435 894 0 946 377

6140 VANNFORSYNING 11 705 415 7 000 000 8 889 337

6160 AVLØP, RENSING, NETT 7 577 606 60 000 000 4 475 627

6180 VEGPROSJEKTER 12 347 381 5 575 000 975 349

6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN 713 734 0 734 050

6184 LØKÅSÅSEN BOLIGFELT 0 11 250 000 0

6185 GATELYS 1 647 589 1 000 000 997 675

6200 BYGG EIENDOM INVESTERINGER 125 000 2 140 000 2 699 111

6204 IT-INVESTERINGER 6 266 094 4 400 000 4 383 527

6205 VELFERDSTEKNOLOGI 969 377 5 000 000 0

6300 BORETTER HELSETUNET BORETTSLAG 219 718 0 0

6800 PLAN UTVIKLING 0 1 850 000 8 708 580

6801 GRUNNUNDERSØKELSER 0 0 846 690

6803 OPPVEKST KULTUR HMS-TILTAK 0 0 743 750

6804 HELSE OG OMSORG HMS-TILTAK 0 0 597 117

6805 TAREVEIEN UTLEIEBOLIGER 0 0 3 400 929

6806 KANTINE OPPGRADERING 0 0 192 732

6807 FAUSKE RÅDHUS REHABILLITERING 6 826 446 0 12 508 810

6808 MYRVEIEN UTLEIEBOLIGER 11 134 322 1 000 000 142 370

6810 RIVING-SANERING GAMLE BYGG 4 005 085 5 850 000 151 602

6814 SØBBESVA VEG OG NÆRINGSAREAL 33 572 0 935 834

6815 HMS-TILTAK SAMHANDLINGSOMRÅDENE 989 155 0 154 657

6816 AUTOMATER PARKERINGSAVDELING 0 1 270 000 0

6817 MEDISINTEKNISK UTSTYR 5 237 320 2 300 000 0

6818 KULTURHUS 0 6 000 000 0

6999 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER INVESTERING 52 469 134 38 600 000 35 751 614

7003 FAUSKE KIRKE - OPPGRADERING KIRKEGÅRD 0 0 200 799

TOTALT INV.UTGIFTER 196 536 851 258 635 000 290 151 954

TILSKUDD, SALG OG REFUSJONER -41 863 697 -2 600 000 -8 385 898

MOMSKOMPENSASJON -21 658 352 -39 597 000 -44 665 828

BRUK AV LÅN -110 517 634 -214 438 000 -218 494 000

MOTTATTE AVDRAG -7 701 396 -2 000 000 -7 189 739

BRUK AV FOND -14 795 773 0 -8 207 101

REGNSKPASMESSIG UDEKKET BELØP INVESTERING 0 0 -3 209 389

TOTAL FINANSIERING -196 536 851 -258 635 000 -290 151 954
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Enkelte investeringer løper over flere år, og har dermed fått tildelt ramme i flere budsjettår, 
men budsjett 2020 viser ikke ubrukte investeringsmidler fra tidligere år. Låneopptak 2019 
209,738 mill. kr er tatt opp i januar 2020, men er benyttet til finansiering av prosjekter i 
regnskap 2019 etter dialog med Fylkesmannen i Nordland. Dette var en forutsetning for 
godkjenning av låneopptak 2020. Rest udisponerte lånemidler 2019 per 31.12.19 er kr 
155 982 787,23. 
 
 

1.5 Nøkkeltall/analyse 
 
De mest sentrale økonomiske indikatorene er: 
 
 Netto driftsresultat/resultatgrad 
 Likviditet  
 Langsiktig gjeld 
 Egenkapital 
 
 

1.5.1 Netto driftsresultat/resultatgrad 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto resultatgrad de siste 4 årene.  
 
 
Tabell 16 – Netto resultatgrad (tall i hele tusen) 

 
*Alle tall er korrigert for inntektsført netto premieavvik  
 
 
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer, og er et 
mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
mener netto driftsresultat som andel av sum driftsinntekter (netto resultatgrad) bør ligge på ca. 
2 % for at økonomien kan betegnes som sunn. Dette nøkkeltallet har for Fauske kommune 
stort sett vært negativt siden 2010, og er blitt ytterligere forverret fra 2018 til 2019. 
 
 

1.5.2 Likviditet 
 
Kommunens likviditet avgjør i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige 
betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller, med andre ord om kommunen er i stand til å 
betale lønn til sine ansatte og betale regninger fra sine leverandører etter hvert som de 
forfaller. 
 
Trekker vi kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene framkommer det som kalles arbeidskapitalen. 
Denne viser hva kommunen sitter igjen med hvis alle disse postene gjøres om til kontanter. 
 
  

2019 2018 2017 2016

Brutto driftsinntekter i regnskapet 891 655 855 458 828 036 796 972

Netto driftsresultat i regnskapet -46 697 -26 321 -16 834 22 688

Netto resultatgrad -5,24 % -3,08 % -2,03 % 2,85 %



15 
 

Tabell 17 – Arbeidskapital og likviditetsgrad 1 (tall i hele tusen)  

 
* Omløpsmidler er korrigert for låneopptak 2019. Lån 2019 er tatt opp i januar 2020, men er etter dialog med 
Fylkesmannen i Nordland bokført i regnskapet for 2019. Likviditetsmessig er ikke midlene tilgjengelig før i 2020.  
 
 
Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i %, og bør som 
tommelfingerregel være større enn 2. Tallet for Fauske kommune i 2019 er 0,62. 
 
Arbeidskapital og likviditetsgrad 1 er interessant i forhold til å se trender over tid, men er 
altfor upresist fordi de inneholder beløp som ikke er likvide på kort sikt. I tillegg inngår 
ubrukte lånemidler som er øremerket investeringer. 
 
 
Tabell 18 – Likviditetsgrad 2 (tall i hele tusen)  

 
* Omløpsmidler er korrigert for låneopptak 2019. Lån 2019 er tatt opp i januar 2020, men er etter dialog med 
Fylkesmannen i Nordland bokført i regnskapet for 2019. Likviditetsmessig er ikke midlene tilgjengelig før i 2020.  
 
 
Likviditetsgrad 2 (driftslikviditetsandelen) tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er 
tilgjengelig til enhver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer, ubrukte 
lånemidler, samt premieavvik (som ikke er reelle omløpsmidler).  
 
Dette nøkkeltallet bør som tommelfingerregel være større enn 1, og tabellen viser at 
likviditetsgrad 2 for 2019 er på -0,49. Likviditetsgrad 2 er som nevnt innledningsvis det 
nøkkeltallet som gir best informasjon om likviditetssituasjonen på kort sikt.  
 
Likviditetsgrad 1 og 2 viser kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen per 31.12.2019. For å få et 
mer utdypende bilde av situasjonen, er det mer interessant å følge beholdningen på 
hovedfoliokonto (den konto som brukes til alle inn- og utbetalinger i kommunen).  

Arbeidskapitalen

2019* 2018 2017 2016 2015

Omløpsmidler 250 892         278 329         298 851         275 473         253 819        

Kortsiktig gjeld 310 753         223 222         230 683         135 490         226 499        

Arbeidskapital -59 861          55 108           68 168           139 983         27 320           

Avtale kvotekraft -                  -6 030            -12 060          -18 090          -24 120         

Premieavvik 57 061           46 372           42 989           44 829           47 341           

Kortsiktig gjeld fratrukket kvotekraft gjeld 310 753         217 192         218 623         117 400         202 379        

Omløpsmidl. korrigert for positivt premieavvik 193 831         231 957         255 862         230 644         206 478        

Likviditetsgrad 1

2019 2018 2017 2016 2015

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,62 1,07 1,17 1,96 1,02

2019* 2018 2017 2016 2015

Sum omløpsmidler 250 892         278 329         298 851         275 473         253 819        

Fratrukket:

Ikke disponible midler (skattetrekksmidler mm.) 59 598           41 788           35 679           36 662           30 993           

Ubrukte lånemidler 20 484           37 246           22 502           84 206           1 983             

Finansielle papirer 76 039           108 552         136 787         132 473         129 004        

Balanseført premieavvik netto 57 061           46 372           43 172           45 215           45 738           

Trekk kassekreditt 188 809         64 331           96 109           -                  78 931           

Mest likvide omløpsmidler -151 098        -19 960          -35 398          -23 083          -32 830         

Likviditetsgrad 2

2019 2018 2017 2016 2015

Mest likvide omløpsmidler/korrigert kortsiktig gjeld -0,49 -0,09 -0,16 -0,20 -0,16
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Figur 1 – Utvikling likviditet 2018 og 2019 

 

 
 
 
I den løpende drift er kommunen avhengig av å ha tilstrekkelig tilgjengelig likviditet til å 
betale lønn og andre driftsutgifter. Per 31.12.2019 var trekket på kassekreditten 188,8 mill. kr. 
Låneopptak til investeringer 2019 ble utsatt til januar 2020. Etter dialog med Fylkesmannen i 
Nordland er imidlertid lån 2019 tatt inn i regnskap 2019, men likviditetsmessig er ikke disse 
midlene tilgjengelig før i januar 2020. Kassekreditt-rammen i 2020 er derfor redusert til 140 
mill. kr, men etter hvert som de store låneopptakene til investeringer avtar vil behovet for 
kassekreditt øke ytterligere. 
 
 

1.5.3 Lånegjeld 
 
Investeringsnivået og opptak av lån må ikke være større enn at utgifter til renter og avdrag 
kan dekkes av løpende inntekter. 
 
Tabell 31 nedenfor viser kommunens rente- og avdragsbelastning som andel av brutto 
driftsinntekter.  
 
 
Tabell 19 – Andel renter og avdrag av brutto driftsinntekter (tall i hele tusen) 

 
 
 
Tabellen viser at betydelig økning i lånegjeld medfører at en større del av driftsinntektene går 
med til å betjene gjeld, noe som igjen medfører mindre inntekter til å dekke ordinær drift i 
kommunen. For 2019 er det vedtatt avdragsfrihet med 6 mill. kr, men for å ivareta 
kommunelovens krav til minimumsavdrag er det kostnadsført 3,9 mill. kr i ekstra avdrag i 
regnskap 2019.  
 
 
 
  

2019 2018 2017 2016

Brutto driftsinntekter 891 655 855 458 828 036 796 972

Rente og avdragskostnad 71 378 56 818 54 148 45 067

Renter og avdrag andel av brutto driftsinntekter 8,01 % 6,64 % 6,54 % 5,65 %
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Tabell 20 – Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter (tall i hele tusen) 

 
 
 
Tabellen viser at samlet lånegjeld for Fauske kommune har økt fra 117 % av brutto 
driftsinntekter i 2016 til 159 % i 2019. Dette er en dramatisk økning og innebærer at 
kommunen nå ligger vesentlig over landssnittet for 2019 som er på 106,2 %. 
 
Lån til investeringer 2019 er tatt opp i januar 2020, men iht. avklaring med Fylkesmannen i 
Nordland er låneopptaket bokført i regnskap 2019. 
 
 

1.5.4 Egenkapital – fondsbeholdning 
 
Tabell 21 – Oversikt fondsbeholdning (tall i hele tusen) 

 
 
 

1.5.4.1 Ubundne fondsmidler 
 
Fauske kommune har ingen frie reserver tilgjengelig til driftsformål. Disposisjonsfond skal 
bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts- og investeringsregnskapet. 
Siste rest av midler på disposisjonsfond gikk med til å dekke merforbruk på driften i 2017. 
Iht. KØB (Kommunal økonomisk bærekraft) bør kommunen ha et disposisjonsfond på minst 
5 % av driftsinntektene. 
 
Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i 
investeringsregnskapet. Per 31.12.2019 er beholdningen 2,0 mill. kr.  
 
 

1.5.4.2 Bundne fondsmidler  
 
Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Felles for disse 
er at de er bundet opp av eksterne aktører i form av tilskudd, øremerkede midler og gaver. 
Midlene kan ikke benyttes fritt av kommunen, men kun benyttes til de formål de er tildelt for. 
Per 31.12.2019 har kommunen bundne driftsfond på 22,2 mill. kr (hvorav næringsfondet er på 
2,6 mill. kr).  
 

2019 2018 2017 2016

Brutto driftsinntekter 891 655 855 458 828 036 796 972

Langsiktig gjeld til investeringer 1 416 744 1 250 248 1 070 627 932 225

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 158,89 % 146,15 % 129,30 % 116,97 %

2019 2018 2017 2016

Disposisjonsfond 0 0 0 -8 417

Ubundne investeringsfond -2 049 -2 224 -6 932 -4 199

Sum frie egenkapitalfond -2 049 -2 224 -6 932 -12 615

Bundne driftsfond -22 192 -26 217 -25 435 -27 540

Bundne investeringsfond -33 831 -30 096 -25 860 -21 019

Sum bundne egenkapitalfond -56 023 -56 313 -51 295 -48 559

TOTALT -58 072 -58 537 -58 226 -61 175
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Bundne investeringsfond utgjør 33,8 mill. kr og består i hovedsak av ekstraordinære 
nedbetalinger fra kunder på Husbankens formidlingslån (20,6 mill. kr) og hjemfallsfondet 
(12,2 mill. kr). 
 
 

1.5.5 Finansielle plasseringer 
 
Fauske kommune har over flere år plassert midler fra tidligere hjemfallsutbetalinger i såkalt 
aktiv forvaltning i henholdsvis Pareto AS og Sparebank 1 Kapitalforvaltning AS. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 085/18 at rådmannen, for å styrke kommunens likviditet, kunne 
realisere hele eller deler av porteføljen plassert i aktiv forvaltning. I tråd med vedtaket ble 
hele beholdningen i Sparebank 1 Kapitalforvaltning realisert i 2018. I 2019 er beholdningen i 
Pareto realisert og dette styrket likviditeten med 33,3 mill. kr.  
 
 

1.6 Foreløpig KOSTRA-statistikk – økonomi 
 
Nedenfor følger noen utvalgte økonomiindikatorer basert på foreløpige KOSTRA-tall for 
2019. Tallene er foreløpige fordi endelige tall ikke publiseres før i juni 2020. Tall for Fauske 
kommune sammenlignes med Norge uten Oslo, Nordland og en sammenlignbar gruppe 
kommuner (EKG12). Gruppen EKG12 er gjennomsnitt hos sammenlignbare kommuner med 
middels bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Kommunene 
Meløy og Hadsel inngår bl.a. i denne gruppen. Tallene viser imidlertid at Fauske kommune 
kommer svært dårlig ut på samtlige av disse nøkkeltallene. 
 
 
Figur 2 – Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2019 

 
Tallene er ikke korrigert for premieavvik. 
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Figur 3 – Årets mindre-/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter 2019 

 
 
 

Figur 4 – Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter 2019 

 
Låneopptak 2019 til investeringer er også inkludert. 
 
 
Figur 5 – Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter 2019 
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1.7 Klagesak KOFA 
 

Fauske kommune har en klagesak til behandling i Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA). I samarbeid med Sørfold kommune ble det i 2019 i DOFFIN (Nasjonal 
kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser) lyst ut en fire-årig rammeavtale for 
slamtømming av private slamavskillere. Anbudsprosessen er på vegne av kommunene 
gjennomført av Innkjøpsservice Advokatfirma AS. Ved innleveringsfristens utløp medio 
september 2019 var det levert to tilbud. Konkurransen skulle lyses ut med forhandling. Etter 
at forhandlingene var fullført mottok kommunen klage fra en av tilbyderne der de påpekte at 
konkurransen var lyst ut som konkurranse uten forhandling. Ved nærmere ettersyn viste det 
seg at konkurransegrunnlaget var utlyst som en konkurranse uten forhandlinger. Fauske 
kommune er ikke ansvarlig for feil ordlyd i utlysningen, men klagen ble tatt til følge og ny 
konkurranse ble lyst ut i DOFFIN.  
 
Ved andre gangs utlysning kom det også inn to tilbud. I begge utlysninger var vektingen 100 
% på pris. Etter forhandlinger ble det inngått kontrakt med den tilbyder som hadde det beste 
tilbudet. Saken er i ultimo februar 2020 på nytt klaget inn for KOFA basert på argument om at 
det ikke var grunnlag for å avlyse konkurransen etter første utlysning.  
 
 

1.8 Interkommunalt samarbeid 
 
I årsberetningen skal det tas med opplysninger om interkommunalt samarbeid med 
hovedkontor i Fauske. Det er et interkommunalt samarbeid med hovedkontor i Fauske; Salten 
kommunerevisjon IKS. Selskapet har hovedkontor på Fauske og avdelingskontor i Bodø. 
Tilsammen er det 9 ansatte fordelt med 4 på Fauske og 5 i Bodø. 
 
 

1.9 Personal  

1.9.1 Etikk 
 
Fauske kommune legger stor vekt på åpenhet, redelighet og ansvar i all sin virksomhet, både 
for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til 
den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter å 
forholde seg lojalt til de vedtak som er truffet. Åpenhet, redelighet og ansvar skal være 
grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggere.  
 
Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer 
Kommunens etiske retningslinjer gjennomgås årlig i avdelingene.  
 
Fokus (kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem) 
Fauske kommune benytter WebSak Fokus, et fullelektronisk arkivsystem. Fauske kommune 
ønsker en god og åpen dialog, ikke bare med sine ansatte, men også med sine innbyggere. 
Postlister er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Alle brukere av WebSak Fokus har hatt 
gjennomgang av offentlighetsloven og forvaltningsloven, samt at rutiner for gradering av 
innkommende og utgående post er gjennomgått. 
 
Kommunens hjemmeside og Facebook 
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Det er viktig for Fauske kommune å få ut informasjon til så mange som mulig på kortest 
mulig tid. Til dette brukes kommunens hjemmeside og Facebook.  
 
Intervju 
I forbindelse med tilsettinger gjennomføres intervju med påfølgende referansesjekk. Under 
intervjuene er bl.a. etikk og lojalitet sentrale tema. 
 
Medarbeidersamtale/daglig drift 
Etiske holdninger og retningslinjer er tema i de årlige medarbeidersamtalene. Kommunen har 
for øvrig lav terskel for å ta opp hendelser med den enkelte ansatte dersom det er ønske om 
endret adferd. Dette gjøres der det anses nødvendig, og så raskt som mulig etter en eventuell 
hendelse. 
 
 

1.9.2 Likestilling 
 
I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjennomføres det flere tiltak i Fauske 
kommune.  
 
Ved tilsettinger oppfordres alle kandidater uansett kjønn til å søke ledige stillinger.  
 
Kommunen har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for 
kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen de siste årene er at 
denne differansen reduseres.  
 
Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger. 
Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de 
aller fleste uønskede «småstillingene». Partssammensatt utvalg vedtok 20.9.2016 en 
anbefaling om at grunnbemanningen i pleie/omsorg økes gradvis over fire år til alle stillinger 
er minimum 80 %.  
 
Alder er ikke et diskvalifiserende kriterium ved ansettelser i Fauske kommune, en prøver 
alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til 
saklige kriterier.  
 
 

1.9.3 Sykefravær 
 
Det totale sykefraværet i Fauske kommune i 2019 sammenlignet med året før er som følger: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2018:  8,3 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1.januar – 31.desember 2019:   10,0 % 

 
Kurvene følger samme generelle utviklingstrekk for begge år, med noen unntak. 
Vinterhalvåret preges av høyest fravær, med en kraftig reduksjon i sommermånedene.  
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Figur 6 – Utvikling sykefravær 2019 vs. 2018 

 
 
 
Korttidsfraværet har redusert med 0,6 % fra 2018. I 2019 er korttidsfraværet på 2,5 % mot 3,1 
% i 2018.  
 
Langtidsfraværet har økt med 2,4 % fra 2018. I 2019 er langtidsfraværet på 7,6 % mot 5,2 % i 
2018.  
 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
 
      2018  2019  Endring 
 Helse og omsorg:    8,8 %  10,3 %   + 1,5 % 
 Oppvekst og kultur:   9,2 %     9,7 %   + 0,5 % 
 Rådmannens stab:    4,9 %   11,1 %   + 6,2 % 
 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 9,6 %    9,1 %   -  0,5 % 
 
 

1.10 Internkontrolltiltak  
 
Kommuneloven § 25-1 omhandler internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 
sikre at lover og forskrifter følges. Rådmannen er ansvarlig for internkontrollen. 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal 
kommunedirektøren:  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
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Risikovurderinger er et svært viktig grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av 
risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter i kommunen, men er ikke 
helhetlig utformet. Rådmannen vurderer at det fortsatt er et behov for et mer helhetlig grep og 
ytterligere formaliseringer. 
 
Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god 
måte, både knyttet til personalmessige forhold, effektuering av økonomiske forpliktelser og i  
saksbehandling.  
 
Fauske kommune har implementert et kvalitets- og styringsverktøy kalt Risk Manager. Her 
har kommunen felles dokumentsamling og avvikssystem. Alle ansatte, både fast ansatte og 
midlertidig ansatte har tilgang til dette.  
 
I dokumentsamlingen ligger til enhver tid siste oppdaterte og gjeldende rutiner, prosedyrer og 
skjema for kommunen. Det er også linket opp til aktuelt lovverk. Hver enhet har sitt område 
som er gjeldende for underliggende avdelinger. Servicefunksjoner som servicetorg, personal 
og lønn, innkjøp og IKT og sikkerhet har fellesfunksjoner som gjelder for hele kommunen. 
 
Avvikssystemet er elektronisk. Ansatte har sin profil tilknyttet sitt arbeidssted hvor de kan 
melde avvik på HMS, tjenestekvaliteten, forbedringsforslag, informasjonssikkerhet og intern 
varsling. Avviket sendes direkte til nærmeste leder for behandling. Nærmeste leder blir varslet 
om avviket via e-post med en tidsfrist for lukking. Melder kan følge avviket hele tiden så 
fremt det ikke er meldt anonymt, og vil få en e-post når avviket er lukket.   
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2 Resultatvurdering samhandlingsområder   
 
Tabellen nedenfor viser netto forbruk per samhandlingsområde i 2019.  
 
 
Tabell 22 – Netto forbruk per samhandlingsområde 2019 (tall i hele tusen) 

 
 
 

2.1  Oppvekst og kultur 
 
Tabell 23 – Netto forbruk 2019 for Oppvekst og kultur (tall i hele tusen) 

 
 
 
Resultatregnskapet for samhandlingsområdet Oppvekst og kultur viser et merforbruk på ca. 
2,5 mill. kr i 2019.  
 
Omlegging av skolestruktur er gjennomført i 2019, og har gitt effekt på høsthalvåret. 
Omstillingsprosessen og de forventede besparelser er i stor grad gjennomført slik som 
forutsatt. Helårseffekt for kommunen vil vi først se på regnskapet for 2020, men tallene for 1. 
kvartal 2020 viser en klar tendens i positiv retning. 
 
Enhet barnehage har vært utfordrende i forhold til å kunne levere et regnskap i balanse. 
Årsakene til dette forklares nærmere i eget avsnitt om barnehager. 
 
Sammenslåing og samlokalisering av Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter til 
Integreringsavdelingen, har medført en mer effektiv ressursbruk og tilpasning til at 
kommunen over år mottar færre flyktninger. Avdelingens merforbruk i 2019 henger sammen 

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

Politikk 10 118 9 149 969

Rådmann stab 31 328 30 602 726

Eiendom, plan og samfunnsutvikling 58 912 56 377 2 534

Oppvekst og kultur 230 830 228 347 2 482

Helse og omsorg 286 309 262 297 24 012

T O T A L T 617 497 586 772 30 723

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

4 Oppvekst og kultur

Skole 143 044 140 268 2 775

Barnehage 36 869 35 102 1 767

Barne og familie 37 018 38 513 -1 496

Kultur 12 721 13 327 -606

Oppvekst og kultur Felles 1 178 1 136 42

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 830 228 347 2 482
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med omstilling, sykefravær og at kommunen bosatte 8 flyktninger, men hadde budsjettert med 
inntekter beregnet ut fra et tall på 10. Dette henger sammen med forespørsel om bosetting. 
 
Enhet kultur har hatt et stort aktivitetsnivå, med økte brukerbetalinger som resultat. Dette 
bidrar positivt til samhandlingsområdets totale resultat. 
 
Det har vært stort fokus på budsjettdisiplin også i 2019, og betydningen av å oppfylle 
innsparingstiltakene som er vedtatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket. Selv om vi 
på noen områder må vise til merforbruk, er det andre områder som bidrar med mindreforbruk. 
Slik vil det nødvendigvis være all den tid vi leverer ulike tjenester til et dynamisk antall av 
barn/unge og voksne innbyggere, og må basere budsjetter på erfaringstall fra tidligere år. 
Behovsendinger som oppstår gjennom året vil til enhver tid påvirke de vedtatte budsjettene.  
 
Samhandlingsområdet har de siste 2–3 årene vært gjennom omfattende omstillingsprosesser. 
Disse påvirker organisasjonen, og legger beslag på tid, administrative ressurser og de ansattes 
fokus. Ytterligere omstillinger vil være krevende å gjennomføre innenfor en kort tidsramme. 
 
 

2.1.1 Skole 
 
Regnskap 2019 for enhet skole viser resultatregnskap for både drift av kommunens 
grunnskoler, voksenopplæring og flyktningkontor (integreringsavdelingen fra 01.01.2020).  
Regnskapet viser et totalt merforbruk på 2,8 mill. kr, hvor grunnskoledrift for 2019 har et 
merforbruk på 1,8 mill. kr.  
 
Merforbruk på skole er i hovedsak knyttet til vikarutgifter, økte lisensutgifter og husleie. 
Sykefraværet i skole ligger fortsatt noe høyt, og det knyttes store utgifter til vikar ved 
sykefravær. Det har også vært nødvendig med ekstra innleie for å ivareta tiltak rundt 
enkeltelever og klasser. Vikarinnleie ved sykefravær får vi i stor grad refundert etter 16 dager, 
vikarinnleie hvor det har vært nødvendig å sette inn ekstra ressurser, blir ikke refundert. 
Vikarinnleie er også knyttet til vikar for lærere på videreutdanning. Fauske kommune mottar 
støtte til utgiftene for vikar gjennom refusjon fra staten. Fauske kommune må likevel stå for 
utgiftene til skolebøker, reise og overnatting i forbindelse med studiesamlinger for ansatte på 
utdanning.  
 
Fauske kommune har også økte vikarutgifter knyttet til ressurser for barn hjemmehørende i 
andre kommuner. Disse utgiftene refunderes fra hjemkommunen, og fører også til økt inntekt 
for Fauske kommune.  
 
Regnskap 2019 viser lavere inntekter i foreldrebetaling knyttet til SFO enn budsjettert. Fauske 
kommune har også lavere brukerbetaling for SFO enn mange andre kommuner. GSI tall fra 
2019 viser at over 280 kommuner har høyere foreldrebetaling enn Fauske, der den kommunen 
som har mest i foreldrebetaling tar over kr 5 000,– per plass.  
 
Økte inntekter for grunnskole i 2019 er i hovedsak knyttet til tilskudd for lærere på 
videreutdanning, sykefraværsrefusjon samt refusjon fra hjemkommunene til 
fosterhjemsplasserte barn.  
 
I 2019 ble grunnskolestrukturen i Fauske endret, og fra august 2019 ble Hauan og Erikstad 
skole lagt ned. Deler av bortfall i foreldrebetaling for SFO kan henge sammen med færre barn 
på SFO høsten 2019, sammenlignet med høsten 2018. Det er en nedgang på 17 barn på SFO 
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per 1. oktober fra 2018 til 2019. Endring av skolestrukturen har gitt rom for lavere utgifter 
som følge av færre skoler i drift, på samme tid var det en del utgifter knyttet til husleie og 
lisenser som ikke var mulig å avslutte høsten 2019. Endring av skolestruktur har ført til færre 
antall ansatte i grunnskolene i Fauske, og det er nedgang i driftsutgiftene til skole siste halvår 
2019 sammenlignet med første halvår.  
 
Strategiplan for Fauske-skolen har IKT som et av satsingsområdene i skole. Målsettingen har 
vært, og er fortsatt, at skolene skal ha 1:1 tilgang på digitale enheter per elev og ansatt, der 1.–
7.trinn benytter læringsbrett og 8.–10.trinn benytter PC. Digital kompetanse er en 
grunnleggende ferdighet for elevene på lik linje med lesing, skriving, regning og å kunne 
uttrykke seg muntlig jf. læreplan for grunnskolen. Økt bruk av læringsbrett og PC har også 
ført til økte utgifter knyttet til programvare og lisenser i skolene.  
 
 

2.1.2 Integrering  
 
Regnskap 2019 for enhet skole viser resultatregnskap for både drift av kommunens 
grunnskoler, voksenopplæring og flyktningkontor (integreringsavdelingen fra 01.01.2020). 
Regnskapet viser et negativt resultat på 2,8 mill. kr, hvor 1 million er knyttet til 
integreringsavdelingen for 2019. Avviket er i hovedsak knyttet til lavere inntekter for kjøp av 
grunnskoleplass, lavere overføringer fra staten knyttet til opplæring av voksne, lavere 
integreringstilskudd og økte utgifter til husleie ut over budsjett. Fauske kommune har fortsatt 
forpliktelser knyttet til husleie for boliger innleid under flyktningstrømmen for en del år 
tilbake. Det er fortsatt stort fokus på avvikling av leieforhold, og i løpet av 2020/2021 utløper 
noen av leieforholdene.   
 
Fauske kommune fattet vedtak om bosetting av 10 flykninger i 2019, og ved årets slutt hadde 
kommunen bosatt 8 personer. Det gir lavere inntekter i form av integreringstilskudd for 
kommunen i 2019.  
 
Høsten 2019 ble det gjennomført endring av struktur for integreringsavdelingen, der 
flyktningkontoret ble slått sammen med voksenopplæringen fra 01.01.2020. Det er 
gjennomført reduksjon med ett årsverk knyttet til programrådgiver med virking fra samme 
dato. Tiltak knyttet til avhending av boligkontrakter har vist seg utfordrende å gjennomføre. 
Flere av kontraktene er inngått med uoppsigelig avtale, og løper dermed til kontrakten utgår. 
Det er tett samarbeid mellom boligkontoret og integreringsavdelingen for å ha størst mulig 
belegg i innleide boliger, for slik å redusere kommunens forpliktelser.   
 
 

2.1.3  Barnehage 
 
Enhet barnehage hadde et merforbruk på 1,8 mill. kr i 2019. Merforbruk fastlønn skyldes i 
stor grad at rådmannen foreslo at oppfyllelse av bemanningsnorm skulle utsettes. Dette ble 
ikke vedtatt politisk, men pengene ble heller ikke tilført budsjettet. Det innebar at enhet 
barnehage hadde 1 mill. kr mindre i budsjett enn behovet ved implementering av 
bemanningsnormen.  
 
Det var et merforbruk på spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Denne ressursen ble redusert i 
budsjettet for 2019. Historiske tall tilsier at nedskjæringen i 2019 skulle være håndterbar, men 
det vil kunne være årlige svingninger på dette området som ikke kan forutsees.  
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2.1.4 Barn og familie 
 
Barn og familie hadde et mindreforbruk på 1,5 mill. kr i 2019. PPT gikk i balanse i 2019, 
mens barnevernet hadde et mindreforbruk på kjøp av tjenester og godtgjørelser til blant annet 
fosterhjem. I tillegg kom det inn mer på refusjoner fra staten enn budsjettert. Familiesenteret 
gikk i balanse, men har vakanse i stillinger finansiert av Helsedirektoratet. Midlene er satt på 
fond og forventes brukt i perioden 2020–2022. 
 
Innflytting i Familiens hus skulle medføre en innsparing på utgifter til husleie, energi og 
renhold for Familiesenteret og barnevern. Familiens hus er ikke realisert og tiltaket kan ikke 
realiseres i 2020 heller, da innflyttingsdato per tiden er satt til 15. januar 2021. 
 
 

2.1.5 Kultur 
 
Regnskapet for enhet kultur viser et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Lønnsutgiftene ligger 
høyere enn budsjettert og skyldes dels høyt aktivitetsnivå i kino og på Fauskebadet. Økt 
aktivitetsnivå har også bidratt til høyere brukerbetalinger. Innføring av delvis selvbetjent 
kiosksalg på kinoen har også bidratt til inntektsøkning. 
 
 

2.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 24 – Netto forbruk 2019 for Helse og omsorg (tall i hele tusen) 

 
 
 
Samhandlingsområdet hadde store merforbruk i 2019. Det er redegjort nedenfor i mer detalj 
om årsaker til merforbruket. Generelt kan man derimot si at merforbruket skyldes at 
samhandlingsområdet er sterkt forsinket med omstillingsarbeidet i 2019. Mye av arbeidet 
fortsetter i 2020. Det er tatt grep utover våren 2020 for å rette opp de underliggende 
problemene spesielt når det gjelder merforbruket på fast lønn. 
 
  

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 11 083 12 531 -1 449

Institusjon 87 850 78 157 9 693

Hjemmetjenesten 115 677 101 861 13 816

Fauske storkjøkken 3 975 3 110 865

Helse 45 497 43 715 1 782

Nav 22 227 22 923 -696

Sum område: 5 Helse og omsorg 286 309 262 297 24 012
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2.2.1 Institusjon 
 
Institusjonsdriften hadde i 2019 et merforbruk på 9,7 mill. kr. 
 

2.2.1.1 Helsetunet 1 – Somatisk avdeling 
 
Helsetunet 1 skulle i løpet av 2019 etableres som den eneste somatiske sykehjemsavdelingen. 
Tre avdelinger med til sammen 48 plasser skulle slås sammen og antall somatiske plasser 
reduseres til 30. Prosessen var avhengig av flytting av Korttidsavdelingen ut av sine lokaler 
ved Helsetunet 1 og inn i Buen. 
 
Våren 2019 ble hjemmetjenestens lokaler stengt og det ble besluttet å flytte hjemmetjenesten 
til Paviljong 5. Ved frigjøring av lokalene i Paviljong 5 til Hjemmetjenesten måtte lokalene 
som Korttidsavdelingen flyttet ut fra, brukes av pasienter fra Paviljong 5, og prosessen med 
sammenslåing og nedtrekk av 18 somatiske sykehjemsplasser ble forsinket med 6 måneder. 
Konsekvensen av dette er en betydelig økt bemanning sett i forhold til budsjett for 2019. 
 
Prosessen med nedtrekk og sammenslåing ble delvis gjennomført i november 2019. Siste del 
av prosessen er gjennomført per 31. mars 2020. Helsetunet 1 har 30 senger og 37 årsverk etter 
omstillingen.  
 
Det er brukt økonomiske midler ut over budsjett i 2019 til ekstra innleie og overtid på natt. 
Det har stått ledig nattevaktstilling ved Helsetunet 1 nesten sammenhengende i hele 2019. 
 
Budsjettpostene for medisiner, medisinsk forbruksmateriell og mat justeres ikke i henhold til 
prisvekst, og det er dermed et merforbruk på disse postene. 
 
 

2.2.1.2 Helsetunet 2 – Demensavdeling 
 
Helsetunet 2 ble i 2019 etablert som demensavdeling i Fauske kommune, 6 måneder forsinket 
ut fra forutsetningene som lå til grunn for budsjettet. Avdelingen er planlagt med 40 plasser. 
Avdelingen har i 2019 benyttet 2 plasser til avlastning da avlastningsenheten for demente ikke 
ble satt i drift i løpet av 2019. 
 
Arealenes utforming ved Helsetunet 2 er ikke tilpasset mennesker med kognitiv svikt og 
demens. Den manglende tilpasningen gir en betydelig utfordring i forhold til en effektiv og 
trygg drift for pasienter og personale. For å bøte på en uegnet bygningsmasse samt 
effektivisere og heve kvaliteten i driften, har man startet innføringen av velferdsteknologi som 
dørstyring, digitalt medisinrom og ulike alarmer. Ved Helsetunet 2 mangler 14 av 
pasientrommene slik teknologi, slik at driften blir mer personellintensiv enn nødvendig. 2019 
var preget av mange pasienter med et lavt funksjonsnivå. Det lave funksjonsnivået medfører 
større grad av uro og ikke-ønskede hendelser. Avdelingen er dermed tvunget til å 
gjennomføre innleie av ekstra personell ved behov. 
 
Helsetunet 2 er på samme måte som Helsetunet 1 rammet av forsinkelser i 
omorganiseringsprosessen samt mangel på personell på natt. Det innebærer også her at man 
ikke har evnet å ta ned driften i ønsket tempo.  
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2.2.1.3 Moveien 
 
I budsjett 2019 skulle Moveien endre drift fra 11 langtidsplasser til 6 avlastningsplasser. Dette 
tiltaket er ikke gjennomført. Årsaken er forsinkelser i prosessen som er gjort rede for under 
Helsetunet 1. Moveien bidrar dermed til merforbruket da man ikke trakk ned antallet 
institusjonsplasser i 2019. Moveien ble lagt ned som institusjon 31. mars 2020 og har per dags 
dato ikke drift i lokalene. 
 
Paviljong 3, 5 og 9 ble stengt i løpet av 2018 og 2019. Paviljong 7 er i drift da beboerne der 
ikke kvalifiserer til sykehjemsplass per tiden. Ved utflytting fra Paviljong 7 vil ingen nye 
flytte inn. Denne prosessen vil ta en del tid, og det vil ikke være forsvarlig ut fra behovet for 
langtidsplasser i befolkningen for øvrig å flytte beboere fra Paviljong 7 inn på Helsetunet. 
Driften av Paviljong 7 inngår i den ordinære hjemmetjenestedriften. 
 

2.2.1.4 Institusjonsdriften samlet 
 
Det er gjennomført store endringer i organisering av institusjonstjenestene i 2019. Tjenesten 
var i utgangspunktet presset på ressurser og det er vanskelig å forutse pasientforløp, og det var 
derfor stor risiko for at restruktureringen kunne ta lenger tid å gjennomføre enn planlagt. 
Institusjonsområdet ble sterkt forsinket i denne prosessen og har dermed ikke innfridd 
kravene om nedtrekk som forutsatt. I tillegg er bemanningssituasjonen spesielt på natt 
krevende. 
 
En stor del av merforbruket på T-trinn (ulempetillegg) skyldes en sentral avtale om økning av 
T-trinnstileggene i løpet av 2019. I tillegg har man en lokal avtale som belønner ansatte som 
arbeider flere timer på helg enn hva som er norm i sektoren, uten at denne utgjør noe vesentlig 
del av merforbruket. 
 
Institusjonsområdet som helhet har ikke klart å etablere sykepleierteam innenfor de rammene 
som er lagt. 
 
 

2.2.2 Hjemmebaserte tjenester 
 
Hjemmebaserte tjenester hadde i 2019 et betydelig merforbruk på 13,8 mill. kr.  
 

2.2.2.1 Korttidsavdelingen 
 
Korttidsavdelingen flyttet i april 2019 fra Helsetunet til Buen for å frigi plass til samlingen av 
somatiske avdelinger til én. Bygget Buen har kapasitet på 16 korttidsplasser i forhold til 
pasientrom. Driften av korttidsavdelingen er stort sett uforandret etter flyttingen, dvs. 10 
korttidsplasser og 1 KAD-seng.  
 
Det har vært innleie av sykepleier fra vikarbyrå siden april måned på grunn av sykefravær. 
Avdelingen hadde et merforbruk på 1,4 mill. kr i 2019. 
 
Enkeltstående avdelinger er dyrere å drifte enn avdelinger som er samlokalisert. 
Korttidsavdelingen er en slik enkeltstående avdeling. Synergieffektene mistes og avdelingen 
må utelukkende stå på egne ben. 
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Korttidsavdelingen har i hele 2019 hatt legevisitt hver dag, noe som gir en høy faglig kvalitet. 
I omorganiseringsprosessen er Korttidsavdelingen brukt som buffer for andre avdelinger, noe 
som gjør at deler av kapasiteten er brukt som venteplass på langtidsplass.  
 

2.2.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Hjemmetjenesten hadde i 2019 et turbulent år, og det er vanskelig å holde oversikten over de 
pågående endringsprosessene sammen med andre uforutsette ad hoc pregete viktige 
problemstillinger som løses underveis. Spesielt gjelder dette manglende lokaler og 
sammenslåing av hjemmetjenestene fra to til én avdeling. Samhandlingsområdet har ikke 
ekstra ressurser å sette inn i Hjemmetjenestens prosesser. På grunn av dårlige arbeidsforhold 
ble arbeidet med sammenslåingen betydelig forsinket. Arbeidet fortsetter ut over 2020 og 
2021.  
 
Hjemmetjenesten har over år hatt mange vakante stillinger. Flere av stillingene er satt på vent 
i forhold til nyansettelser på bakgrunn av pågående prosesser i samhandlingsområdet. Det er 
brukt noe vikarbyrå i 2019 for å dekke sommerferiedrift, sykefravær og vakante stillinger. 
 
BPA-ordningen dekkes i dag over Hjemmetjenestens budsjetter. En økning av BPA vil 
medføre nedtrekk i andre tjenester i hjemmetjenesten. Antall timer BPA er doblet i 2019 til å 
utgjøre 5 årsverk. 
 
Hjemmetjenesten har i 2019 et totalt merforbruk på 12,4 mill. kr. Av dette utgjør merforbruk 
på fast lønn 4,6 mill. kr. Dette henger sammen med de kompliserte og mange prosessene 
Hjemmetjenesten gjennomførte i 2019, og som medførte at ikke alle endringene kunne 
implementeres før utover høsten 2019 og i løpet av de første månedene i 2020. Det store 
sykefraværet og de mange vakante stillingene medførte et stort forbruk av vikarbyrå og 
overtid. Merforbruket for variabel lønn er på 4,2 mill. kr. I tillegg er det et merforbruk på 
overtid på 1,9 mill. kr. 
 
En stor del av merforbruket på T–trinn (ulempetillegg) skyldes en sentral avtale om økning av 
T-trinnstileggene i løpet av 2019. I tillegg har man en lokal avtale som belønner ansatte som 
arbeider flere timer på helg enn hva som er norm i sektoren uten at denne utgjør noe vesentlig 
del av merforbruket.  
 
Det er ikke samsvar mellom tilgjengelige personellressurser og antall vedtakstimer som 
gjennomføres per uke. Situasjonen gjør det ustabilt i forhold til planlegging og effektiv drift, 
og man må leie inn variabel arbeidskraft for å løse situasjonen der og da. 
 
Det er ingen ressurser i hjemmetjenesten til å drive planlegging og oppfølging av 
gjennomføring av vedtak. Mangelen på administrative ressurser er påtakelig og innebærer 
svært dårlig utnyttelse av kapasitet, samarbeid med andre aktører og manglende systematisk 
oppfølgning av tjenester til brukerne. For å bøte noe på situasjonen ble det konstituert en 
assisterende avdelingsleder fra 1. september 2019. Hjemmetjenesten drifter per dags dato 
uforsvarlig på systemnivå, noe tilsyn fra Fylkesmannen i 2018 påviste. 
 
Det var et unormalt høyt sykefravær i sommermånedene i hjemmetjenesten.  
 
 



31 
 

2.2.3 Fauske storkjøkken 
 
Felleskjøkkenet hadde et merforbruk i 2019 på 0,9 mill. kr. 2019 var et år preget av mye 
sykefravær på fagarbeidersiden som medførte stor innleie av vikar. Kosthold og ernæring i 
pleie og omsorgssektoren krever en særlig opplæring, noe som har tatt tid å gjennomføre. 
Opplæringen er ressurskrevende. I tillegg har en ovn til 0,5 mill. kr blitt byttet ut da den 
gamle ikke lot seg reparere mer. Annet utstyr til storkjøkkendrift er gammelt og slitt. Det er 
brukt en del penger på vedlikehold og reparasjon av utstyret.  
 
 

2.2.4 Helse 
 
Forbruket i enhet helse ligger over budsjett med 1,8 mill. kr i 2019. Merforbruket har bl.a. sin 
årsak i at Rus- og psykisk helsetjeneste har gått fra å arbeide kun dagtid til å gå turnus fra 
mars 2019. Dette er et resultat av avvik fra Fylkesmannen på manglende helhetlig tjenester for 
brukergruppen innen rus og psykisk helsetjeneste. Det er derfor et merforbruk på ca. 0,6 mill. 
kr på T-trinntillegg, som det ikke var budsjettert for i 2019. 
 
Det var oppstart av det interkommunale samarbeidet Indre Salten legevakt mellom Fauske, 
Saltdal og Sørfold 6. mai 2019. Dette året har det blitt et merforbruk da man ikke har klart å 
estimere budsjett for denne tjenesten godt nok i 2019. Utgiftene er fordelt mellom de tre 
samarbeidskommunene. 
 
I løpet av 2019 har flere av legene vært ute i spesialisering ved Nordlandssykehuset. Dette har 
medført at det har vært behov for å leie inn vikarer for legene som har vært i permisjon. I 
store deler av 2019 er det en lege som har vært i fødselspermisjon, hvor det har vært innleid 
vikar. Legene har nedfelt i sine avtaler at de beholder ordningen med 30 % provisjon når de er 
i spesialisering, og ved fødselspermisjon. Vikarene vil også få utbetalt provisjon på 30 % i 
samme periode. Det er i akuttmedisin-forskriften pålagt med bakvakt på legevakt. Årsaken til 
merforbruk på Indre Salten legevakt er at bakvakt ikke er budsjettert for 2019. 
 
I budsjettet for de privatpraktiserende legene er det et merforbruk på 0,3 mill. kr. 
Nødnettsamarbeidet med Bodø legevakt har i 2019 økt årsavgiften med 0,4 mill. kr, som det 
ikke er budsjettert for. Fauske kommune kjøper tjenester ved Bodø overgrepsmottak. De har i 
2019 økt årsavgiften med 0,1 mill. kr. Norsk pasientskadeforsikring er en variabel i budsjett 
som man på forhånd ikke kan forutse. Denne posten er for 2019 0,3 mill. kr høyere enn 
tidligere år. 
 
 

2.2.5 NAV 
 
Enhet NAV hadde i 2018 et mindreforbruk på 0,7 mill. kr. Utviklingen innenfor enhetens 
ansvarsområde har vært positiv. Antall sosialhjelpsmottakere er redusert fra 297 i 2018 til 272 
i 2019. Dette gjenspeiles ved at overføringsutgifter (sosialhjelp) i perioden er redusert med ca. 
1,8 mill. kr sammenlignet med foregående år. Antall personer som mottok sosialhjelp som 
livsopphold er redusert fra 107 i 2018 til 101 i 2019. For å videreføre trenden med færre 
sosialhjelpsmottakere må arbeidet med tidligere avklaring og forebygging videreføres. Tett 
oppfølging av ungdom og personer med flyktningbakgrunn står sentralt, samt samarbeid med 
andre offentlige tjenester og leverandører. 
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Mottakere av sosialhjelp søkte i hovedsak bistand til dekning av husleie og strøm samt bistand 
til livsopphold og supplerende sosialhjelp. Oppfølging av barnefamilier er prioritert.     
 
Deltakere i arbeidsrettet tiltak gjennom kommunens kvalifiseringsprogram (KVP) har økt, noe 
som synliggjøres gjennom merforbruk av annen lønn. Alternativet til KVP er for de fleste 
sosialhjelp. Deltakerne i KVP får tett oppfølging og avklaring av sin situasjon mot arbeid eller 
uføretrygd.   
 
Jobbspesialistteam ble etablert som et prosjekt over 3 år i 2019. Tiltaket har vært svært 
positivt og bidrar til at personer med oppfølging fra voksenpsykiatrisk poliklinikk avd. 
Fauske, eller kommunens rus- og psykisk helsetjeneste får arbeidsrettet bistand. Tilskudd fra 
Helsedirektoratet og NAV Nordland har vært av et slikt omfang at midler er avsatt til fond i 
2019. 
 
Enhetens inntekter ble høyere enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng med 
refusjoner fra staten når uføretrygd innvilges med tilbakevirkende kraft.  
 
I samsvar med budsjettvedtak for 2019 er veiledende norm for sosialhjelp holdt i bero.   
 
 

2.3  Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 25 – Netto forbruk 2019 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling (tall i hele tusen) 

 
 
 
Fauske kommune var i 2019 inne i en meget hektisk fase med hensyn på prosjektvirksomhet. 
Flere store prosjekt var i full gang, og planleggingen på andre fortsatte parallelt. Stort fokus 
på aktivitet i bygge- og anleggsnæringen førte til at det var et optimistisk år sett ut fra en god 
samfunnsutvikling. Det å kunne fullføre skolebygg, barnehager og andre viktige 
signalprosjekt, er viktig for å skape optimisme og appellere til økt tilflytting til kommunen. 
 
Urban trigger prosjektet med arkitektstudiet, skapte stor oppmerksomhet og engasjement blant 
Fauskes befolkning. Etter en hektisk uke på høsten 2019, fortsatte arbeidet med å fullføre og 
presentere dette til Fauske kommune. Resultatet vil være av stor betydning og bidra med gode 
moment inn i ny sentrumsutvikling i Fauske. Data fra Urban trigger vil kunne brukes inn i 
byromsprosjektet, «Fra bru til bru», samt fremtidig hotell og kulturhus som er viktige 
signalprosjekt som skaper stort engasjement og positivitet. 
 
Det var i 2019 relativt stor aktivitet på salg av næringsareal, og det ble jobbet veldig godt med 
planprosesser, søknader og i tillegg få disse politisk behandlet slik at etableringer kunne skje. 
Etablering av et nytt stort bakeri, fremstår som en av de store og viktige tingene som skjedde i 

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 405 8 986 -581

Fauske kommunale eiendommer 42 133 39 536 2 597

Plan og utvikling 7 353 6 670 683

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 021 1 185 -165

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 58 912 56 377 2 534
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2019. Med en slik nyetablering kan Fauske kommune se frem til et sted mellom 30–35 
arbeidsplasser, samt sannsynligvis noe tilflytting til kommunen. Slike etableringer er viktig å 
jobbe målrettet med, og derav skape ytterligere interesse for Fauske kommune som en 
attraktiv kommune å komme til. Det planlagte nye næringsarealet på Krokdalsmyra skapte 
stor interesse, og det ble skapt optimisme rundt dette nye arealet som blir tilgjengelig ved en 
oppstart av det nye "Blålysbygget" og næringsområde «Terminalveien øst». 
  
2019 har derfor vært et meget hektisk år i samhandlingsområdet eiendom, plan og 
samfunnsutvikling. Fauske kommune har aldri hatt en så stor samtidighet i prosjekter, både 
egne som byggherre, men også stor ekstern aktivitet som krever mye på alle enheter. I tillegg 
har samhandlingsområdet stor aktivitet med samarbeid på tvers med de andre 
samhandlingsområdene i Fauske kommune. 
 
Folkehelse 
Fauske kommune er en folkehelsekommune, og har hatt stort fokus på dette i mange år 
tilbake. Kommunens folkehelsearbeid er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og er del 
av kommunens visjon så vel som overordnede mål og strategier. Folkehelsearbeid er 
sektorovergripende, og handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som motvirker 
sosiale helseforskjeller og som fremmer god helse og trivsel i hele befolkningen. I 2020 
fokuseres det i stor grad på det systematiske folkehelsearbeidet slik at kommunen får på plass 
en revidert helseoversikt som kommende planstrategi skal ta utgangspunkt i, jf. lov om 
folkehelsearbeid samt plan- og bygningsloven.  
 
Gjennom «Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018–2021» mottar Fauske 
kommune årlige tilskuddsmidler fra Nordland fylkeskommune. Tilskuddsbeløpet utgjør ca. kr 
200 000,– hvorav halve beløpet skal gå til lønn (folkehelserådgiver). Samarbeidsavtalen er 
gjensidig forpliktende, hvor to av resultatområder er obligatoriske å jobbe med; «Bo- og 
nærmiljø» og «Barn og ungdom» («Helsefremmende barnehage og skole»). 
Folkehelserådgiver rapporterer årlig til fylkeskommunen på tiltak og økonomi. Når det 
kommer til øvrige midler jobbes det ut fra lokalt folkehelseprogram. Programmet evalueres og 
revideres årlig. 
 
 

2.3.1  Fauske kommunale eiendommer 
 
Fauske kommunale eiendommer har hatt mye aktivitet, både i form av drift på egne bygg, 
men også i form av prosjekter og nybygg som har vart gjennom hele året. Mange interne 
prosjekt i daglig drift, samt oppgaver som går på tvers internt i samhandlingsområdet har 
medført store arbeidsmengder. Det har også vært en del utfordringer med nye bygg som har 
krevd mye arbeid og oppfølging, en situasjon som vil vedvare i 2020. 
 
Parkeringsavdelingen ble fra 1. januar 2019 tatt inn som kommunal avdeling, sortert under 
Fauske kommunale eiendommer. Det første driftsåret har vært hektisk, der opprydding i 
tidligere avtaler har vært fokus, i tillegg til å ha en så normal drift som mulig. Erfaringer fra 
første driftsår er viktig for å kunne finne gode driftsformer fremover i tid.  
 
Prima arbeidsklima har vært et prosjekt som har vært jobbet mye med i 2019, der sykefravær 
har vært på agendaen. For samhandlingsområdet har særlig renhold vært en utsatt avdeling 
med høyt fravær over tid. Dette har medført store utfordringer med hensyn på å klare å løse 
alle oppgavene med de mannskaper som er igjen. Dette arbeidet fortsetter i 2020, og er en 
prioritert satsing for å redusere sykefraværet. 
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Fauske kommunale eiendommer hadde et merforbruk i 2019 på 2,6 mill. kr som i hovedsak 
skyldes høyere energiutgifter enn budsjettert. Vinteren 2019 hadde høy energipris, noe som 
medførte et merforbruk på ca. 1,9 mill. kr. 
 
Grunnet bassengprøver som skal tas morgen/kveld er det et merforbruk på overtid på 0,4 mill. 
kr. Merforbruk lønn på renhold skyldes høyt sykefravær og behov for innleie av vikar. 
Økning av renholdsarealer i løpet av året medførte også merforbruk på lønn, samt økning i 
forbruk av renholdsmateriell.  
 
Alle vedtatte tiltak for 2019 er utført. 
 
 

2.3.2 Plan og utvikling 
 
Plan- og utviklingsenheten driver utstrakt tjeneste mot innbyggere og 
utbyggere/eiendomsutviklere, og har hatt stor arbeidsmengde det siste året. 
Reguleringsplaner, byggesøknader og andre kommunale planer, har medført et høyt 
aktivitetsnivå i 2019. Utfordringer med å kunne finne gode deponiområder har vært en av de 
store utfordringene i 2019. Deponi for lagring av rene masser er på et kritisk nivå, og dette 
arbeidet har vært prioritert. Slike prosesser er utfordrende med hensyn på både lokalisering og 
høringsprosesser som kan ta lang tid.   
 
Plan og utvikling hadde et merforbruk på kr 60 000,– i 2019. Opprettholdelse av 
bussholdeplass ved Shell er ikke tatt inn i budsjettet, men fylkeskommunen har gitt tilskudd 
på kr 100 000,– i forbindelse med leie og drift av bussholdeplassen. Samlet leiekostnad og 
drift utgjorde kr 185 000,–, men med tilskuddet fra fylkeskommunene på kr 100 000,– ble det 
et merforbruk på kr 85 000,–. 
 

Alle vedtatte tiltak for 2019 er utført. 
 
 

2.3.3 Vei og gatelys 
 
VVA-enheten har fortsatt sin store aktivitet med utbygging av vann og avløp, og satsingen på 
å få en tryggere og bedre vannforsyning har vært gjennomgående gjennom året. 
Brøytesesongen 2018/2019 var mer normalisert enn foregående vinter, selv om det kom noen 
utfordrende perioder gjennom vinteren.  
 
Regnskapet for 2018 innenfor veg og gatelys er gjort opp med et mindreforbruk på ca. 0,6 
mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak redusert stilling med 50 %, samt noe lavere 
utgifter enn normalt til overtid ettersom positive værforhold har medført lavere aktivitet for 
vintervedlikehold enn normalt.  
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2.4 Øvrige områder 
 
Tabell 26 – Netto forbruk 2019 for Politikk og Rådmannens stab (tall i hele tusen) 

 
 
 

2.4.1 Politikk 
 
Område politikk viser et merforbruk på 1 mill. kr. Dette er knyttet til godtgjørelse og frikjøp 
folkevalgte. 
 

2.4.2 Rådmannens stab 
 
Område rådmannens stab kommer ut med et merforbruk på 0,7 mill. kr for 2019.  
 
Merforbruk er i hovedsak knyttet til lønn hos rådmannen og servicetorg, samt lisenser. 
 
 

Regnskap

Regulert 

budsjett Avvik

2 019 2 019

1 Politikk

Politikk 10 118 9 149 969

Sum område: 1 Politikk 10 118 9 149 969

2 Administrasjon

Rådmann stab 31 328 30 602 726

Sum område: 2 Administrasjon 31 328 30 602 726



S EN
KOMMUNEREVISJON

Kommunestyret  i  Fauske kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Fauske kommunes årsregnskap som viser kr 555 431 593,28 til fordeling drift og et

regnskapsmessig merforbruk på kr 46 369 618,79. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir  i  det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauske kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen  i  samsvar med lov, forskrift

og god kommunal regnskapsskikk  i  Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk  i  Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet  i  Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves  i  lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser  i  samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon  i
kommunens årsoppgjør, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

Iforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Kommunedirektøren ansvar for årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet  i  samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i  samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Salten kommunerevisjon IKS www.salten-revisjon.no Org. nr.: 986 655 271 MVA E-post: postaIten-revisjon.no

Hovedkontor Fauske Avdeling Bodø

Postadresse; Postboks 140, 8201 Fauske Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø

Besøksadresse: Torggata 10, 2.etg. Besøksadresse: Poslhusgarden, Havnegata 9
Telefon: 75 61 03 80 Telefon: 75 61 03 80



KOMMUNEREVISJON

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført  i  samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no revis'onsberetnin er

Uttalelse om ¢vrige Iovmessige krav

Konklusjon medforbehold  om  budsjett

Flere av driftsenhetene  i  regnskapsskjema lB har betydelige avvik mot regulert budsjett. Det er

driftsenhetene Institusjon og Hjemmetjenesten som har de største avvikene i forhold til regulert

budsjett på henholdsvis kr 9 692 966,- og kr 13 815 604,-. Vi viser til redegjørelsen i
administrasjonssjefens årsberetning side 6  —  10.

Også investeringsregnskapet viser store avvik mellom regnskapstallene og budsjettallene. Avvik i
investeringsregnskapet skyldes  i  hovedsak at investeringsbudsjettet ikke er regulert som et ettårig

budsjett i henhold til kommunelovens  §  46.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene
beskrevet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i
samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet, som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Fauske, den 29. mai 2020

Tlf) cum fåck/twiéo/wxl
Barbro Sakariassen

oppdragsansvarlig revisor

KOPI:  Kontrollutvalget, formannskapet og kommunedirektøren iFauske kommune
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$ Sutt., Kontrollutvalgservice
Postboks -54. 8138 lnndyr

VAr dalo:
08.06.2020

Jnr
20/603

ark
4t3-7.4

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: Larsllansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 08.06.2020 18t20

l8/20 Arsregnskap Fauske kommune 2019 - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Kariann Sordahl og regnskapssjef Mariann Monsen motte fra administrasjonen for 6
redegiore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalqets uttalelse om Fauske kommunes irsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet Fauske kommunes Arsregnskap lor 201 9.

Grunnlaget fbr behandlingen har vaert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert 29. mai
2020, og rAdmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og ridmannen supple(
kontrollutvalget med muntlig infbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget viser til at regnskapet er betydelig forsinket i forhold til tidligere Ars regnskap. og
minner om kontmunelovens bestemmelser om liist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at 6rsresultatet for resultatenhetene er sapass mye forvenet fra
okonomimelding 2/ 2019 og frem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og mer
realistisk okonomirapportering

Kontrollutvalget gior kommunestyret oppmerksom piL at revisors beretning inneholder et forbehold
om budsjett, fordi investeringsbudsjettet ikke er regulert som et ettArig budsjett i henhold til
kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og noter
samt rAdmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk
av Fauske kommunes aktivitet i 2019.



Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et merforbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetnin gen av 29. mai 2020, har kontrollutvalget ikke merknader til Fauske kommunes
irsregnskap for 2019.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes irsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet Fauske kommunes flrsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert 29. mai
2020, og rfldmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og rAdmannen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget viser til at regnskapet er betydelig fbrsinket i forhold til tidligere 6rs regnskap, og
minner om kommunelovens bestemmelser om frist lor avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at Srsresultatet for resultatenhetene er sipass mye forverret fra
okonomimelding 21 2019 og frem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og mer
realisti sk okonomirapportering

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pA at revisors beretning inneholder et forbehold
om budsjett, fordi investeringsbudsjettet ikke er regulert som et etterig budsjett i henhold til
kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Srsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og noter
samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes infbrmasjonsbehov og gir et riktig inntrykk
av Fauske kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 20'19 viser et merforbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 29. mai 2020, har kontrollutvalget ikke merknader til Fauske kommunes
arsregnskap for 2019.

Rett utskrilt:

Dato: 8. juni 2020

Sekreter fbr kontrollutvalget

')
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Sak nr.   Dato 
060/20 Formannskap 09.06.2020 
047/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Årsregnskap og årsberetning 2019 - Fauna KF 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 060/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2019 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2019. 
3. Mindreforbruk kr 563 532,97 avsettes til utviklingsfond. 

 
Vedlegg: 
03.04.2020 Fauna KF - Regnskap 2019 - Uavhengig revisors beretning 1437898 

02.06.2020 Årsregnskap 2019 - Fauna KF 1443167 

02.06.2020 Årsberetning 2019 - Fauna KF 1443168 

22.05.2020 Protokoll Fauske 18052020 1442464 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte årsregnskap og årsberetning for utfyllende opplysninger.  
 
Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 
særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets 
slutt.  



 
Særregnskapet for Fauna KF viser et netto driftsresultat på kr 352 892,38 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 563 532,97.  
 
Etter revisjonens mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauna KF per 31. desember 
2019, og at resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen er i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



S EN
KOMMUNEREVISJON

Kommunestyret  i  Fauske kommune

Deres ref.: Vår ref.: 4240/85 Dato: 31. mars 2020

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av saerregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert saerregnskapet for Fauna KF som viser et netto driftsresultat på kr 352 892,38 og

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 563 532,97. Særregnskapet består av balanse per 31.

desember 2019 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt  i  samsvar med lov og forskrifter og

gir  i  det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauna KF per 31.

desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av

særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre

øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets

årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer

ikke den øvrige informasjonen.
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KOMMUNEREVISJON

Iforbindelse med revisjonen av saerregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den

tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den

øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har

ingenting å rapportere  i  så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet  i  samsvar med lov og

forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil,

og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy

grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon

som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan

forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele

revisjonen. I tillegg:

0 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig

feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for

feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern

kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for

å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke

for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

o evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
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KOMMUNEREVISJON

. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet  i  særregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende

fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av

revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler  også  informasjon om

forhold av betydning som vi har avdekket  i  løpet av revisjonen, herunder om eventuelle

svakheter av betydning i  den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner

som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov

og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

3m &WW
Barbro Sakariassen

oppdragsansvarlig revisor

KOPI:  Kontrollutvalget i Fauske kommune

Rådmannen /' Fauske kommune

Foretakets styre
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Årsregnskap 2019

Fauske Utviklings- og næringsselskap KF
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Regnskapsskjema  -  Drift

Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med  krav  til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Sum  driftsinntekter

Driftsutgifter:
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår  i foretakets tj.pro

Overføringer

Sum utgifter

Brutto driftsresultat:

Finansposter:
Renteinntekter og utbytte
Sum eksterne  finansinntekter

Renteutgifler og låneomkostninger
EK-tilskudd KLP
Sum  eksterne  finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner:

Netto driftsresultat:

Interne finansieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av utviklingsfond
Sum  bruk  av  avsetninger

Avsatt til disposisjonsfond

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruklmindreforbruk

Regnskapsskjema - BALANSE

EIENDELER:

Anleggsmidler
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum  anleggsmidler:

Regnskap

400.923,96
5.232.430.58

541 .317,54
6.174.672,08

3.129.490,28
640.815,95

1.721.999,59
328.463.52

5.820.769,34

353.902,74

7604,18
7.604,18

1,345,54
7.269,00
8.614,54

-1.010,36

352.892,38

229.419,35
210.640,59
440.059,94

229,419.35
229.419.35

563.532,97

Reg. budsjett

398.000,00
1.965.000,00
3.420.000,00
5.783.000,00

3.205.000,00
942.000.00

1.822.000,00
20.000,00

5.989.000,00

-206.000,00

0,00
0,00

2.000,00
0,00

2.000,00
-2.000,00

-208.000,00

0,00
208.000,00
208.000,00

0,00
0,00

0,00

Oppr.budsjett

460.000,00
512.000.00

4.058.000,00
5.030.000,00

3.573.000.00
1.052.000,00
1.147.000,00

0,00
5.772.000,00

-742.000,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00

-741.000,00

0,00
741.000,00
741.000,00

0,00
0,00

0,00

Regnskap 2019

39.181 ,00
3.126.358.00
3.165.539.00

Regnskap i  fjor

444.807.42
4.252.977.12

233.687.44
4.931.471,98

3.105.207,36
442.666,41

1.185.189,01
208.620.34

4.941.683,12

-10.211,14

5.148,45
5.148,45

583,50
7.196,00
7.779,50

-2.631,05

-12.842,19

520.360,48
242.261 ,54
762.622,02

520.360,48
520.360,48

229.419,35

Regnskap 2018

31.912,00
2.734.240.00
2.766.152,00
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Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik

Kasse, bankinnskudd
Sum omløpsmidler:
SUM EIENDELER:

EGENKAPITAL  OG GJELD:

Egenkapital
Utviklingsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)
Kapitalkonto

Sum egenkapital:

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Sum langsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld
Annen kodsiktig gjeld

Konsernintern kortsiktig gjeld
Sum  kortsiktig gjeld:
SUM EGENKAPlTAL OG GJELD:

Detaljert  driftsregnskap

Prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER
1090 PENSJONER
1099 ARBElDSGlVERAVGIFT
1100 KONTORMATERIELL
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON
1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARE
1130 TELEFONUTGIFTER
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON
1150 OPPL/ERING. KURS, STIPEND, lKKE OP
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGlFTER
1161 KMGODTGJØRELSE
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER
1171 REISEUTGlFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER
1201 EDB-UTSTYR
1270 KONSULENTTJENESTER
1272 REGNSKAPSHONORAR
1273 REVISJONSHONORAR
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO
1506 GEBYRER OG MORARENTER

Sum utgifter

1700 REFUSJONER FRA STATEN

1710 REFUSJON SYKEPENGER

1711 REFUSJON FØDSELSPENGER

1729 REF. MOMS PÅLØPT l DRIFTSREGNSKA

1781 PROSJEKTMlDLER EGEN KOMMUNE

1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUN

1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE

1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND

Sum inntekter

Regnskap

2019

503.982
115.383
32.142

791
3.115
3.870

0
71.924

5.223
5.870
7.760

816
5.175

30.204
1.379

322.153
5.000

49.400
102.505

363
1.267.055

~750.000
-5.460

O
-102.505

-75.000
-334.090

O
0

-1 267.055

Buds(end)

2019

510.000
116.000
33.000

1.000
3.000
4.000

0
72.000

5.000
25.000
10.000

1.000
5.000

25.000
1.000

322.000
0

50.000
0

1.000
1.184.000

-750.000
0
0
O
0

-434.000
O
O

-1.184.000

213.34925
-7.o19,oo

3.566.070,62
3.772.400,87
6.937.939,87

2.443.565.27
563.532.97

-538.957.00
2.468.141,24

3.704.496.00
3.704.496,00

682.164.70
B3.137,93

765.302,63
6.937.939,87

Budsjett Regnskap
2019 2018

398.000 344.077
120.000 56.049
26.000 18.571

0 0
10.000 0

0 0
O -2.640
0 12.518

5.000 0
20.000 O

3.000 897
0 3.300
0 15.004

5 000 7.503
0 0
O O
0 O
0 0
O 4.853
0 0

587.000 460.131

-212.000 -62.445
0 -90.946
0 -20.306
O -4.853
0 -75.000
0 0

-75.000 0
-300.000 -95.000
-587.000 -348.550

-51.132,01
46.486,00

3.257.403,37
3.252.757,36
6.018.909,36

2.424.786.51
229.419.35

-377.460.00
2.276.745,86

3.143.612,00
3.143.612,00

457.149,14
141.402,36
598.551,50

6.018.909,36
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Sum  prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE 0 0 0 111.581

Prosjekt:  2013-14 MINERALPROSJEKTET
1032  ENGASJEMENTSTlLLlNGER 565.785 566.000 680.000 554.905
1090 PENSJONER 148.638 149.000 160.000 44.117
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 37.154 37.000 45.000 31.002
1100 KONTORMATERIELL 24 O 1.000 0
1101 AVISER OG TIDSKRIFTER 0 0 O 24
1131 PORTO 0 0 0 140
1132 DATAKOMMUNIKASJON O 0 3.000 O
1150 OPPL/ERING, KURS, STIPEND, IKKE OP 0 O 5.000 8.700
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 0 O 2.000 2.149
1161  KM.GODTGJØRELSE 1.266 2.000 1.000 1.256
1165  ANDRE OPPGAVEPL.  GODTGJØRELSER 1.000 1.000 6.000 4.500
1171  RElSEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG O 0 0 364
1179  IKKE OPPG.PL. REISEUTGlFTER 394 1.000 3.000 2.686
1272 REGNSKAPSHONORAR 5.000 O 0 0
1273 REVISJONSHONORAR 5.000 5.000 0 0
1429  MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO 6 0 0 363

Sum utgifter 764.266 761.000 906.000 650.206

1621  DIVERSE lNNTEKTER -102.900 -103.000 -252.000 -223.650
1710  REFUSJON SYKEPENGER 0 0 0 -2.971

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018

1729 REF. MOMS PÅLØPT lDRIFTSREGNSKA -6 0 0 -363
1781  PROSJEKTMlDLER EGEN KOMMUNE -576.778 -577.000 0 -423.222
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE O 0 -500.000 0
1941 BRUK AV UTVIKLINGSFOND —84.582 -81.000 -154.000 0

Sum inntekter -764.266 -761.000 -906.000 -650.206

Sum prosjekt: 2013-14 MINERALPROSJEKTET 0 0 0 0

Prosjekt: 2013-15  START OPP SALTEN  2017/201
1010  FAST LØNN 0 0 0 56.388
1090  PENSJONER 0 0 0 5.682
1099  ARBEIDSGIVERAVGIFT O 0 0 3.189
1100  KONTORMATERlELL 0 0 0 140
1116  BEVERTNlNG OG REPRESENTASJON 0 0 O 530
1143 REPRESENTASJON 0 0 0 2.050
1150  OPPL/ERlNG, KURS. STIPEND, IKKE OP O O 0 94.728
1161  KMGODTGJØRELSE 0 0 0 1.163
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 0 O 0 260
1190  HUSLElE, LEIE AV LOKALER 0 0 0 2.250
1195  AVGIFTER, GEBYRER. LISENSER M.V. 0 0 0 96
1270  KONSULENTTJENESTER 0 0 0 141.675
1429  MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO 0 0 0 40.088
1470  OVERFØRlNGER TIL ANDRE 0 0 0 20.000

Sum utgifter 0 0 0 368.237

1621  DIVERSE INNTEKTER O 0 O -4.300
1729  REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA O 0 0 -40.088
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRlNGER O O 0 -233.687

Sum inntekter 0 0 0 -278.075

Sum prosjekt:  2013-15  START OPP SALTEN 201 0 0 0 90.162

Prosjekt:  2016-1  LOKALISERING DATAPARK
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER 74.295 74.000 210.000 218.598
1090  PENSJONER 0 0 48.000 43.987
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 3.789 4.000 13.000 13.653
1127  ANDRE DRIFTSKOSTNADER 0 5.000 5.000 0
1160  KOST, OPPHOLD, RElSEUTGIFTER 0 0 5.000 0
1161 KM.GODTGJØRELSE O 0 2.000 O



1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER O 0 0 1.500
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 0 30.000 0 O
1270 KONSULENTTJENESTER 337.500 306.000 200.000 105.000
1429 MOMS. GENERELL KOMPENSASJONSO 84.375 0 0 26.250

Sum utgifter 499.959 419.000 483.000 408.988

1621 DlVERSE INNTEKTER -210.000 -210.000 -180.000 -210.000
1729 REF.  MOMS  PÅLØPT  l  DRIFTSREGNSKA -84.375 0 0 -26.250
1781 PROSJEKTMIDLER EGEN KOMMUNE -205.584 -209.000 O -172.738
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE 0 O -303.000 0

Sum  inntekter -499.959 -419.000 483.000 408.988
Sum prosjekt: 2016-1 LOKALISERING DATAPAR 0 0 0 0

Prosjekt: 2017-2 Grönderfond
1470 OVERFØRlNGER TIL ANDRE 20.000 20.000 0 17.500

Sum  utgifter 20.000 20.000 0 17.500

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2019 2019 2019 2018

1731 PROSJEKTMlDLER FRA FYLKESKOMMU -20.000 -20.000 O -17.500
Sum  inntekter -20.000 -20.000 0 -17.500

Sum  prosjekt:  2017-2 Grflnderfond 0 0 0 0

Prosjekt:  2018-1 OPPLEV  SULIS
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER 205.800 206.000 270.000 232.831
1090 PENSJONER 42.262 43.000 39.000 22.074
1099 ARBEIDSGIVERAVGlFT 12.829 13.000 15.000 13.303
1101 AVISER OG TIDSKRIFTER 0 O O 471
1115 MATVARER O O 0 196
1116  BEVERTNING OG REPRESENTASJON 5.446 6.000 1.000 695
1127 ANDRE DRlFTSKOSTNADER O 0 2.000 0
1130 TELEFONUTGIFTER O 0 1.000 2.640
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 16.438 18.000 1.000 4.864
1150 OPPL/ERlNG, KURS, STIPEND. IKKE OP 17.446 11.000 48.000 O
1160  KOST. OPPHOLD, REISEUTGIFTER 2.636 0 0 O
1161  KMGODTGJØRELSE 4.450 5.000 2.000 1.552
1170 TRANSP/DRlFT EGNE TRANSPORTMIDL 3.272 3.000 0 0
1171 REISEUTGIFTER  IKKE  OPPGAVEPLIKTIG 15.022 17.000 1.000 168
1179  IKKE  OPPG.PL. REISEUTGIFTER 7.040 29.000 O 625
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 446 1.000 O 0
1201 EDB-UTSTYR 758 1.000 10.000 9.787
1272 REGNSKAPSHONORAR 5.000 0 5.000 O
1273 REVISJONSHONORAR 5.000 5.000 5.000 0
1429 MOMS. GENERELL KOMPENSASJONSO 9.166 O 0 4.536

Sum utgifter 353.012 358.000 400.000 293.742

1710 REFUSJON SYKEPENGER -650 O 0 0
1729 REF.  MOMS  PÅLØPT  I  DRIFTSREGNSKA -9.166 0 O -4.536
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMU 225.196 -300.000 -300.000 -289.207
1781 PROSJEKTMlDLER EGEN KOMMUNE -100.000 -58.000 0 O
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRlNGER -18.000 O O O
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE 0 O -100.000 0

Sum inntekter -353.012 -358.000 -400.000 -293.742

Sum  prosjekt:  2018-1 OPPLEV SULIS 0 0 0 0

Prosjekt:  2018-3  TURISTINFORMASJON
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER 75.909 76.000 95.000 91.703
1090 PENSJONER 14.668 15.000 26.000 8.883
1099 ARBElDSGlVERAVGIFT 4.681 5.000 19.000 5.167
1100 KONTORMATERIELL 435 1.000 O 284



1127 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
1129 ANNET FORBRUKSMATERlELL/RÅVARE
1131 PORTO
1132 DATAKOMMUNIKASJON
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON
1161 KM.GODTGJØRELSE
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER
1190 HUSLEIE. LEIE AV LOKALER
1195 AVGlFTER, GEBYRER. LlSENSER M.V.
1200 INVENTAR OG UTSTYR
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO

Sum  utgifter

1621 DlVERSE INNTEKTER
1729 REF. MOMS PÅLØPT l DRlFTSREGNSKA

1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND
1941 BRUK AV UTVlKLlNGSFOND

Sum  inntekter

Sum  prosjekt:  2018-3 TURISTINFORMASJON

Prosjekt: 2018-4 N/ERINGSPRISEN
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON
1129 ANNET FORBRUKSMATERlELL/RÅVARE
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO

Sum utgifter

1729 REF.  MOMS  PÅLØPT l DRlFTSREGNSKA

1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND
1941 BRUK AV UTVlKLlNGSFOND

Sum  inntekter

Sum  prosjekt:  2018-4 N/ERINGSPRISEN

Prosjekt: 2018-5  Arkivprosjekt
1032 ENGASJEMENTSTlLLlNGER
1099 ARBElDSGlVERAVGIFT
1100 KONTORMATERlELL
1429 MOMS. GENERELL KOMPENSASJONSO

Sum  utgifter

1710 REFUSJON SYKEPENGER
1729 REF. MOMS PÅLØPT l DRlFTSREGNSKA

1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND

Sum inntekter

Sum prosjekt: 2018-5  Arkivprosjekt

Prosjekt:  2019-1 MATAUK
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER
1090 PENSJONER
1099 ARBEIDSGlVERAVGlFT
1100 KONTORMATERIELL
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON
1127 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
1130 TELEFONUTGlFTER
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON
1150 OPPL/ERlNG, KURS, STIPEND, IKKE OP
1160 KOST. OPPHOLD, REISEUTGlFTER
1161  KM.GODTGJØRELSE

140
2.214

244

0
6.522

32
101

10.000
1.978

178

5.339
122.442

Regnskap
2019

-5.025
-5.339

0
—112.078
-122.442

0

650

13.330
3.333

17.313

-3.333

-13.980
-17.313

0

16.567
845

17.412

-30.819
O
0
0

-30.819

-13.407

205.800
42.263
12.829

1.147
4.142

O
0

600
O

776
9.624

0
2.000

O
0

7.000
0
0

10.000
2.000

O
O

118.000
Buds(end)

2019

-5.000
0
O

-113.000
-118.000

0

1.000

13.000

14.000

-14.000
-14.000

0

17.000
1.000

18.000

—18.000

-18.000

0

206.000
42.000
13.000

1.000
4.000

0
0

10.000
0
O

3.000

0000

1.000
0
0

10.000
2.000
1.000

0
154.000

Budsjett
2019

0
0

-154.000
O

-154.000

0

1.000
15.000

16.000

—16.000

-16.000OOOOOOOOOO0

270.000
39.000
15.000

0
13.000
2.000
1.000

10.000
40.000

0
2.000

\I
oo

OOOOOOOO

1.800
295
775

109.686
Regnskap

2018

0
-775

-108.912
0

-1 09.686

0

550
1 7.800

4.450
22.800

-4.450
-18.350

-22.800

0

49.700
2.535

124
31

52.389

-31

-20.000
-20.031

32.358

OOOOOOOOOOO
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1171 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG O 5.000 1.000 0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 261 0 0 0
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 1.786 2.000 O 0
1201 EDB-UTSTYR 0 0 10.000 O
1272 REGNSKAPSHONORAR 5.000 5.000 5.000 0
1273 REVISJONSHONORAR 5.000 5.000 0 0

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO 573 O 0 0
Sum utgifter 289.801 296.000 408.000 0

1621 DlVERSE lNNTEKTER 0 O -28.000 O
1729 REF. MOMS PÅLØPT  I  DRlFTSREGNSKA —573 0 0 O
1781 PROSJEKTMIDLER EGEN KOMMUNE -100.000 -28.000 O 0
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRlNGER -189.228 -268.000 -300.000 0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE O 0 -80.000 0

Sum inntekter -289.801 -296.000 -408.000 0

Sum prosjekt: 2019-1 MATAUK 0 0 0 0

Felles drift
1010 FAST LØNN 1.331.353 1.400.000 1.450.000 1.294.397
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER 0 0 80.000 122.608
1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØREL 150.000 0 0 140.000
1080 GODTGJØRELSE styre/bedr.forsamling 0 150.000 120.000 O
1090 PENSJONER 15.209 315.000 320.000 156.563
1091 PREMIEAWIK 50.908 0 0 —44.230
1092 GRUPPELlVSFORSlKRING OPPG.PL. O 4.000 4.000 4.549
1093 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PRE O 0 0 —56.276
1096 PENSJONSPREMIE AFP 29.126 57.000 53.000 27.869
1099 ARBElDSGlVERAVGIFT 78.089 95.000 110.000 85.979
1100 KONTORMATERlELL 1.461 2.000 2.000 885
1101 AVISER OG TIDSKRlFTER 1.840 4.000 8.000 7.219
1115 MATVARER 6.082 8.000 7.000 6.841
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON 8.559 6.000 6.000 10.896
1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE 1.387 5.000 5.000 4.649
1127 ANDRE DRlFTSKOSTNADER 4.695 O O 65.552
1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARE 12.549 5.000 O O
1130 TELEFONUTGlFTER 11.509 14.000 15.000 10.468
1131 PORTO 78 0 1.000 0
1132 DATAKOMMUNlKASJON 15.822 15.000 5.000 14.573
1140 ANNONSE,  REKLAME,  INFORMASJON 23.705 22.000 10.000 9.000
1150 OPPL/ERING, KURS. STlPEND, IKKE OP 101.536 102.000 70.000 66.548
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 4.191 2.000 2.000 1.822
1161 KM.GODTGJØRELSE 14.658 16.000 15.000 15.410
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 5.217 5.000 4.000 3.600
1171 RElSEUTGlFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG 13.599 14.000 7.000 8.356
1179 lKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 28.989 26.000 15.000 11.897
1180 STRØM 26.819 24.000 23.000 26.086
1185 ANSATTEFORSIKRlNG 7.437 0 8.000 2.444
1186 FORSlKRlNG ANLEGG, BYGG OG UTSTY 3.367 3.000 0 O
1189 FORSIKRINGER O 0 5.000 3.678
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 239.117 261.000 270.000 250.693
1195 AVGlFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 27.661 24.000 15.000 15.036
1196 KONTINGENTER 0 O 0 250
1200 INVENTAR OG UTSTYR 17.893 60.000 1.000 618
1201 EDB-UTSTYR 24.408 24.000 5.000 240
1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER/ 2.365 2.000 8.000 2.168
1260 RENHOLDSTJENESTER 31.578 32.000 28.000 27.734
1270 KONSULENTTJENESTER 0 0 16.000 0
1272 REGNSKAPSHONORAR 55.000 75.000 60.000 75.000
1273 REVlSJONSHONORAR 20.500 30.000 30.000 39.105
1274 SEKRET/ERTJENESTER 0 0 40.000 56.000
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSO 103.167 0 0 89.776
1506 GEBYRER OG MORARENTER 983 1.000 0 584



1529 AKSJER OG ANDELER
1540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND
1580 IKKE  DISP.  NTO. DRRESULTAT (OVERS

Sum utgifter

1621  DIVERSE lNNTEKTER

1624 Diverse inntekter

1710 REFUSJON SYKEPENGER

1729 REF.  MOMS  PÅLØPT lDRIFTSREGNSKA

1780 REFUSJON FRA EGEN KOMMUNE

1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE

1900 RENTEINNTEKTER

1905 UTBYTTE FRA SELSKAPER

1930 DISP. AV TIDL. ÅRS lKKE DISP. NTO. DR.

1941 BRUK AV UTVIKLINGSFOND

Sum inntekter

Sum  Felles drift

TOTALT

DETALJERT  BALANSE

21020010 Dnb 1503.41 .45013 DRIFT
21020011 Dnb15034145021 SKATT
21020012 Dnb 1503.41.45072 KAPITAL
21310011 Mva.kompensasjon 25%
21375006 Kunder tilfeldige
21375007 Fordringer div.

21399001 NORDLAND FYLKE 2012-11 SJUNKHATTEN FOLKEHSK

7.269
229.419
563.533

3.271.077

-82.999
0

-134.480
-103.167

—2.700.000
0

-7.124
-480

-229.419
0

-3.257.670

13.407

0

21399003 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 2013-14 MlNERAL
21399006 FAUSKE KOMMUNE 2012-11 FOLKEHØGSKOLE
21399007 FAUSKE KOMMUNE 2013-14 MINERAL
21399008 FAUSKE KOMMUNE 2016-1 DATAPARK
21399016 NORDLAND FYLKESKOMM 2017-2 GRUNDEREFOND
21399017 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 2018-1 OPPLEV SULIS
21399019 FAUSKE KOMMUNE 2019-1 MATAUK
21399020 FYLKESMANNEN lNORDLAND 2019-1 MATAUK
21914000 Arb.g.avg.premieavik
21941000 Premieavvik
22041000 Pensjonsmidler KLP

22170000 EGENKAPITALTILSKUDD KLP
23214000 Avsatt aga feriepenger
23221050 Avsatte feriepenger
23221100 Avs.arb.avg.feriepenger
23270012 TIDSAVGRENSNING MOMS
23275000 Avsatte feriepenger
23314001 Forskuddstrekk
23314003 Arbeidsgiveravgifl
23570001 Leverandørgjeld
24014000 Aga netto pensjonsforpliktelse

24041000 Pensjonsforpliktelse

OOOO

2.803.00

-80.000
0

-23.000
0
0

—2.700.000
0
O
0
0

—2.803.000

0

O

0
0
0
02.818.00

OOOOO

-2.700.000
0

-1.000
0

-1 17.000
-2.818.000

0

0

Regnskap
2019

2.609.642
198.460
757.969

59.578
161.304

0
334.090

-140.000
75.000

0
-997.753

-82.500
514.403
100.000
189.228

-341
-6.678

3.126.358
39.181

0
-339.446

-17.312
7.615

0
-78.144

-4.994
-333.021

-28.054
-3.676.442

7.196
520.360
229.419

3.315.562

—1.459
-5.398

-227.522
-89.776

-2.700.000
O

-4.610
-538

-520.360
O

-3.549.664

-234.102

0

Regnskap
2018

2.336.559
168.460
752.385

30.802
158.474
293.000
125.000

-140.000
75.000

-76.778
-703.337
-102.500
289.207

0
0

2.256
44.230

2.734.240
31.912

-18.102
0
0

19.498
-354.943
-127.026

-14.376
-103.603

-19.865
-3.123.747
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25600001 Disposisjonsfond overskudd -2.443.565

25950001 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSKUDD 563.533
25990001 KAPITALKONTO 538.957

T O T A  L  T 0

-2.424.787
-229.419
377.460

0
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NOTE nr.  1  Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene  i  kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Re nska s rinsi er

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger  i  året er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

Iden grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for

regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifiserin av anle smidler o omlø smidler

lbalanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er

omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers

er de klassifisert som anleggsmidler.

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har

særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en

standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. x

Klassifiserin av 'eld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån

jfr kl  §  50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeldisjäi

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/

tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med  § 8  i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens

pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt

over— og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over— og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Mva- likt o mva-kom ensas'on

Foretaket følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige
virksomhet krever foretaket refusjon gjennom Fauske kommune som mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for
betalt mva. er finansiert av Fauske kommune gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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Note  2 Oversikt  endring arbeidskapital

Oversikt  endring arbeidskapital

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik

Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)

KORTSIKTIG  GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)

ENDRING  ARBEIDSKAPITAL (A-B)

Note 3  Avsetninger og bruk  av avsetninger

' Avsetninger

Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år

. Netto avsetninger

Note  4  Kapitalkonto

DEBET

INNGÅENDE BALANSE

EK—tilskudd KLP

Aktiæring av pensjonsmidler

Endring pensjonsforpliktelser 560 884,00

UTGÅENDE BALANSE -538 957,00

Regnskap ; Reg.  budsjett '
229.419,35 ' 0,00 =

-210.640,59 ' -208.000,00  ‘

0,00 ’ 0,00

18.778.76  1 -208.000,00 *

KREDIT

-377  460,00

7 269,00

392 118,00

Regnskap 2019

308.667.25
0,00

264.481 ,26
-53.505,00

0,00
519.643,51

-166.751,13

352.892,38

Oppr.budsjett  ‘

0,00
-208.000.00 i

0,00
-208.000,00  i

Regnskap 2018

49986827
0,00

-818.425,78
46.486,00

0,00
-272.071,51

259229.32

-12.842,19

Regnskap i fjor  &

520.360,48
-242.261,54 '

0,00
278.098,94
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Note  5  Pensjon

PENSJONSKOSTNADER
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Note  nr. 6 Revisjonshonorar

Honorar for f,?ä'I5kaF35feVi,SJQn :

, Note  nr.  7 Ytelser  til ledende persongr og styret

Regnskap 2019  ?
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styret %

*,,äééäéiiåbfz'qié = ”
405,09

qnäfnnpliktæläæL [.1

i iL Hami

UB  - ESTIMAT

  

Regnskap 201å

813000kr

140 000 kr  5

E

%

§in* Ju
.; "

,4.

LN
:o
~H

w

LnO—‘
J -.l ..::- L.

HC

.bb-'

CAL")
I“ —.I

4

w"m
m

.2; l-—‘

Ln

,—V
[»
—-I

l-‘  L  Ln IX

'. ": '—-i "v

I.“
q
N

.12.2019
ESTIMAT

.676.41

D

.llj.747

"24.804

U

1.HUH.333

.  3.197

141.4U3

U

 

ä.é?h.äå£

;

.. géghskap 2018
39.105

 

12



Ståle Indregård

' Stab \Aflrrajgm

Kat rine Moan La sen, medlem

Elnar Remi Holmen, medlem

Geir Wenberg, nestleder

OM How %QM
Ann Mari Zahl, medlem

% %
Kristian Am ndsen, daglig leder
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Fauna KF (Kommunale Foretak) ble opprettet  i  2005, for å ha ansvar for nærings— og

stedsutviklingen i kommunen.

Foretaket er eid av Fauske kommune, med ordfører som generalforsamling og med

styre oppnevnt av kommunestyret. Fauna har gjeldende Strategiplan som

styringsverktøy for arbeidet. For 2019 var det Strategiplanen for 2016-2019 som

gjaldt. Det sittende styret var pr 31.12.2019

Leder: Ståle Indregård

Nestleder: Geir Wenberg

Styremedlem Ann Mari Zahl

Styremedlem: Odd Emil Ingebrigtsen

Styremedlem: Kathrine Moan Larsen

Varamedlem: Hilde Dypaune

Varamedlem  i  2019: Geir Mosti, måtte tre ut av styret  i  oktober etter å ha blitt valgt

inn  i  kontrollkomiteen.

Fauna har ikke utarbeidet egne planer for HMS, men foretaket følger Fauske

kommunes retningslinjer og legger stor vekt på åpenhet, trivsel og trygghet for

ansatte. Fauna følger Fauske kommunes etiske retningslinjer, der åpenhet,

redelighet og ansvar er styringsnormer.

g  a

 

Ved opprettelsen i  2005  hadde Fauna én ansatt. Etter det har aktiviteten økt og flere

er kommet  til. l2019 hadde Fauna fem ansatte, to kvinner og tre menn. Av disse er

to  i  faste stillinger. De øvrige er ansatt i prosjektstillinger. En av prosjektlederne ble

pensjonist fra 1. november. Ved nyansettelser legges det vekt på faglig styrking av

staben, slik at Fauna står godt rustet for fremtidens utfordringer. Som før vil det også

vektlegges erfaring, alder, etnisitet og kjønn som viktige variabler ved ansettelser.
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2) HANDLENQ§~ GG äTä/ÅTEGEPLANEN

Strategiplan  2016  —  2019  med undertittel Strategi for næringsutvikling i  Fauske og

utvikling av Fauna KF er styringsverktøy for vårt arbeid. Her finnes både de konkrete

områdene som foretaket skal legge ressursene i, samt de verdiene arbeidet skal

styres etter. Ved utgangen av 2019, var revidering og utarbeiding av ny strategiplan  i

gang.

"'?i **” «; ».»
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Det overordnede målet  i  planen, er at Fauna skal bidra til  vekst  og økt  sysse/setting i

næringslivet og vekst  i  folketall. Ei slik målsetting legger  i  stor grad føring for

aktiviteten  i  foretaket. Helt konkret betyr det at aktivitet  i  ledelse, drift og i  prosjekt, er

hovedmålet å bidra til oppfyllelse av planens hovedmål. Mer bestemt kommer det til

uttrykk  i  de ulike prosjektene  i  Fauna.

Pr 4. kvartal 2019 hadde Fauske 9730 innbyggere. 4697 var mellom 15 og 74 år, og

av dem var 64,25% sysselsatte. Dette tallet har endret seg marginalt de siste årene. I

gruppen 20 til 66 år, var antall sysselsatte 74,9%. Samtidig har vi en historisk lav

arbeidsledighet  i  Indre Salten. Tallene er hentet fra SSB.

Nye etableringer og utvikling av lokalt næringsliv skjer både på kort og lang sikt.

Senhøstes 2019 fikk vi  — etter mange års arbeid — endelig bekreftet at Coop

Nordland etablerer et topp moderne bakeri  i  Fauske. Dette blir realisert etter god

samhandling med mange aktører. En slik etablering tilfører Fauske  30-35

industriarbeidsplasser.

Det er også en betydelig interesse for kjøp av næringsareal  i  Fauske med tanke på

nyetablering. Dette vil gi en positiv effekt for Fauske-samfunnet.

På generelt grunnlag kan vi si at næringslivet  i  Fauske går meget bra. Vi har bedrifter

i alle størrelser som leverer gode resultat og har økende omsetning.

Utfordringene fremover slik vi ser det, vil være å få den kompetanse som

etterspørres. Her må vi i større grad jobbe tettere for samhandling mellom næringsliv

og utdanningsinstitusjonene.
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Her er arbeidet knyttet til utvikling ibedrifter, akkvisisjon  og nyetableringer. Fauna

bidrar der det er behov, for å skape løsninger. Det er  viktig å ha forståelse for at

samarbeid mellom ulike aktører, skal til for nyskaping. Fauna kan være en

bidragsyter som nøytral part og bindeledd til offentlig forvaltning.

 

ift

Både gjennom prosjektsatsinger og i  samarbeid med  ulike  aktører, bidrar Fauna til

økt kompetanse,  samfunnsbygging og samarbeid.  Dette  er tema som krever at man

bl.a. involverer kunnskapsorganisasjoner, administrasjon  i  kommunen, næringsliv og

frivillighet.

   

Punktet omfatter transport/kollektivtrafikk, knutepunkt, næringsareal og

næringsvennlig kommune. Selv om hovedansvaret ligger hos planavdelinga, er

Fauna delaktig i  prosesser. Dette gjelder spesielt områder som er knyttet til prosjekt

og tilrettelegging i  foretaket.

3)RADGRflNG

Styrken til Fauna Iigger  i  bred nettverks-, fag- og erfaringskompetanse. Med det kan

foretaket bidra med rådgiving til etablerere som møter ulike utfordringer  i  en

etableringsprosess. Samarbeidet om etablereropplæring i  regionen går fortsatt med

Start Opp Salten, men konseptet er  i  en fase der man ser på  ulike  muligheter for

framtidig drift.

De etablererne som Fauna bidrar med  ulik  form for rådgiving til,  kan grovt sett deles

inn  i  tre kategorier.

a. Mindre etableringer, ofte enkeltpersonforetak får rådgiving i

planlegging- og oppstartsfasen. Flesteparten er selvgående etter

etablering, men har mulighet for oppfølging ved behov.

b. Større, nye etableringer, der behovet omfatter formidling av lokal

kunnskap, nettverksarbeid, planlegging, kartlegging av infrastruktur og

økonomiske muligheter.

c. Knoppskyting i  allerede eksisterende bedrifter. Erfaringsmessig har vi

med næringsaktører å gjøre, som har erfaring og kunnskap om selve
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etableringen. Likevel kan det være behov for hjelp i  en utviklingsfase, ;

gjerne knyttet til infrastruktur og økonomi. FflUN/ll

For enkelte etableringer kan det være behov for organisering av møter mellom

aktører. Andre trenger rådgiving over lengre tid. Spesielt ved utvikling av nye

konsept, der det kan ta år før oppstart er en realitet og enda lengre før konseptet er

ferdig utviklet. Et eksempel er etablering av Matsentra/en hos Galvano Tia AS. et

prosjekt som Fauna har aktivt gitt rådgiving fra idé til etablering. Etter snart tre år er

konseptet fortsatt under utvikling. Tiltaket er nytt  i  sitt slag og målet er å skape

overføringsverdi til andre som ønsker liknende etablering. Intensjonen har vært å

etablere en bærekraftig virksomhet med omsetting av varer som har vært ansett som

avfall. Og nettopp i det grønne skiftet kan Fauske være stolte av å utvikle landets

første bærekraftige matsentral.

4) PEEGfiEKYfififiEW

Mange av de oppgavene Fauske står ovenfor, blir mulig å løse eller realisere

gjennom prosjektorganisering lagt til Fauna. Noen av prosjektene har også regional

eller nasjonal betydning. Oppgavene er viktig for utvikling av kommunen, for trivsel

og tilflytting, for utvikling av arbeidsplasser og et mangfold av ulik aktivitet.

Felles for dette arbeidet er at det krever samhandling mellom mange aktører. ingen

prosjekt når sine mål, uten at alle involverte trekker  i  fellesskap og tilfører

spisskompetanse.

l ;,-rry '5
i' ',1' imi'fii —3,

En spesiell gruppe av dem som bidrar  i  ulike prosjekt, er frivillige. Her er mennesker

som stiller opp for fellesskapet og ønsker å bidra til utvikling av Fauske.

Arbeidsområdet kan være fra å sitte  i  ei styringsgruppe, til å utføre enkeltoppgaver

for å dra prosjektene videre. Fauna og Fauske er heldige som har så mange med på

laget, ressurssterke og kunnskapsrike mennesker som bidrar med mer enn det

Fauna kan mønstre alene. Felles for alle, er at de stiller opp vederlagsfritt og gjør en

formidabel innsats, for at vi skal nå de målene vi har satt oss. Vi er dem stor takk

skyldig.

'  A  -  ' , :.—.» V.;—  » -_ ~
,  »  ;  ;- *; :_ ' ..,— . . '— ' 1 >.; ' ,
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Mineraiprosjektet ble opprettet  i  2013, og har hatt som mål å bidra til etablering av ny

gruvedrift i Sulitjelma, samt kartlegge mineraler  i  Fauske kommune. Prosjektet har fra

oppstart hatt styringsgruppe.

V! 1  «Ja ?  ("i

 

Mineralprosjektet har  i  2019 vært finansiert av tilskudd fra Fauske kommunes

Næringsfond, salg av konsulenttjenester samt utviklingsfondet  i  Fauna.

;* ;;:v'T—ft
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Å etablere ny gruvedrift tar tid, og arbeidet før realisering og oppstart er svært

omfattende. Ved utgangen av 2019, hadde prosjektet kommet så langt at

utslippssøknaden til departementet vari sluttfasen. Dette arbeidet er utført  i  nært

samarbeid med og for Nye Sulitjelma Gruver AS. Det hari tillegg hatt nær dialog med

Næringsdepartementet samt Olje— og Energidepartementet.

119”?

Fra Fauna sin side holdes prosjektiederstiiiingen vakant  inntil  videre. Bakgrunn er

begrenset mulighet til finansiering samt at prosjektet går over  i  en ny fase.

%) SEJUNEÅHÅTTEN FGLKEHØGSQQLE

Prosjektet for å arbeide fram etablering av en folkehøgskole  i  Fauske, startet  i  2012.

Som mange andre prosjekt, må man ha tålmodighet og stayerevne for å få realisert

målet. Det er ikke uvanlig å bruke opptil ti år, fra man starter arbeidet, til målet er

nådd. Prosjektet har fra oppstart hatt prosjektgruppe bestående av ulike

ressurspersoner, alt etter hvilken fagkunnskap og erfaring som har vært viktig i

prosessen.

  

i;,m'zl  :
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l2019 oppnådde prosjektet — gjennom målrettet og aktivt arbeid over lang tid — å

komme på Statsbudsjettet. Disse midlene er  i  sin helhet brukt  siik  de var forutsatt; til

planlegging for oppstart av Sjunkhatten Folkehøgskole.

Prosjektet har også fått økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune. l tillegg har

Fauske kommune bidratt med prosjektmidler fra næringsfondet.
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Gjennom hele året har prosjektet arbeidet med å få ei brei politisk oppslutning, FAUNÅ

komme på Statsbudsjettet. Forskjellen mellom Sjunkhatten Folkehøgskole og andre

folkehøgskoler er; for å etablere Sjunkhatten Folkehøgskole trengs både

investerings- og driftstilskudd. Prosjektet har også arbeidet lokalt og regionalt med å

skaffe egenkapitalen som er påkrevd. Planarbeidet kom  i  gang i 2019.

Å—H ','Y!(—

Arbeidet med å søke godkjenning fortsetter. Samtidig må man øke trykket mot å få

avsatt midler  i  statsbudsjettet til finansiering av bygget. l statsbudsjettet for 2020 står

det spesielt om Sjunkhatten:

«K o  m i t  e e  n  viser til forslaget  i  proposisjonen om at Sjunkhatten Folkehøgskole

får videreføn' oppstartti/skudd i  2020  på samme nivå som  i 2019,  og vil oppfordre

regjeringen til å bidra til realisering av prosjektet.  »

'?) QPPLEV SULESE

Etter ønske fra Nordland Fylkeskommune, kom prosjektet Opplev Sulis  i  gang.

Prosjektet startet  i  2018, og er derfor inne  i  sitt 3. år. Prosjektet skal bl.a. bidra til å

øke attraktiviteten for Sulitjelma som destinasjon, spesielt for vintersesongen.

Arbeidet foregår  i  nært samarbeid med de ulike næringsaktørene  i  området. Også

dette prosjektet har egen prosjektgruppe.

;  ;;;z'jnz

Prosjektet støttes av midler Fauske kommunes næringsfond og fra Nordland

Fylkeskommune.

l

l 2019 ble det ansatt ny prosjektleder. Styringsgruppa har deretter blitt delt opp i

mindre arbeidsgrupper som skal jobbe med utvalgte prosjekt/delmål.

De tre arbeidsgruppene er:

.  Informasjon og skiltplan

.  Vinterdestinasjon

. Historisk opplevelser og Slusk

Det er utarbeidet en tydelig fremdriftsplan for den resterende perioden prosjektet har

igjen. Flere aktører er involvert og prosjektet har som mål å bidra til etablering av en

8
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ny organisasjon for utvikling av spelet «Slusk», få til en større  utnytting av Sulitjelma

Gruvemuseum av nærliggende aktører, etablere en kortfilm til promotering av [,å—”Alf; NA

Sulitjelma som vinterdestinasjon, samt utforme og etablere flere informasjonsskilt  i

områdene  i  Sulis. Mye positivt skjer  i  området og oppbygging i  fjellheimen er verdt å

merke seg. Med etablering av Messa; Titanic, utvikling av Kobberløpet, utbygging av

Hyttesvingen og bygging av ny Coop-butikk viser stor aktivitet og optimisme på flere

områder.

3) MÅTÅUK

Matauk-prosjektet har hatt lang vei før realisering men er nå inne  i  sitt første driftsår.

Ønsket om etablering av et eget prosjekt for landbruket, kom fra næringa selv og fra

kommuneadministrasjonen. Etter endt forprosjekt og tydeliggjøring av mål med

tiltaket, kom prosjektet  i  gang 2019. Prosjektet har en varighet på tre år.

Prosjektet støttes av Nordland Fylkeskommune, Fauske kommunes Næringsfond og

Fylkesmannen  i  Nordland.

 

Prosjektet har etablert styringsgruppe — primært fra landbruk- og reindriftsnæringa —

og har hatt samling og tverrfaglige møter, besøkt de fleste aktive bruki Fauske —

samt noen  i  Sørfold — avviklet folkemøte for landbruk og reindrift, bidratt til etablering

av andelslandbruk  i  Fauske, fått etablert Rekoring. bidratt med kunnskapsformidling.

”f: 7i "fix;— 37  f», 5?

Prosjektets styringsgruppe har vært opptatt av å utvikle et konferansekonsept for

landbruket og reindriftsnæringen. Gjennom første del av prosjektperioden ble det

arbeidet med å organisere birøkterkurs, etablere andelslandbruk på Stemland og

undersøke mulighetene for etablering av brukereid slakteri  i  Holtan. Prosjektet har

også hatt som mål å få oversikt over bruk og eiendommer som potensielt kan huse

gårdbrukere eller videreforedling. Matauk skal også formidle kunnskap om

lokalprodusert mat ovenfor forbrukere og være behjelpelig for matprodusenter å nå ut

til egen kundegruppe.
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Nordland Fylkeskommune har de siste årene bidratt med midler som skal går til unge

gröndere, gjennom kommunene. Pengene er satt av til dette og er søkbare hos

Fauna. Ved utgangen av 2019 var det 60.000 kroner disponibelt.

”r'l filivfti

Midlene er små  i  etablerersammenheng, men kan likevel komme godt med for de

små etableringene  i  kommunen.

'r e

Det er fortsatt mulig for etablerere å søke om støtte på de avsatte midlene.

w) TUQESETENEQRMAQJQNKN

Kommunene organiserer turistinformasjonen på ulikt vis, enten det er eget

servicekontor eller destinasjonsselskap, er det viktig at man har på plass ordning

med informasjon til besøkende.

Fauna har hatt ansvar for å finne ordning for drift av turistinformasjonen, siden 2005.

Foretaket mottok et driftstilskudd fra Fauske kommune for dekning av kostnader.

Dette opphørte i 2018.

75>:  -  «rm,'n :IL'=  .  l ;;, .. :'

Turistinformasjonen er sesongåpen fra medio juni til medio august og har vært

lokalisert i sentrum. Lokaliseringen har vært positiv for tilgjengelighet og medført økt

besøkstall.

Sulitjelma Turistsenter  i  Daja har en satellitt av turistinformasjonen, og betjeneri

særlig grad fjellvandrere i området. Arbeidet med neste sesong var  i  gang allerede

ved årsskiftet, og samarbeid med de øvrige kommunene skal styrke

kunnskapsgrunnlag for regionen. Avtaler for lokasjon er på plass. Fornying av

brosjyremateriell er i prosess.
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ENERGEKREVENEE ENUSTRI
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Arbeidet med å finne lokalitet for framtidig datapark, har vært finansiert gjennom

tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond. Arbeidet har bidratt til å sette fokus på

de utfordringene regionen har stått ovenfor, for å bli aktuell hos aktør innen

kraftkrevende industri.

a  T5; «Fin:- ”r" (*7 få?
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Arbeidet med lokalisering og etablering av datapark, hari 2019 vært  i  samarbeid

mellom Arctic Host og Fauna. Lokasjoner må ha all infrastruktur på plass, tilstrekkelig

krafttilgang også med mulighet for ekspansjon. Utbygging av Salten Trafo er ett av

delmålene på veien mot etablering.

Gjennom arbeidet med å få etablert kraftkrevende industri, er man også  i  prosess

med etablering av Arctic Sapphire  i  Sulitjelma. Etableringen er en viktig del av det

grønne skiftet, og valget av Sulitjelma bygger på god tilgang på ren kraft og vann.

Prosjektet er pådriver for utvidelse av Salten Trafo slik at mulighet for større uttak av

overskuddskraft er tilgjengelig. Det arbeides med flere aktuelle aktører for etablering

av datasenter. For Arctic Sapphire er målsettingen at det skal være oppstart  i  2020.

12) NÅEQENGEEPEQESEN

 

Fra 2017 fikk Fauna ansvar for innstilling til næringspris. Utgifter til dette dekkes over

driften.

:7 ~A- ra .7 T"
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Ingen endring i 2019.

x—*- .w  i  fax,"1.!“a

Fauna innstiller for Næringsprls 2019 for utdeling juni 2020.
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Fauna er delaktig i  prosjektgrupper  i  flere prosjekt som ligger utenom foretaket. Her

kan eksempelvis nevnes Fra bru tilbru, der Fauna har et nært samarbeid med

prosjektet, og har bidratt kontinuerlig inn  i  arbeidet.

"Må REGWNALT (aNVHflQEFEFE

Fauna har bidratt  i  utvikling og videreutvikling av flere regionale satsinger, og deltari

flere av disse.

Næringsnettverket

«  Strategiplan reiseliv Salten  2017-2027

Strategiplan Havbruk Salten  2017  —  2027

Strategiplan for mineralnæringen  i  Salten  2017  — 2027

Etablereropplæring

15) ØKQNQME

Fauna KF mottar driftstilskudd fra Næringsfondet i Fauske. Tilskudd fra eksterne

bidragsytere/virkemiddelapparatet er  i  hovedsak knyttet til de ulike prosjektene.

Regnskapsmessig skiller man mellom drift og prosjekt. Men for å kunne drive de

ulike prosjektene, er foretaket avhengig av de midlene som er akkumulert  i  løpet av

de siste årene og avsatt på eget utviklingsfond. Prosjekttilskudd utbetales

etterskuddsvis, så hvert prosjekt er avhengig av at Fauna forskutterer løpende

utgifter. Driftstilskuddet til Fauna KF har ikke vaertjustert de  siste  7 årene, samtidig

som kostnadene har økt. Når også Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen har

færre midler tilgjengelig, sier det seg selv at Fauna gradvis står ovenfor mindre

handlingsrom  i  sitt arbeid.
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Prosjektene  i  Fauna KF finansieres  i  stor utstrekning gjennom eksterne midler. Disse l-f/il ”Wä

 

har  i  2019 vært bevilget gjennom tilskudd fra Næringsfondet  i  Fauske, Nordland

fylkeskommune, Fylkesmannen  i  Nordland, Statsbudsjettet samt private og offentlige

aktører.

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2019 for postene «Overføringer med krav

til motytelse» og «Overføringer uten krav til motytelse» er ikke knyttet til endret

finansiering, men til  historisk  budsjetteringspraksis. Dette vil Fauna se på  i 2020slik

at evt avvik mellom regnskap og regulert budsjett viser reelle avvik framover

Mindreforbruket for driften, slik det framkommer  i  årsregnskapet, har sin årsak  i  et

altfor høyt trekk av pensjon til KLP samt dekning av lønnsutgifter fra NAV grunnet

langvarig sykdom. For ettertiden har regnskapssjef foretatt en justering av

pensjonstrekket.

Fauske kommune fører regnskap for Fauna KF. For å opprettholde god økonomisk

kontroll, gjennomføres det rutinemessige møter med regnskapsansvarlig. I tillegg er

det ukentlig dialog og oppfølging av drift- og prosjektregnskap mellom

regnskapsfører og foretaket. Ved mistanke om mislighold eller annen økonomisk

uoverensstemmelse, vil styret straks underrettes.

':

Det framlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et bilde av

selskapets drift og stilling. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt

drift, og styret bekrefter at forutsetningen for dette er tilstede.

 

i

 

Selskapets regnskapsmessige mindreforbruk på 563.533 kroner avsettes på

foretakets utviklingsfond. Disponeringen av midlene er  i  tråd med foretakets

strategiske og langsiktige behov samt med arbeidet med vedtatte prosjekter og

satsninger.
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$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
18.0s.2020 20/527 413_ 5.4

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag, 18. mai 2020 kl.09.00 - 10.00

Mstested: Fjernmote - Teams (Ledcr og sekreter Moterom Finneidfjellct. Irauske)

Saksnr.: 09120 - lll2l

Til stede:
Jom Stene. leder
Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Kristin Setsi
Gunnar Br6then
Richard Skagen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
lngen

Ovnge:
Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF, sak l0/20
Okonomisjef Kariann Sordahl, sak t I /20
Ordforer Marlen Rendal Berg
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter fbr kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

09120 Qodkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26.lebruar 2020
tot20 Arsregnskap 2019 Fauna KF uttalelse fia k,r.rtrottrrtrateet
lt/20 Redegjorelse fia administrasjonen: Status fo. regr.kip og *sber"tring

for 2019
12t20 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av

IRIS Salten IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse
13t20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
t1t20 Evcntuelt

09/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 26. februar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2020 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2020 godkjennes.

l0/20 Arsregnskap 2019 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Kristian Amundsen motte fra foretaket fbr 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

Ut over redegjorelsen om foretakets regnskap tbr 2019, fikk kontrollutvalget folgende
orientering om de okonomiske konsekvensene av coronapandemien for kommunens
naeringsliv, og for Fauna KF:

Koronapandcmien og delvis nedslenging ov lundet har og vil i liden.fremoter vere
utlbrdrende.fbr deler av naringslivet. Enkelte hransier i Fauske kan ogsa mafie
gjennomga toffb oktnomiske lider-

Ved at Fauna oNer tid har oppurbeid en liten okonomisk buffer kan man om noth,endig
ha mulighet srtmmen mad andre stotleordninger t4i bistand, slik at arbeidsplasser hlir
s ikre t og vida re un'i kle t.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF sirt &rsresnskap lor 2019.

Kontrollutvalget har i mote 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt &rsregnskap for 2019.



Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
31. mars 2020, og foretakets Arsberetning for 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informas.ion om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et
mindreforbruk med k 563 532,97. Det er ikke foretatt investeringer i
registrerer at foretakets styre fbreslar at mindreforbruket settes av til
Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

regnskapsmessig

2019. Utvalget
utviklingsfbnd.

Utover defte og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 31. mars
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalqets uttalelse om Fauna KF sifi arsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mste 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt Arsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
31. mars 2020. og foretakets irsberetning lbr 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges lrem med et regnskapsmessig
mindrelorbruk med kr 563 532.97 . Det er ikke foretatt investeringer i 2019. Utvalget
registrerer at foretakets styre lbreslAr at mindreforbruket settes av til utviklingsfond.
Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 31. mars
2020, har kontrollulvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

11/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for regnskap og irsberetning for 2019

Okonomisjef Kariann Sordahl motte fra administrasjonen fbr i redegiore og svare pi
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten fbrslag til vedtak.

Omforent forslaq:
Redegiorelsen lra administrasjonen tas tiI orientering.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

l2120 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfotgning av IRIS Salten
IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjon Oppfblging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17 .04.2020.

Innenlor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor luttmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Oppfolging av Iris Salten IKS

- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17 .04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens tbrmil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til i
foreta j ustering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor forllopende rapportere tiI kontrollutvalget om iremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

13/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om status for arbeidet med revisjon av

kommunens regnskap. Revisjonsberetning planlegges utstedt 29. mai. slik at utvalget
kan fi regnskap til behandling i sitt mote 8. juni.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
. Rapport fra forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser er mottatt fra revisor. Denne

legges liem til behandling i utvalgets mste 8. juni.



l4l20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordfirrer
og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den 18. mai 2

Sekretrr for kontrollutvalget
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Økonomimelding 1/2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  
 

 
 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H og FRP: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
 
Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser merforbruk på over MNOK 
46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et merforbruk på 36 MNOK for 2020. Kommunen er 
innmeldt i ROBEK. 
 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
2. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen skal følge 
den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak for enheter som avviker 
fra budsjettet. 
 
3. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen med ytterligere 
omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved ledighet i stillinger skal 
rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 50 årsverk. Dette skal 
skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 
 
Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende forslag: 
1. Økonomelding 1/20 tas til orientering. 
2. Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte 



- med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruk 
- med tiltak for å redusere det forventede merforbruket. 
 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
SP/H/FRP's forslag (unntatt tatt til orientering) ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) 
stemmer avgitt for AP's forslag (unntatt tatt til orientering). 
 
FOR- 074/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.  
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Investering:  
 

 
 

Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser merforbruk på 
over MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et merforbruk på 36 MNOK for 
2020. Kommunen er innmeldt i ROBEK. 

 
Det vedtas følgende tilleggspunkt: 
 
3. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen 
skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak 
for enheter som avviker fra budsjettet. 
 
4. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen med 
ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. 
Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved ledighet i 
stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den vakant. 
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 50 
årsverk. Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk. 

 
Vedlegg: 
03.06.2020 Økonomimelding 1 2020 1443563 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte økonomimelding for 1. tertial 2020. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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ØKONOMIMELDING 1/2020 
 
 
Økonomimelding 1/2020 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.04.2020.  
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Årsprognose 2020  
 

 
 
Prognosen samlet for 2020 indikerer et merforbruk på 36 mill. kr. På driftssiden er det først 
og fremst Helse og omsorg som rapporterer betydelig merforbruk også etter 1. tertial 2020. 
Prognosen så langt i 2020 tilsier 17 mill. kr i merforbruk. Oppvekst og kultur rapporterer en 
prognose på 3 mill. kr i merforbruk. 
 
Drift av enhetene hadde et merforbruk på 30,7 mill. kr i 2019, mens det i 2018 var et 
merforbruk på enhetene på 17,4 mill. kr. Totalt for kommunen indikerer prognosen en 
forbedring i 2020 på rundt 10 mill. kr sammenlignet med endelig resultat for 2019. For 
detaljer rundt driften av enhetene vises det til kapittel 3.  
 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

1 Politikk

Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

Sum område: 1 Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832          2 815 907          4 518 225          1 702 318          9 068 832          700 000             

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908        14 183 960        15 952 992        1 769 032          39 919 908        350 000-             

Plan og utvikling 7 102 051          2 575 533          2 789 339          213 806             6 752 051          350 000-             

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333          410 576             405 602             4 974-                  1 155 333          -                      

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124        19 985 976        23 666 158        3 680 182          56 896 124        -                      

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966      48 073 264        43 786 642        4 286 622-          132 771 966      -                      

Barnehage 35 480 579        12 939 477        12 186 654        752 823-             38 842 579        3 000 000          

Barne og familie 38 698 244        13 116 146        13 248 163        132 017             38 998 244        -                      

Kultur 12 934 633        4 535 941          6 296 333          1 760 393          13 434 633        -                      

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864          396 518             412 959             16 441               1 111 864          -                      

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286      79 061 346        75 930 751        3 130 595-          225 159 286      3 000 000          

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953        4 415 425          5 439 282          1 023 857          14 777 953        -                      

Institusjon 74 464 738        27 556 844        29 035 208        1 478 364          80 464 738        6 000 000          

Hjemmetjenesten 99 902 612        35 738 896        39 809 898        4 071 002          109 902 612      10 000 000        

Fauske storkjøkken 3 015 227          1 078 922          1 566 555          487 632             3 015 227          -                      

Helse 47 017 417        16 665 860        18 569 598        1 903 739          48 017 417        1 000 000          

NAV 23 575 478        8 036 763          7 998 211          38 553-               23 575 478        -                      

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425      93 492 711        102 418 752      8 926 041          279 753 425      17 000 000        

7 Fellesområder

Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        

Sum område: 7 Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        

T O T A L T -                      8 457 395          29 894 834        21 437 439        39 162 000        36 000 000        
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På fellesområdene utgjør særlig for lavt budsjettert pensjon et betydelig avvik i forhold til 
regnskap. Reduserte refusjoner for resurskrevende tjenester, lavere integreringstilskudd og 
stor inntektssvikt fra kvotekraft bidrar ytterligere til at forventet resultat blir betydelig svakere 
enn beregnet i budsjett. De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for 
skatteinntektene er vanskelig å estimere, men den siste prognosemodellene viser en 
mindreinntekt på skatt og ramme så langt i 2020. Totalt er prognosen for fellesområdene på 
16 mill. kr i merforbruk. 
 
Selv om prognosen totalt for kommunen er bedre sammenlignet med årsresultatet for 2019, 
er det fortsatt betydelig ubalanse i driften. Rådmannen vil igjen understreke at det ikke er 
gjort på ett år å få Fauske kommunes økonomi i balanse. Vi ser nå at omstrukturering 
innenfor skole gir effekt, men at det tar noe lenger tid enn forventet å oppnå tilsvarende 
effekt av omstilling innenfor pleie/omsorg. Disse prosessene er ikke i mål ved utgangen av 1. 
tertial 2020, og framover må det være fullt fokus på å få ut de beregnede effekter på disse 
områdene. 
 
Som rådmannen påpekte i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2019, må det 
jobbes videre med rasjonaliseringstiltak/omstruktureringer innenfor hele organisasjonen i 
årene framover. Store investeringer gir økte rente- og avdragsbelastninger, som det må 
finnes rom for innenfor dagens drift. I budsjett 2020 vil det for første gang være full 
avdragsbelastning ved at det ikke er mulig å ha avdragsutsettelser, samtidig som kravet til 
minimumsavdrag forventes å slå inn i form av ekstra avdragsbetaling. På den positive siden 
er rentene rekordlave lave akkurat nå, og det forventes derfor at det som er avsatt til renter 
og avdrag i budsjett vil være dekkende på denne posten. Videre ser vi at vi mister inntekter 
både innenfor integrering og ressurskrevende tjenester. Dette gjør at det er et betydelig 
behov for ytterligere utgiftskutt. I en periode fremover må det forventes at alle ikke-lovpålagte 
tjenester reduseres til et minimum, ikke fordi det ikke er gode tjenester, men fordi kommunen 
rett og slett ikke har råd til å levere dem. Det blir avgjørende å finne riktig nivå på de 
lovpålagte tjenestene, for Fauske kommune har ikke råd til å levere mer enn det loven krever 
i de kommende årene.  
 
 

1.2 Korona og kommunene 
 
Regjeringens tredje krisepakke ifb. korona 
I regjeringens tredje krisepakke som følge av koronapandemien er det en omtale av 
kommuneøkonomien. Omtalen tar utgangspunkt i Stortingets anmodningsvedtak om å 
kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, 
inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret 
økonomisk utvikling. Regjeringen viser videre til at de økonomiske konsekvensene for 
kommunesektoren av virusutbruddet vil bli betydelige, men at det per nå ikke er mulig å 
tallfeste konsekvensene. Regjeringen varslet derfor at de i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2020 kommer tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de 
økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet, og vil fremme forslag 
til ytterligere tiltak for kommunene.  
 
I krisepakken bekreftes det at staten legger opp til å kompensere kommunene og private 
barnehager/SFO/offentlig finansierte skoler for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling ved 
stengning av barnehager og skolefritidsordningen (SFO) som følge av virusutbruddet. 
Regjeringen legger ikke opp til å kompensere for bortfall av kostpenger, og viser til at dette i 
hovedsak er utgifter som bortfaller ved stenging.  
 
KS har laget et anslag for hva koronapandemien vil kunne betyr for kommuneøkonomien, og 
disse viser at kommunene vil få inntektstap eller økte utgifter i størrelsesorden 14–19 
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milliarder kr. Usikkerheten knyttet til beregningene er stor, og den gjelder langs mange 
dimensjoner. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en rekke forutsetninger. Varigheten av 
de strengeste smitteverntiltakene er et eksempel. Her er det lagt til grunn at disse blir 
opprettholdt i to måneder, og at det deretter blir en gradvis tilbakevending til det normale. Et 
annet forløp vil gi helt andre anslag for de kommunaløkonomiske konsekvensene. 
 
I analysen KS har laget anslås det at skatteinntektene for kommunene vil reduseres med i 
størrelsesorden 5,3–6,7 mrd. kroner, en svikt KS har store forventninger om blir kompensert 
fra staten med de signaler Stortinget har gitt. For Fauske kommune vil en reduksjon i 
kommunenes samlede skatteinntekter med 5,3 mrd. kr, utgjøre en nedgang på 9,1 mill. kr i 
skatt og inntektsutjevning. Blir reduksjonen i kommunenes samlede skatteinntekter på 6,7 
mrd. kr, vil Fauske kommune få reduserte skatteinntekter og inntektsutjevning med til 
sammen 11,5 mill. kr. 
 
Som en oppfølging av løftet om at kommunene skal kompenseres for virkningen av 
skattesvikt og inntektsbortfall vedtok Stortinget å øke kommunenes rammetilskudd med 3,9 
mrd. kr, der 3,75 mrd. kroner vil bli fordelt til kommunene etter den kommunale 
inntektsnøkkelen. KS har forstått dette vedtaket slik at bevilgningen vil bli fordelt med 
utgangspunkt i kommunenes kostnadsindeks i utgiftsutjevningen, og dette er for øvrig den 
samme fordelingsmekanismen som ble benyttet ved tilleggsbevilgningene til kommunene 
under finanskrisen i 2008/2009. Fauske kommune har fått utbetalt 6,775 mill. kr som følge av 
dette vedtaket. 
 
Resterende 150 mill. kr av økningen i rammetilskuddet kommer som økning i 
skjønnstilskuddet. Bevilgningen skal bidra til dekning av kommunenes utgifter til uforutsette 
hendelser knyttet til virusutbruddet, og til kommuner som har blitt rammet særskilt hardt av 
de samfunnsmessige konsekvensene av virusutbruddet. Dette kommer i tillegg til de 250 
mill. kr i økt skjønnsramme til kommunene som Stortinget bevilget tidligere i mars. 
Fylkesmannen har fått i oppdrag å fordele de ca. 9 mill. kr som da ble tildelt Nordland fylke, 
og Fylkesmannen vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette så snart det er 
avklart hvordan midlene bør fordeles. Fauske kommune har opprettet et eget 
prosjektnummer for ekstra utgifter knyttet til koronavirusutbruddet, og fører alle slike utgifter 
på samme prosjektnummer. Ved utgangen av april var det bokført 1,9 mill. kr på korona-
prosjektet.  
 
 
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 
I forkant av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget bevilget 5,15 mrd. kr i 
kompensasjon til kommunene som følge av covid-19 (3,75 mrd. kr i generell kompensasjon, 
1 mrd. kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kr i skjønnstilskudd). 
Bevilgningene på 3,75 og 1 mrd. kroner er innarbeidet i ny prognosemodell, mens 
skjønnsbevilgningen er innarbeidet med de beløpene som er utbetalt fra fylkesmennene. 
 
Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2020 redusert med 4,0 mrd. kr til 168,3 mrd. 
kr, som i hovedsak antas å være en følge av covid-19 pandemien. Prognosemodellen bygger 
på dette anslaget fra Finansdepartementet.  
 
Regjeringen foreslår ingen ny generell kompensasjon til kommunesektoren knyttet til covid-
19 i RNB, men det fremmes forslag om økte bevilgninger på 620 mill. kr knyttet til 
pandemien. Av disse kommer 150 mill. kr gjennom økt rammetilskudd begrunnet i behovet 
for tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Midlene er foreslått tildelt kommunene med en 
særskilt fordeling, og det har derfor ikke vært mulig å innarbeide denne bevilgningen i 
prognosemodellen. Resterende 470 mill. kr gjelder øremerkede bevilgninger som ikke er en 
del av prognosemodellen. 
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Som følge av oppgaveendringer, nytt avtaleverk etc. foreslås rammetilskuddet i 2020 økt 
med 732 mill. kr som fordeler seg slik og er innarbeidet i prognosemodellen: 

 233,3 mill. kr knyttet til innføring av knekkpunkt på 1 000 
listepasientinnbyggere i basistilskuddet til fastleger fra 01.05.2020. 

 33,3 mill. kr knyttet til at det etableres et grunntilskudd i tilskuddet til fastleger 
fra 1. mai 2020. 

 5 mill. kr (halvårseffekt) knyttet til innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 460,3 mill. kr som følge av at overføring av skatteoppkrevingen til staten er 
utsatt til 01.11.2020 (reversering av uttrekk i statsbudsjettet 2020). 

 
 
Krisepakke korona 29. mai 2020 
Regjeringen har 29.05.2020 lagt fram en ny krisepakke, Prop 127 S (2019 – 2020) som følge 
av koronavirusutbruddet der flere av tiltakene har direkte eller indirekte betydning for 
kommuneøkonomien. Hovedinnholdet i proposisjonen oppsummeres nedenfor. 
 
Det foreslås å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. og å øke den 
skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet. Forslagene anslås samlet 
å redusere kommunenes inntekter fra formues- og inntektsskatt med om lag 550 mill. kroner i 
2020. For å kompensere for bortfallet av skatteinntekter foreslås at post 60 Innbyggertilskudd 
økes tilsvarende, dvs. med 550 mill. kroner. Det sies ikke noe konkret i proposisjonen om 
hvordan økningen i rammetilskuddet vil bli fordelt. Det tas likevel sikte på å komme med en 
oppdatert prognosemodell så snart Stortinget har gjort sitt vedtak, der endring i skatteanslag 
og økt innbyggertilskudd er innarbeidet. Det vil da bli benyttet skattenivå per innbygger etter 
inntektsutjevning i 2019 som fordelingsgrunnlag, med mindre noe annet følger av Stortingets 
vedtak. Dette da det må antas at departementet vil søke å benytte en fordelingsnøkkel som 
best mulig kompenserer faktisk skattetap i den enkelte kommune. 
 
Skjønnsrammen for kommuner økes samlet med 500 mill. kr, og økningen er relatert til to 
saker: 

 Flom: Det er varslet stor flom i mange deler av landet våren 2020 og det vil trolig 
likevel være behov for å kompensere kommunene for utgifter til gjenoppbygging av 
kritisk kommunal infrastruktur som følge av naturskade. Regjeringen foreslår derfor å 
øke bevilgningen til skjønnsmidler med 100 mill. kr. Det er i tillegg foreslått en økning i 
øremerket tilskudd knyttet til flom og skredforebygging, jf. nærmere omtale nedenfor. 

 Smittevern: For å dekke utgifter til smittevern i kommunene foreslås det avsatt 400 
mill. kr i Prop 127 S. Midlene, som fordeles av fylkesmennene, skal gå til kommuner 
med særlig store utgifter til smittevern, for eksempel innenfor omsorgstjenesten, 
barnehage eller skole. I tilknytning til smittevern kan det også legges til at det under 
bevilgningene til regionale helseforetakene vises til at disse foretar innkjøp av 
smittevernutstyr og beredskapslagring av legemidler som omfatter både den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det anslås at 
smittevernutstyr tilsvarende om lag 800 mill. kr, som en midlertidig ordning i 2020, 
fordeles uten krav om betaling til kommunene. 

 
Krisepakken inneholder diverse øremerkede tilskudd:  

 Tilskudd til fylkeskommunenes arbeid med mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling til kommuner som er særlig hardt rammet av arbeidsledighet som 
følge av virusutbruddet. 

 Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg (omtale i eget avsnitt nedenfor). 
 Tilskudd til fredede og verneverdige kirkebygg fra før 1850.  
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 Tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom 
og skred. Tiltakene vil sikre boliger, skoler, barnehager, sykehus, industribygg og 
infrastruktur mv. 

 Økt bevilgning til ordningen Klimasats som skal fremme klimatiltak i kommuner og 
fylkeskommuner ved å støtte prosjekter som bidrar til reduserte utslipp av 
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

 Bevilgningen til desentraliserte studier for ansatte i omsorgstjenesten styrkes.  
 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere ved økt bevilgning til økt bruk av 

forlenget introduksjonsprogram for deltagere som er i sluttfasen av programmet, 
bevilgningen til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreslås økt slik at tiden for 
personer som avslutter sin rett og plikt til opplæring i 2020 kan utvides med inntil 6 
måneder, samt økt bevilgning til Jobbsjansen som er tiltak rettet mot hjemmeværende 
kvinner med innvandrerbakgrunn.  

 
Belastningen på kommuneøkonomien som følge av koronavirusutbruddet er ikke fullt ut 
kompensert i det krisepakkene som er kommet så langt. I proposisjonen heter det bl.a.: 
«Regjeringen vil arbeide videre med å analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene 
av virusutbruddet for kommunesektoren og vurdere hvordan kommunesektoren kan 
kompenseres for eventuelle ytterligere virkninger av virusutbruddet. Det vil blant annet bli 
nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra berørte departementer og KS som skal gi 
faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som virusutbruddet har hatt for 
kommunesektoren.» 
 
 
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg 
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 mrd. kroner i et øremerket tilskudd til kommunene til 
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Formålet med bevilgningen er 
raskt å kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og det vil bidra til å 
redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020. 
 
Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til kommunene uten forutgående søknadsbehandling. 
Av tilskuddet foreslås 2 mrd. kroner fordelt etter innbyggertall, mens resterende 500 mill. 
kroner fordeles til kommuner med særlig høy arbeidsledighet. 
 
Følgende retningslinjer stilles opp for anvendelsen av tilskuddet i proposisjonen: 

 Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av 
kommunale bygg og anlegg. Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som hører inn 
under kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg/nyanlegg og til tiltak for 
tilrettelegging for besøk i sykehjem.  

 Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte 
prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020.  

 Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020.  
 Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som finansieres med 

tilskuddet.  
 Revisor må attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene.  
 Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt brukt i tråd med kriteriene, må 

tilbakebetales.  
 Det legges opp til en særskilt rapportering om bruken av midlene til våren 2021. 

 
Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme nærmere presiseringer når tilskuddet blir 
utbetalt. 
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2020  
 

 
 

2.1 Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes i utgangspunktet prognosemodellen til KS, 
som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet. I kommunens budsjett for 2020 er det lagt inn 
en forventning om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. 
Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år der det har vist seg at summen av skatt, 
rammetilskudd og inntektsutjevningen blir høyere enn det prognosemodellen etter 
statsbudsjettet har vist. Som følge av koronavirusutbruddet forventes det dessverre 
skattesvikt, slik at forutsetningen som er lagt til grunn i budsjettet ikke lenger er like realistisk.  
 
I forkant av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget bevilget 5,15 mrd. kr i 
kompensasjon til kommunene som følge av covid-19 (3,75 mrd. kr i generell kompensasjon, 
1 mrd. kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kr i skjønnstilskudd). 
Bevilgningene på 3,75 og 1 mrd. kroner er innarbeidet i ny prognosemodell, mens 
skjønnsbevilgningen er innarbeidet med de beløpene som er utbetalt fra fylkesmennene. 
Fauske kommune har fått utbetalt 6,775 mill. kr som følge av dette vedtaket. 
 
Overføringen for kompensasjon av bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO dekker 
ikke fullt ut kommunens inntektsbortfall etter at kompensasjon er utbetalt til de private 
barnehagene iht. retningslinjene. Fauske kommune fikk i alt overført 1,552 mill. kr, og av 
dette er 0,89 mill. kr overført til de private barnehagene.  
 
Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2020 redusert med 4,0 mrd. kr til 168,3 mrd. 
kr, som i hovedsak antas å være en følge av covid-19 pandemien. Prognosemodellen bygger 
på dette anslaget fra Finansdepartementet. Regjeringen foreslo ingen ny generell 
kompensasjon til kommunesektoren knyttet til covid-19 i RNB, men det fremmes forslag om 
økte bevilgninger på 620 mill. kr knyttet til pandemien. Av disse kommer 150 mill. kr gjennom 
økt rammetilskudd begrunnet i behovet for tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Midlene er 
foreslått tildelt kommunene med en særskilt fordeling, og det har derfor ikke vært mulig å 
innarbeide denne bevilgningen i prognosemodellen. Resterende 470 mill. kr gjelder 
øremerkede bevilgninger som ikke er en del av prognosemodellen. 
 
Som følge av oppgaveendringer, nytt avtaleverk etc. foreslås rammetilskuddet i 2020 økt 
med 732 mill. kr som fordeler seg slik og er innarbeidet i prognosemodellen: 

 233,3 mill. kr knyttet til innføring av knekkpunkt på 1 000 
listepasientinnbyggere i basistilskuddet til fastleger fra 01.05.2020. 

 33,3 mill. kr knyttet til at det etableres et grunntilskudd i tilskuddet til fastleger 
fra 1. mai 2020. 

 5 mill. kr (halvårseffekt) knyttet til innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 460,3 mill. kr som følge av at overføring av skatteoppkrevingen til staten er 
utsatt til 01.11.2020 (reversering av uttrekk i statsbudsjettet 2020). 

 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

7 Fellesområder

Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        

Sum område: 7 Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        
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De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for skatteinntektene er vanskelig å 
estimere, men den siste prognosemodellene viser en mindreinntekt på skatt og ramme på 
2,2 mill. kr så langt i 2020. Dette forventes å endre seg i løpet av høsten 2020, og det knytter 
seg stor usikkerhet til hvor stor andel av den forventede skattesvikten som vil bli kompensert 
fra staten.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 
1,5 mill. kr høyere enn budsjett i 2020. 
 
 
Utbytte  
Utbytte er budsjettert til 5 mill. kr i 2020. Utbytte er ikke endelig fastsatt ennå.  
 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli ca. 0,3 mill. kr lavere enn budsjett.  
 
 
Kvotekraft 
Strømprisen har stupt siden høsten 2019 og er nå på rekordlave nivåer historisk sett. Det 
forventes derfor en mindreinntekt på salg av kvotekraft på ca. 4 mill. kr i 2020.  
 
 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Inntekt forventes å bli noe lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er foreløpig 
beregnet til ca. 1,2 mill. kr. Dette skyldes at minst to brukere fra 2019 faller ut av ordningen. 
Om det kommer nye brukere inn i ordningen er det for tidlig på året til å si noe om.  
 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 14,3 mill. kr. Om 
budsjettmålet nås avhenger av hvor mange som bosettes i løpet av 2020. Dersom vi bosetter 
10 får vi ca. 0,55 mill. kr mindre i tilskudd enn budsjettert. Årsaken er i hovedsak at vi ikke 
fikk bosatt 10 personer i 2019, som var en del av beregningen for 2020. Vi bosatte 8 
personer i 2019. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det forventes en mindreutgift på ca. 2 mill. kr i 2020 ift. budsjett. 
 
 
Rente- og avdragsutgifter 
Renter og avdrag forventes å bli i tråd med budsjett samlet sett.  
 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2020 kom høsten 2019. Nye prognoser er presentert i februar (SPK) og april 
(KLP) 2020, men disse kan igjen endre seg i løpet av høsten 2020. Det er imidlertid skjedd 
en feil ved budsjetteringen av pensjonskostnader for 2020. Effekten av premieavviket er ikke 
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riktig behandlet. Dette medfører at samlet pensjonskostnad er budsjettert med ca. 13,6 mill. 
kr for lavt.  
 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

 
 
 

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter 
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2020 
 

 
 
 

Budsjett 2020 Ny prognose Endring

PENSJON KLP FELLESORDNNING 47 659 235          50 567 756        2 908 521          

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE SPK 9 481 425            8 505 628           -975 797            

PREMIEAVVIK PENSJON KLP 34 585 902-          -24 057 874       10 528 028        

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 12 126 899          12 356 235        229 336             

PREMIEAVVIK SPK 3 554 483-            -2 648 810         905 673             

PENSJONSPREMIE AFP 108 171                -                      -108 171            

PENSJON SYKEPLEIERE KLP 8 882 995            9 126 074           243 079             

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK 81 529-                  -173 498            -91 969              

T O T A L T 40 036 811           53 675 511        13 638 700        

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

1 Politikk

Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

Sum område: 1 Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832          2 815 907          4 518 225          1 702 318          9 068 832          700 000             

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908        14 183 960        15 952 992        1 769 032          39 919 908        350 000-             

Plan og utvikling 7 102 051          2 575 533          2 789 339          213 806             6 752 051          350 000-             

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333          410 576             405 602             4 974-                  1 155 333          -                      

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124        19 985 976        23 666 158        3 680 182          56 896 124        -                      

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966      48 073 264        43 786 642        4 286 622-          132 771 966      -                      

Barnehage 35 480 579        12 939 477        12 186 654        752 823-             38 842 579        3 000 000          

Barne og familie 38 698 244        13 116 146        13 248 163        132 017             38 998 244        -                      

Kultur 12 934 633        4 535 941          6 296 333          1 760 393          13 434 633        -                      

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864          396 518             412 959             16 441               1 111 864          -                      

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286      79 061 346        75 930 751        3 130 595-          225 159 286      3 000 000          

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953        4 415 425          5 439 282          1 023 857          14 777 953        -                      

Institusjon 74 464 738        27 556 844        29 035 208        1 478 364          80 464 738        6 000 000          

Hjemmetjenesten 99 902 612        35 738 896        39 809 898        4 071 002          109 902 612      10 000 000        

Fauske storkjøkken 3 015 227          1 078 922          1 566 555          487 632             3 015 227          -                      

Helse 47 017 417        16 665 860        18 569 598        1 903 739          48 017 417        1 000 000          

NAV 23 575 478        8 036 763          7 998 211          38 553-               23 575 478        -                      

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425      93 492 711        102 418 752      8 926 041          279 753 425      17 000 000        

T O T A L T -                      8 457 395          29 894 834        21 437 439        39 162 000        20 000 000        
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Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. 
Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og barnehage de største 
utfordringene ligger.  
 

 

3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 1. tertial 2020 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur kan for 1. tertial i 2020 vise til et regnskapsmessig 
forbruk som er 8,35 millioner kroner lavere enn for samme periode i 2019, selv uten fratrekk 
for årlig lønns- og prisvekst. Dette har i hovedsak sammenheng med endret skolestruktur, 
samt god ressurs- og budsjettdisiplin på enhetene. 
 
Etter første tertial 2020 er mindreforbruket mellom periodisert budsjett og regnskap på ca. 
3,1 mill. kr. Det er et bedre utgangspunkt for resten av året enn på samme tid i fjor, men 
samtidig ikke et nøyaktig bilde for den nåværende økonomiske situasjonen for området. 
Mange inntekter og utgifter gjennom året følger ikke en månedlig periodisering og gir derfor 
ulikt utslag på bunnlinja gjennom året. 
 
På samme tid er det flere usikkerhetsfaktorer som preger driften i år enn for tidligere år. 
Korona-pandemien har hatt, og vil fortsatt ha, stor innvirkning på både utgifts- og 
inntektssiden for samhandlingsområdet. I hvilken grad dette kompenseres fra statlig hold, 
eller gjennom økte inntekter i andre og tredje tertial er det umulig å si noe sikkert om. Det 
gjør prognosesettingen særdeles usikker. Det vil også være usikkerhet knyttet til effekten og 
gevinsten av alle tiltak som er vedtatt og som gjennomføres fortløpende. 
 
Estimert årsprognose for samhandlingsområdet anslås foreløpig til ca. 3 mill. kr i merforbruk. 
Det jobbes over hele linja med en reduksjon av dette for de siste 8 månedene. 
 
 

3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Vurdert årsprognose for grunnskole forventes å være i balanse. Det foreligger likevel 
utfordringer som kan ha betydning for resultatet. Regnskap per april viser mindre inntekter 
knyttet til foreldrebetaling SFO, og det sees i sammenheng med tapte inntekter pga. korona-
pandemien, samt færre barn som benytter SFO-tilbudet sett opp mot budsjett. Det er mange 
som sier opp og/eller reduserer SFO-plassen i løpet av vårhalvåret, noe som påvirker både 
inntektene til kommunen samt utgiftene til bemanning. Det er vanskelig å redusere allerede 
tilsatt bemanning tilsvarende, og erfaring viser at barnetallet på SFO øker igjen ved oppstart 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966      48 073 264        43 786 642        4 286 622-          132 771 966      -                      

Barnehage 35 480 579        12 939 477        12 186 654        752 823-             38 842 579        3 000 000          

Barne og familie 38 698 244        13 116 146        13 248 163        132 017             38 998 244        -                      

Kultur 12 934 633        4 535 941          6 296 333          1 760 393          13 434 633        -                      

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864          396 518             412 959             16 441               1 111 864          -                      

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286      79 061 346        75 930 751        3 130 595-          225 159 286      3 000 000          
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av nytt skoleår. Sykefraværet i skole ligger fortsatt høyt og generer behov for vikar, det 
samme gjelder lærere på videreutdanning.  
 
Reduksjon i antall årsverk i skole fra august 2020 vil føre til mindre voksentetthet på skolene. 
Det kan medføre et økt behov for å dekke opp spesielle situasjoner rundt enkeltelever og 
grupper som det ikke er dekning for i budsjettet.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Vakanse Newtonlærer 8 måneder  Stilling som newtonlærer står vakant til 

oktober 2020.  
Reduksjon pedagog- og assistentstillinger 11,7 
årsverk fra 01.08.2020 

Nedtrekk i antall stillinger til skole er 
justert gjennom 
ressurstildelingsmodellen for skole. 
Nedtrekket er tatt inn gjennom naturlig 
avgang og permisjoner.  

Økt inntekt/reduserte utgifter SFO 
(selvkostprinsipp)  

Det er færre barn som benytter SFO 
enn antall lagt til grunn i budsjett, det 
har dermed ikke vært mulig å hente ut 
effekt i endring av oppholdsbetaling fra 
01.01.2020.  

 
 Alternativt skoletilbud: I K-sak 23/19 ble det vedtatt opprettet alternativt 

grunnskoletilbud for ca. 8 elever fra skoleåret 2020-21 i Fauske. Jf. vedtaket skulle 
tilbudet finansieres i budsjett 2020. Rådmannen fant ikke økonomisk dekning for 
finansiering av tilbudet i forslag til årsbudsjett for 2020. Tiltaket ble heller ikke vedtatt 
finansiert gjennom politiske endringer av rådmannens forslag.  

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Barnehagene og fellesområdet for barnehagene skal i utgangspunktet gå i balanse ved 
ordinær drift. Utfordringen ligger i at effekten av tiltaket med reduksjon av avdeling ved 
Valnesfjord barnehage ikke kan realiseres. Det vil påløpe driftsutgifter (lønn) som ikke er 
budsjettert. Konsekvensen er at prognosen for enheten må settes til et merforbruk på inntil 
0,5 mill. kr. 
 
Det er i forarbeidet med økonomimelding 1 og ved systematisk regnskapskontroll iverksatt i 
2020 avdekket en budsjettert inntekt som er høyere enn det som kan forventes i løpet av 
året. Samlet sett har enhet barnehage budsjettert med 2,4 mill. kr for mye i inntekt. Et så 
stort beløp vil vanskelig kunne dekkes inn over året. Prognosen for barnehage samlet 
forventes å bli et merforbruk på 3 mill. kr i 2020.  
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Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
 Tiltak Status implementering 
Vestmyra barnehage – reduksjon med 1 avdeling Barnehagen reduserer med 1 avdeling. 

Det forventes at de ansatte må beholdes 
for å kunne gi tilbud til barn som utredes 
om spesialpedagogisk hjelp.  

Valnesfjord barnehage – reduksjon med 1 
avdeling 

Barnehagen kan ikke redusere 
kapasiteten pga. at hovedopptaket til 
barnehagene var større enn forventet. 

Effekt av tiltak 1 og 2 i tilskudd private 
barnehager 

Tilskudd til private barnehager vil bli noe 
redusert ved at Vestmyra barnehage 
reduserer ordinær drift. Ressurs til barn 
med spesialpedagogisk hjelp har ikke 
betydning for regnskapstallene som 
ligger til grunn for beregning av tilskudd 
til private barnehager. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Regnskapet viser et avvik i utbetaling av integreringstilskudd, der det er utbetalt lavere 
tilskudd enn budsjettert. Fauske kommune har utgifter til kjøp av grunnskoleplass for voksne 
til Bodø kommune. Bakgrunnen er lavt elevtall i Fauske kommune, og opprettelse av eget 
tilbud i Fauske ville generert økte utgifter. Regnskapet viser noe økte utgifter til fastlønn for 
årets 4 første måneder for voksenopplæringen. Fra august 2020 vil voksenopplæringen 
redusere med én klasse, fra tre til to klasser. Dette er vedtatt i budsjett for 2020.  
 
Fauske kommune har fortsatt forpliktelser knyttet til husleieavtaler inngått ved 
flyktningestrømmen for en del år tilbake. Det arbeides aktivt med avslutning av leieforhold i 
de tilfeller kontraktene gir åpning for det.   
 
Det er forventet at integreringsavdelingen skal gå i balanse for 2020. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Ingen tiltak i budsjett 2020. 
 
 

3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Prognose for Barne- og familieenheten er at man skal gå i balanse på ordinær drift, men det 
kan bli en utfordring at Familiens hus ikke er klar til innflytting som planlagt. Det vil påløpe 3–
4 måneder med driftsutgifter (husleie, renhold og energi) som ikke er budsjettert. Enheten vil 
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ha vakanse i enhetslederstillingen i årets siste 6 mnd. Reduserte lønnsutgifter vil 
kompensere for tiltaket. Prognosen for enheten settes dermed til balanse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Implementering 
Akuttberedskap barnevern  
(ressurs avspasering) Implementert. 
Permisjon 20% saksbehandler PPT Implementert. 
Nedtrekk PPT Vil bli implementert fra juli med forventet 

effekt. 
Barnevern – redusert driftsutgifter ved flytting til 
Familiens hus 

Vil ikke bli implementert som planlagt fordi 
innflytting i Familiens hus er utsatt til 
desember/januar og ikke høsten. 

Familiesenter – reduserte driftsutgifter ved 
flytting til Familiens hus 

Vil ikke bli implementert som planlagt fordi 
innflytting i Familiens hus er utsatt til 
desember/januar og ikke høsten. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Korona-stenging av badeanlegg, idrettsanlegg og kino har medført store uforutsette 
endringer i driftsgrunnlaget for enheten. Bortfall av inntekter pga. korona-pandemien er 
kalkulert til kr 750.000 (årseffekt). Dette medfører også noe mindre driftsutgifter per 30.04. på 
kr 120.000. 
 
Enhet Kultur ligger foreløpig an til et merforbruk for 2020. Forutsatt at resten av driftsåret går 
tilnærmet som normalt kan dette tas inn gjennom økte inntekter i årets siste 8 mnd., og 
foreløpig prognose sier dermed balanse for 2020. Hvis korona pandemien gir begrensninger 
gjennom større del av året kan enheten tape ytterligere inntekter og gå mot et merforbruk. 
 
Bruken av vikarer må reduseres så langt det er mulig innenfor dagens driftsrammer/-volum. 
Fauske kino programmerer for flere store filmer som vil gi økte inntekter, forutsatt at det fra 
statlig hold gis tillatelse til bruk av alle stoler i salen. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Tiltak Status implementering 
Reduksjon 20 % stilling i biblioteket Implementert (helårseffekt). 
Fauske kino - økte billettpriser Implementert (helårseffekt). 
Fauske kulturskole - økte brukerbetalinger Implementert (helårseffekt). 

Fauskebadet - endret driftsmodell 
Vil bli implementert i forbindelse med 
ferieavvikling. 

Sulitjelma Bad Implementert. Badet er stengt per 1. mai. 
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3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg vil i 2020 styre mot et merforbruk på 17 mill. kr. Mye 
av merforbruket skyldes manglende kapasitet til rask gevinstrealisering av endringer. Mye av 
administrativ- og lederkapasitet går med til å håndtere uforutsette hendelser, dermed 
forsinkes arbeidet med å sørge for at innsparinger og gevinster av omstillingsarbeidet 
realiseres i tilstrekkelig tempo. Det er særlig Hjemmetjenesten og Demensavdelingen som 
bidrar til merforbruket. Disse to avdelingen står for 17 mill. kr alene. Ved begge avdelingene 
er det iverksatt tiltak for å redusere merforbruket. I hele Pleie og omsorg vil vi fram til 
september i år redusere driften med 19 årsverk, noe som tilsvarer en helårseffekt på rundt 13 
millioner kroner. Det vil fortsatt være behov for enten å tilføre sektoren midler, eventuelt 
ytterligere dra ned tjenestene både kvantitativt og kvalitativt. Samhandlingsområdet er per 
mars 2020, foruten drift i Paviljong 7, ferdig med den planlagte restruktureringen som 
kommer til å gi betydelige innsparinger i årene som kommer. I den planlagte neste fase vil en 
søke å optimalisere driften ytterligere både i forhold til innhold i tjenestene, prosessene rundt 
tildeling av tjenestene og utnyttelse av kapasitet. Samhandlingsområdet vil samtidig lukke 
avvik i områdene der det er påvist uforsvarlig drift av Fylkesmannen i Nordland med flere 
andre tilsyn. 
 
Fauske kommune har søkt om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene. Søknaden er innvilget og vil bli behandlet i egen sak. 
 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Institusjon består av:  

 Helsetunet 1 – 30 somatiske langtidsplasser. 
 Helsetunet 2 – 38 langtidsplasser til personer med demens og 2 avlastningsplasser til 

personer med demens. 
 Moveien – 10 langtidsplasser somatikk og 2 avlastningsplasser somatikk. Stengt 

medio mars 2020.  
 
Helsetunet 1, somatisk avdeling, drifter i henhold til plan og vedtatt budsjett innenfor sine 
rammer. Avdelingen er tilfredsstillende bemannet med lite fravær, og vil gå i balanse ved 
årets slutt. 
 
Helsetunet 2, demensavdeling, har et merforbruk innenfor både faste og variable 
lønnsutgifter. Noe skyldes nødvendigheten av å sette inn ekstra ressurser på 
enkeltpasienter. Demensavdeling har økt sin kapasitet i antall senger. En analyse av mulige 
aktivitetsbaserte inntekter viser en underfinansiering av avdelingen på ca. 4,5 mill. kr. I tillegg 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953        4 415 425          5 439 282          1 023 857          14 777 953        -                      

Institusjon 74 464 738        27 556 844        29 035 208        1 478 364          80 464 738        6 000 000          

Hjemmetjenesten 99 902 612        35 738 896        39 809 898        4 071 002          109 902 612      10 000 000        

Fauske storkjøkken 3 015 227          1 078 922          1 566 555          487 632             3 015 227          -                      

Helse 47 017 417        16 665 860        18 569 598        1 903 739          48 017 417        1 000 000          

NAV 23 575 478        8 036 763          7 998 211          38 553-               23 575 478        -                      

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425      93 492 711        102 418 752      8 926 041          279 753 425      17 000 000        
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er lokalitetene avdelingen driver innenfor ikke optimale for dagens driftsform, 
pasientproblematikk og krav til effektiv og god drift. Det mangler implementering av 
trygghetsteknologi og alarmsystemer på 14 av pasientrommene i avdelingen.  
 
Demensavdelingen vil uten tiltak ha et merforbruk på 6 mill. kr. Analysen som er gjort i 
forbindelse med statlig finansiering av omsorgstjenestene viser at avdelingen vil bli tilført 4,5 
mill. kr i aktivitetsbasert tilskudd i ordningen sett i forhold til budsjett 2020. Det er rimelig å 
anta at avdelingen er underfinansiert samt at pleiefaktor er lav i forhold til pasientgruppen.  
 
Foruten å søke å fremskynde implementering av velferdsteknologi i hele arealet til 
avdelingen er det tre tiltak som kan bidra til å balansere driften ved demensavdelingen: 

1. Legge ned 5 plasser. 
2. Overføre 2 avlastningsplasser til Korttidsavdelingen uten tilførsel av ressurser til 

Korttidsavdelingen. Legge ned 3 plasser ved demensavdelingen. 
3. Overføre midler fra andre sektorer i størrelsesorden 4,5 millioner kroner. 

 
Nedleggelse av plasser vil innebære en svært krevende situasjon for demente i Fauske 
kommune. Kommunen ligger på grensen til underdekning av plasser for heldøgns omsorg 
sett i lys av antall innbyggere over 80 år. Spesielt gjelder dette tilbudet både til 
hjemmeboende og pasienter med langtidsplass som er diagnostisert med en 
demenssykdom. 
 
Kommunestyret har vedtatt at den gjennomsnittlige stillingsstørrelse på ansatte med 
deltidsstillinger skal økes i Fauske kommune. Økt stillingsstørrelse må også ses i 
sammenheng med når arbeidsgiver har behov for bemanning. Turnusarbeid med en 
tradisjon med å arbeide hver tredje helg innebærer mindre stillinger. For å bøte på dette har 
partene inngått en avtale om en noe forhøyet kompensasjon for ansatte som arbeider mer av 
arbeidstiden sin lørdag og søndag enn hva som er vanlig i sektoren. Dette har en utgift, men 
avtalen reduserer bruk av vikarbyrå betydelig samt at lønnsmidler går til egne ansatte og ikke 
variabel arbeidskraft. 
 
Utgifter til kost, medikamenter og medisinsk forbruksmateriell har økt mer enn 
forutsetningene i budsjettet. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Utsatt oppstart utvidet døgnavlastningstilbud Moveien stengt mars 2020. 

 
 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Hjemmetjenesten er under store endringer både i forhold til organisering, arbeidsutførelse og 
hvilke tjenester som skal leveres. Siden våren 2019 er avdelingen driftet under svært usikre 
og lite forutsigbare forhold og med dårlige arbeidsbetingelser for å kunne realisere krav og 
forventninger om økt effektivisering og heving av kvalitet i tjenestene. Blant annet er to 
avdelinger slått sammen til en. Arbeidstilsynet har stengt lokalitetene til tjenesten og 
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avdelingen har gjennomført betydelige organisatoriske endringer de siste 12 månedene i den 
hensikt å etablere en mer effektiv tjeneste. 
 
Hjemmetjenesten er blant annen sammen med NAV det siste sikkerhetsnettet i 
velferdsstaten. Når andre tjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten endrer tilbudet 
sitt fanges dette ofte opp i de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg til endringer i sine egne 
tjenester er hjemmetjenesten buffer for nedtrekket som er gjort på institusjonsområdet det 
siste året fram til medio mars 2020. Pasienter og brukere som tidligere ble overført 
institusjonsområdet eller paviljongene må nå få sine tjenester fra hjemmetjenesten. I en slik 
prosess vil det være en naturlig forsinkelse med tilpasninger av tjenestenivå og leveranser 
sett i forhold til de kravene som ligger i budsjettet for 2020. I forbindelse med søknaden om 
deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene er det gjort en 
analyse og beregning på hvor stort aktivitetstilskudd hjemmetjenesten mest sannsynlig vil få i 
ordningen. Med de forutsetninger som ligger i ordningen vil avdelingen mest sannsynlig 
motta 5,1 mill. kr mer enn hva budsjettet for 2020 tilsier. 
 
I budsjettene for hjemmetjenesten er BPA-ordningen bakt inn. Mengde BPA-timer er utenfor 
hjemmetjenestens kontroll og de kan dermed ikke lastes for merforbruk innenfor denne 
ordningen. Det er varslet en betydelig økning av BPA fra høsten 2020. Dette er ikke 
medregnet i prognosen, da situasjonen er usikker. 
 
Mengden av prosesser og endringer i hjemmetjenesten sett i sammenheng med tilgang på 
ledere og administrativt personell medfører en forsinket gevinstrealisering. Forsinkelsen 
skyldes at en ut fra kapasitetshensyn ikke er i stand til å kjøre prosesser og endringsarbeid i 
parallell, men må arbeide med et mindre sett av problemstillinger i sekvens. Etter plan skal 
alle planlagte endringer med gevinstrealisering være ferdig i løpet av august 2020. Da vil ny 
bemanningsplan være i bruk, og alle oppsigelser og termineringer av arbeidskontrakter vil 
være gjennomført. 
 
Korttidsavdelingen drifter innenfor tildelt budsjett, og prognosen i Buen for 2020 vil være en 
drift i balanse.  
 
Paviljong 7 er vedtatt lagt ned i 2019, men er fortsatt i drift. Det er den sisten paviljongen 
som er i drift. Beboerne er for friske på nåværende tidspunkt til å overføres til institusjon. De 
vil overføres når behovet for varig institusjonsopphold oppstår. Det er inntaksstopp på 
paviljongen slik at den over tid vil fases ut. 
 
For Hjemmetjenesten er prognosen for 2020 et merforbruk på 10 mill. kr. Med de tiltakene 
som er iverksatt antas avdelingen å drifte i balanse fra og med september 2020. Tiltakene 
som er iverksatt er å ta ned antall fast ansatte til budsjettert nivå, redusere bruk av 
korttidskontrakter samt redusere merforbruk av variabel arbeidskraft. I tillegg avsluttes eller 
reduseres tjenester til enkeltbrukere for å redusere antall timer som skal leveres hver uke. 
 
Samhandlingsområdet vil starte et arbeid med arbeidsprosess, standarder og prosedyrer for 
tildeling av tjenester samt oppfølging og kontroll av utførelsen av vedtak. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Avvikle drift Sagatun Stengt 17.1 2020. 
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3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Prognosen for 2020 tilsier at enhet Helse mest sannsynlig vil få et merforbruk på 1 mill. kr på 
bakgrunn av følgende: 
 

 Enhet Helse er en kostnadsdriver ved oppbemanning og omstrukturering av 
legetjenesten i forbindelse med korona-pandemien. Det må understrekes at 
usikkerheten her er stor, da det er uvisst hvordan dette vil forløpe i resten av 2020. 

 Merutgifter ved kjøp og leie av utstyr i forbindelse med korona-pandemien. 
 Økte utgifter for bakvakt på Indre Salten legevakt. 
 Det er ved en inkurie falt ut to turnuslegestillinger i budsjett 2020. Konsekvensen av 

dette blir et netto merforbruk på ca. kr 600.000 etter tilskudd fra staten for 
turnusleger. Alle kommuner er pålagt å ta imot turnusleger. 

 
De andre avdelingene i enhet Helse har marginale budsjetter som vil gå i balanse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 
Tiltak Status implementering 
Stilling Miljø og habilitering  Gjennomført. 

 
 

3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2020 
 
NAVs drift påvirkes i stor grad av behovet for sosialhjelp i befolkningen. Etter 1. tertial viser 
enhetens drift et lite mindreforbruk. I hovedsak forklares dette med at antall mottakere av 
sosialhjelp er redusert fra 171 til 169 personer sammenlignet med 2019. Antall personer med 
sosialhjelp som eneste inntektskilde (livsopphold) er redusert fra 66 i 2019, til 52 i 2020. 
Færre mottakere med livsopphold og reduserte utbetalinger til personer med 
flyktningbakgrunn bidrar til et positivt resultat. Færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
fører også til reduserte utbetalinger.   
 
Med utgangspunkt i forbruk etter første tertial forventes et årsresultat i balanse. Det 
understrekes at usikkerheten er svært stor. Mange permitterte og et vanskeligere 
arbeidsmarked er forhold som over tid vil føre til økt behov for sosialhjelp. Enheten har som 
en konsekvens av korona-pandemien forventet økt behov for sosialhjelp fra primo april. 
Økningen har imidlertid uteblitt. Dersom situasjonen på arbeidsmarkedet ikke raskt forbedres 
forventes en økning i behovet for sosialhjelp fra medio august.  
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Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 

Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 

Kommunal norm for økonomisk sosial er ikke 
justert i 2020. Statens veiledende norm er 
fortsatt lavere enn hva som er tilfelle i Fauske 
kommune. Som en konsekvens av at norm 
holdes i bero forventes besparelser i 
utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling består av Fauske kommunale 
eiendommer, Plan og utvikling samt VVA. Vinteren har vært krevende på mange måter. Det 
har vært ekstreme snømengder, samtidig som været har skiftet mye mellom kaldt og mildt. 
Derav har vi stort forbruk av både brøytetjenester og strøing. Korona-krisen kom også sterkt 
medvirkende inn i bildet, noe som gjorde at det ble en stor svikt i inntekter, blant annet på 
parkering. Parkeringsinntektene har en svikt på ca. kr 400 000–500 000,–. Pandemien har 
også gjort at andre inntekter som for eksempel byggesak, har hatt en markant inntektssvikt. 
Gjennomføring av tiltak vedrørende stillingsreduksjoner er utført, samt at konkurranse på 
næringsavfall er nå under evaluering. Begge disse tiltak gir reduksjoner i utgifter. Når korona-
krisen er begynt å legge seg, ser vi allerede at det kommer inn flere bygge- og 
delingssøknader. I tillegg er det nå en klar økning i parkering i sentrum, noe som da vil gi 
mer normale inntekter for kommunen utover i året. 
 
Etter å ha gjennomgått budsjett, status regnskap og prognose, ser vi det som en utfordring å 
komme i balanse på alle enhetene. Dette knytter seg til brekkasjer på maskinelt utstyr, samt 
en krevende vinter. Samhandlingsområdets enheter har så knappe budsjetter, at det er 
ytterst små hendelser som fører til merforbruk. Totalt sett jobber vi kontinuerlig med mulige 
innsparingspotensial, der vi har stort fokus på prioritering. Samlet sett for 
samhandlingsområdet søker vi å jobbe for å ta inn det estimerte merforbruk, og levere et 
regnskap i balanse. Dette fordrer at inntektssiden tar seg opp markant, noe vi ser konturene 
av i april og mai måned. Om det er mulig å kompensere fullt ut for denne inntektssvikten, er 
vanskelig å forutse før sommeren trer inn med betydelig større trafikk enn det har vært i 
vinter på parkering og bobilparkering.  
 
Strategisk eiendomsforvaltning er en viktig faktor for å kunne redusere utgifter. Effektivisering 
av arealbruk som medfølger utgifter på ikke-virksomme areal, er viktig å ha et kontinuerlig 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832          2 815 907          4 518 225          1 702 318          9 068 832          700 000             

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908        14 183 960        15 952 992        1 769 032          39 919 908        350 000-             

Plan og utvikling 7 102 051          2 575 533          2 789 339          213 806             6 752 051          350 000-             

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333          410 576             405 602             4 974-                  1 155 333          -                      

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124        19 985 976        23 666 158        3 680 182          56 896 124        -                      
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fokus på. Det er derfor sett på de areal som er mulig å kunne selge unna i løpet av året, og 
en avhendingsplan er utarbeidet for politisk behandling.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2020 
 
På grunn av værforhold har årets brøytesesong vært mer kostnadskrevende enn normalt. 
Hvis en sammenligner med fjorårets brøytesesong viser årets sesong så langt et merforbruk 
på ca. kr 200 000,–. I tillegg oppstod det et motorhavari på veihøvelen som medførte en 
utgift på ca. kr 200 000,–. Disse ekstrautgiftene forklarer merforbruket i år sammenlignet mot 
2019. 
 
Fauske kommune leier inn private entreprenører til å utføre vintervedlikehold i Valnesfjord og 
Sulitjelma. Den fire-årige rammeavtalen for Sulitjelma gikk ut 1. mai 2020. Kommunen har 
lyst ut ny fire-årig rammeavtale der vinneren er kåret og ny avtale er signert. Ny avtale er kr 
157 000,– dyrere per måned enn tidligere avtale. Med bakgrunn i at nettobudsjettet er 
redusert med kr 617 000,– samt at veiområdet blir påført merkostnader for vintervedlikehold i 
Sulitjelma for november og desember på kr 314 000,– vil utfordringen til å levere regnskap i 
tråd med budsjett 2020 bli krevende. 
 
For å dekke inn vedtatt lavere nettobudsjett samt ekstra utgifter forbundet med økte utgifter 
av vintervedlikehold i Sulitjelma, vil enhet VVA som tidligere år kjøre en meget stram linje 
med hensyn til å holde aktivitet og utgifter til et minimum.  
 
Med bakgrunn i at veiområdet har fått redusert veibudsjettet i 2020, uforutsett reparasjon på 
veihøvel, noe mer kostnadskrevende vintervedlikehold og dyrere rammeavtale for 
vintervedlikehold i Sulitjelma, anslås det at veiområdet ved årets slutt leverer et negativt 
resultat på ca. kr 700 000,–.   
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 

Asfaltering kommunale veier 
Ikke utført på grunn av manglende 
finansiering 

Utskifting gamle gatelysarmaturer til LED-gatelys Under planlegging. 
Produksjon grus Skysselvik – Fauske videregående 
skole 

Ikke påbegynt på grunn av Korona-
stengt skole 

Parkeringsplass Kvalhornet 
Ferdig regulert. Oppstart sommer 
2020. 

Asfaltering nytt boligområde Hauan. 
Er satt i bestilling. Utføres til høsten 
2020. 

Kiss and ride sone Vestmyra skole/Idrettshall 
Under regulering. Finansiering på 
plass, oppstart sommer/høst 2020. 

 
 

 



 

19 
 

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Koronapandemien har medført store inntektstap på parkering, samt økte utgifter både på 
renhold og vedlikehold. En del forbruk av konsulenttjenester skal føres på prosjekt i løpet av 
året.  
 
Prognosen for 2020 ser etter 1. tertial bra ut. Driftsbudsjett ser ut til å gi et mindreforbruk på 
kr 350 000,–, om det ikke dukker opp uforutsette hendelser i løpet av året.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 
Tiltak Status implementering 
Fauske kommunale eiendommer – nedtrekk 
administrative stillinger Utført 
Utlysning næringsavfall – konkurranseutsetting – 
oppstart 01.07.2020 Under evaluering 

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2020 
 
For plan/utvikling er det alltid avvik tidlig på året. Avviket begrunnes med at det er lite 
inntekter de første månedene av året. Inntektene kommer fra mai og utover, men på grunn 
av koronavirusutbruddet er det usikkerhet i forhold til om inntektene blir like store som de to 
foregående årene, ettersom det er mindre aktivitet på nybygging i kommunen.  
 
For å oppnå balanse ift. budsjett 2020 blir det å ha fokus på utgifter. Plan/utvikling har relativt 
lite driftsbudsjett, men det vil bli holdt igjen der det er mulig. Inntektene er avgjørende. Den 
siste tiden har det vært en markant økning i byggesaker til behandling, og det igjen har skapt 
kapasitetsproblem som kan bety tapte inntekter da vi ikke klarer å overholde 
saksbehandlingsfristene. Per dato er det kun 1,5 stillinger som er operative, den siste 100 % 
stillingen er i permisjon frem til 22. juli 2020. Plan/utvikling har også redusert bemanningen 
med 60 %, dette iht. budsjettvedtaket. Reduksjon ble gjeldende fra 31.03.2020, slik at vi 
håper at dette kan kompensere noe av inntektsbortfall og at vi dermed kan levere et resultat 
med et mindreforbruk på kr 350 000,–.  
 
Sikring av gamle bygg Sulitjelma 
Det ble i sak 015/19 vedtatt å utarbeide en tilstandsrapport på gamle bygg, herunder de 
gamle byggene som tilhører den gamle gruvedriften i Sulitjelma. Denne skulle være regulert 
inn i økonomimelding 1 i 2019. Våren 2019 var en ekstremt hektisk periode som gjorde at 
konkurransen ikke ble utlyst så tidlig som ønsket, i tillegg ble det tidlig vinter som igjen 
vanskeliggjorde en slik kartlegging. Denne tilstandsregistreringen må uansett skje på 
sommeren når snøen er forsvunnet, og det planlegges å gjennomføre denne sommeren 
2020. Tilstandskartleggingen ble derfor utlyst som konkurranse vinteren 2020.  
 
Fauske kommune er innmeldt i ROBEK, og Fylkesmannen skal dermed godkjenne alle 
låneopptak. Fylkesmannen har varslet at alle låneopptak som ikke er bidrar til å redusere 
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driftsnivået i kommunen ikke vil bli gitt prioritet. Rådmannen foreslår derfor å omdisponere fra 
tidligere vedtatte investeringsprosjekter for å få gjennomført tilstandskartleggingen. I 
investeringsposten «Riving/sanering gamle bygninger» er det en ramme på 1,6 mill. kr inkl. 
mva. i 2020-budsjettet. Det er tidligere omdisponert kr 600.000 til relokalisering av 
hjemmetjenesten. Rådmannen foreslår å omdisponere ytterligere kr 311.500 inkl. mva. fra 
denne posten til utarbeidelse av tilstandsrapport over gamle bygninger i Sulitjelma. Beløpet 
er i tråd med tilbudssummen etter gjennomført konkurranse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Tiltak Status implementering 
Vaktordning vilt Pågår. 
Kjøp av oppmålingsutstyr Utført. 
Regulering Fortau Erikstad/badestrand 
(Trafikksikkerhetstiltak) 

Påbegynt. 

Kiss and ride sone ved Vestmyra skole 
(Trafikksikkerhetstiltak) 

Påbegynt regulering. 

Gatelys Tortenlia (Trafikksikkerhetstiltak) Ikke påbegynt. 
Gatelys Bådsvik (Trafikksikkerhetstiltak) Ikke påbegynt. 
Gatelys Einerveien (Trafikksikkerhetstiltak) Ikke påbegynt. 
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva Ikke påbegynt. 
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva, 3 stk. gangfelt 
m/gatelys, gangfelt krysset Løvgavelveien/E6 samt se 
på hva som kan gjøres med kryssløsningen 
Løvgavelveien/E6, samt trafikktelling Løvgavelveien. 

Påbegynnes i løpet av tidlig 
sommer. 

Grunnundersøkelse sentrum  Ikke finansiering, utsettes til 2021. 
 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Det forutsettes balanse ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020: 
 
Tiltak Status implementering 
Salten regionråd – redusert tilskudd Vil ikke kunne realiseres.   

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

1 Politikk

Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

Sum område: 1 Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      
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3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-avdeling 
ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på slutten av 
året. Vurdert årsprognose tilsier balanse ift. budsjett. 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020: 
 
Tiltak Status implementering 
Reduksjon stillingsressurs HTV og HVO Implementert.  
Kutte velferdsmidler Implementert. 
Reduksjon kurs Implementert. 
Sentralbordløsning Under arbeid. 
RKK – redusert tilskudd Implementert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      
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3.6 Sykefravær 
 
Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune sammenlignet med 2019:  
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2019 – 30.april 2019:    10,0 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2020 – 30.april 2020:    11,7 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2020 – 30. april 2020 uten Covid-19:  11,0 % 

 
 

 
 
 

 Januar Februar Mars April 

2019 Totalt 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,0 % 

2020 Totalt 12,2 % 12,3 % 12,9 % 9,3 % 

2020 Totalt uten 
korona 12,2 % 12,3 % 11,0 % 8,6 % 

 
12. mars 2020 ble det iverksatt strenge tiltak i forbindelse med COVID-19 pandemien. Vi ser 
at sykefraværet de to første månedene ikke er berørt av dette. Det er likevel en økning i januar 
2020 på over 2 % sammenlignet med januar 2019, og 1,4 % for februar. Med Covid-19-
pandemien ser vi at det totale sykefraværet har økt ytterligere i mars. Det er kun 
korttidsfraværet som har økt.  
 
I april ligger det totale sykefraværet på 9,3 % (8,6 % uten Covid-19). Til sammenligning var 
sykefraværet 10 % i april 2019. Nedgangen vi ser i april kan være på grunn av de strenge 
smitteverntiltakene som er iverksatt nasjonalt samtidig som at den enkelte har økt fokus på 
god håndhygiene og på å beskytte seg selv. I tillegg har skoler og barnehager vært stengt og 
mange ansatte har hatt hjemmekontor, noe som har redusert smitterisiko for ikke bare Covid-
19, men også andre virus- og bakteriesykdommer.  
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Totalt 2019 vs. 2020 - Samhandlingsområder  
 2019 2020 

u/Covid-19 
2020 
m/Covid-19 

Endring 
u/Covid 19 

Endring 
m/Covid-
19 

Helse og omsorg 10 % 
 

10,3 % 10,8 % + 0,3 % + 0,8 % 

Oppvekst/kultur 11,4 % 12,4 % 13,4 % + 1 % + 2 % 
Rådmannens stab 8,2 % 9,5 % 9,5 % + 1,3 % + 1,3 % 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

9,1 % 11 % 11,6 % + 1,9 % + 2,5 % 

 
Det er økning på det totale sykefraværet i alle samhandlingsområdene.  
 
 

4.0 Investeringer 
 
Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune. 
 
Eiendom 
 

 Valnesfjord skole og flerbrukshall: prosjektet var ferdig innflyttet i januar 2019, da 
etter en lang utbedringsperiode i 2018 etter oppdaget konstruksjonssvikt. I etterkant 
av utbedringene er det gjort reklamasjonsarbeider i løpet av sommeren/høst 2019. 
Fauske kommune ligger i juridisk konflikt med prosjekteringsgruppen, og en 
beramming av rettssak vil sannsynlig komme i løpet av høst 2020. Sannsynlig 
kommer saken opp i løpet av vinter 2021. 

 Valnesfjord barnehage, ombygging og tilpasning underetasje: Prosjektet har 
vært i prosjekteringsfase i deler av 2019, og det var kjørt en konkurranse der 
anbudssummen lå noe høyere enn forventet. Tilleggsfinansiering vedtatt politisk, men 
ikke av Fylkesmannen. Nødvendige midler til tilleggsfinansiering ble omdisponert fra 
kulturhusprosjektet da det vil være avgjørende å ferdigstille barnehagen for å kunne 
selge området Løkåsåsen. Oppstart ## og planlagt ferdigstilt ##.  

 Myrveien kommunal bolig: Prosjektet har i tidligere fase hatt store utfordringer med 
omregulering og høringsfrister. Dette gjorde at prosjektet kom sent i gang, men 
forventes å være innflyttingsklart sommer 2020. Dette prosjektet sammen med 
Tareveien 18 er et løft for Fauske kommune i forhold til å få nye, moderne og 
tilpassede boliger. Prosjektet leveres noe over planlagt budsjettsum. Årsak er at det 
blir medtatt asfaltering av et større område enn først planlagt. 

 Familiens hus: Prosjektet var gjenstand for et omfattende skisseprosjekt, og 
utsettelse i forhold til veldig lang saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet. Prosjektet 
forventes ferdig overlevert til jul i 2020. 

 Blålysbygg: Prosjektet er igangsatt, men fremdriftsplan er ikke klar pga. sen oppstart 
da prosjektet måtte godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Estimert ferdigstillelse 
2022. 

 Skytebane Vestmyra: Bygging av ny skytebane ved Fauske idrettshall, som del av 
kompensasjon for avtale med Valnesfjord skytterlag, der øvelsesskyting foregikk i 
gamle Vestmyra skoles bomberom. I budsjett 2020 er avtalen foreslått kompensert 
uten fullføring i regi Fauske kommune. Det er foreslått kompensasjon med en samlet 
verdi på MNOK 1,2 mill. kr inkl. prosjektunderlag, verdi av tomt samt tegninger. 
Ettersom Fauske kommune ikke vil ha eierskap til dette anlegget kan ikke ev. 
kompensasjon som utbetales finansieres med låneopptak.  
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 Flytting av Vestmyra Hvit barnehage til Erikstad gamle skole: Prosjektet skal nå 
starte opp med skisser og planløsning, deretter prosjekteres og lyses ut på anbud. 

 Riving gamle bygg: Prosjekt lå opprinnelig inne med riving av paviljong 5 og 7. Det 
ble i april 2020 vedtatt å omdisponere kr 600 000,– inkl. mva. av rammen på 1,6 
MNOK til ombygging/rehabilitering 1. etasje Helsetunet, i forbindelse med at 
Hjemmetjenesten skal flytte inn i 2 etasje. Rådmannen foreslår å omdisponere 
ytterligere kr 311 500,– inkl. mva. fra denne posten til utarbeidelse av tilstandsrapport 
over gamle bygninger i Sulitjelma. Beløpt er i tråd med tilbudssummen etter 
gjennomført konkurranse. Riving av paviljongene utsettes inntil videre. 

 
Prosjekter innenfor vannområdet 
 

 Ny vannledning Symreveien: Arbeidet er påbegynt. Forventes ferdig ca. 15. juni. 
Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 

 Ny vannledning Rognveien: Ikke igangsatt. Forventet oppstart første del av juni. 
Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 

 Ny trykkøkningsstasjon Lund: Søkt om dispensasjon fra reguleringsplan. Ikke 
ferdig behandlet. Forventet oppstart august/september. Finansieres av årlig 
låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 
 

Prosjekter innenfor avløpsområdet 
 

 Nytt avløp Rognveien: Ikke igangsatt. Forventet oppstart første del av juni. 
Finansieres av årlig låneopptak på 3 MNOK på selvkostområdet for avløp. 
 

Prosjekter innenfor gatelys 
 

 Utskifting LED-armaturer 
Under planlegging.  

 
Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer 
 

 Asfaltering kommunale veier: Ikke igangsatt grunnet manglende finansiering. 
 Parkeringsplass Kvalhornet: Ikke igangsatt. Forventet oppstart juni/juli. Finansieres 

av statlig tilskudd på inntil kr 293 000,–. Kommunens egenandel finansiers med inntil 
kr 279 000,–. Det er ikke avsatt midler til brøyting av parkeringsplassen på årets 
budsjett.  

 Kiss and ide Vestmyra skole: Ikke påbegynt. Forventet oppstart august. 
Finansieres av statlig tilskudd og kommunal egenandel. 

 Lagerveien: Arbeidet med å tilrettelegge vei, vann og avløp pågår. Framføring av 
vann og avløp er ferdig. Gjenstår grusing og asfaltering av vei samt gatelys. Egen 
finansiering kr 6,9 MNOK. Forventer å levere prosjektet innenfor tildelt ramme. 

 Produksjon av grus Skysselvik – Fauske videregående skole: 
Ikke igangsatt på grunn av koronakrisen. Tidligst oppstart til høsten (nytt skoleår).  
 

 

5.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Det ikke tilgjengelige reserver i form av disposisjonsfond til å dekke opp det forventede 
merforbruket for 2020. Det foreslås derfor ingen budsjettreguleringer i driftsbudsjettet i 
økonomimelding 1, men eventuell regulering av budsjettet avventes til økonomimelding 2 
høsten 2020. 
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I investeringsbudsjettet foreslås følgende regulering: 
 
Tabell 10 – Forslag til budsjettregulering investering 
 
D Tilstandsrapport gamle bygninger Sulitjelma 311.500 
K Riving/sanering gamle bygninger 311.500 

 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2020 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2020 sammenlignet med 2019. 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 30.04.2020 var trekket på kassekreditten 4,9 mill. kr. 
 
I september 2019 ble rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette var 
midlertidig inntil investeringslån for 2019 ble tatt opp i januar 2020. Rammen ble satt ned til 
140 mill. kr igjen i januar 2020.  
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
I løpet av 2. tertial 2019 solgte Fauske kommune seg helt ut av aktiv forvaltning.  
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6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 4 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 12 – Fordeling av gjelden per 30. april 2020 
  

 
 
 
På rentemøtet 6. mai 2020 besluttet Norges Bank å sette styringsrenten til null prosent. 
Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå 
vurderes, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund 
fremover. Norges Bank ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned.  
 
 
Figur 3 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 3 viser er 23 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 330 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 77 %, ca. 1,1 mrd. kr, er eksponert for renteendringer 
på kort sikt.  

Långiver Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter termin Gjeldende rente Rentetype Margin Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

1 724 594 635 1 408 900 394 1,8054%

425 057 000 394 888 040 2,2435%

KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 1,8800% NIBOR3M 0,6000% 22.12.2042

KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 1,9200% NIBOR3M 0,6000% 21.12.2043

KommunalBanken 148 850 000 136 524 830 2,3400% NIBOR3M 0,6000% 28.02.2056

KLP Kommunekreditt 148 850 000 137 400 000 2,4500% NIBOR3M 0,7000% 25.02.2056

536 364 635 330 320 130 1,9757%

KommunalBanken 277 744 635 107 505 330 2,0038% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031

KommunalBanken 47 540 000 41 597 400 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055

KommunalBanken 153 300 000 134 137 400 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055

KommunalBanken 57 780 000 47 080 000 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042

763 173 000 683 692 224 1,4702%

KommunalBanken 72 800 000 50 877 320 1,7145% Ordinær p.t. 16.07.2040

KommunalBanken 100 000 000 62 719 280 1,9975% Ordinær p.t. 06.12.2030

KommunalBanken 171 396 000 158 541 300 1,0892% Ordinær p.t. 24.04.2057

KommunalBanken 81 882 500 79 291 300 1,6780% Ordinær p.t. 04.06.2058

KLP 81 882 500 79 782 949 1,9278% Ordinær p.t. 14.02.2058

KLP 45 474 000 44 052 938 1,4294% Ordinær p.t. 19.12.2058

KLP Kommunekreditt 209 738 000 208 427 138 1,2960% Ordinær p.t. 02.01.2060
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Innvilger deltakelse i Forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester for Fauske 
kommune over statsbudsjettet 2020 kap. 761, post 65 

Helsedirektoratet viser til deres søknad av 30.01.2020 og innvilger herved deltakelse i 
forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester. 
 
Forsøksordningen er beskrevet i tilskuddsregelverket for ordningen, rapport om kriterier for 
tildeling av omsorgstjenester, samt rapport om finansieringsmodell for omsorgstjenester. Det 
er i tillegg utarbeidet en samarbeidsavtale for Helsedirektoratet og kommunene som deltar i 
forsøksordningen. Alle dokumentene finnes på Helsedirektoratets nettside 
https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-
finansieringavomsorgstjenester. 
 
 
INNVILGELSE AV DELTAKELSE I FORSØKSORDNING 
 
Helsedirektoratet tilbyr Fauske kommune deltakelse i forsøksordningen. Som følge situasjonen 
med utbrudd av koronavirus er oppstart i forsøksordningen utsatt. For Fauske kommune vil 
forsøksperioden vare fra 01.01.2021 og ut 31.12.2022. Ny finansieringsmodell vil trer i kraft fra 
01.07.2021. 
 
For gjennomføring av forsøksordningen tas det forbehold om Stortingets behandling av 
statsbudsjettet i forsøksperioden. Valg av nye kommuner og utsettelsen av oppstart for disse vil 
bli omtalt i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Oppstart vil være avhengig av Stortingets 
behandling av saken. 
 
Som tilskudd utbetales det inntektspåslag fra 01.01.2021. Dette skal tilsvare 4% av netto 
driftsutgifter til omsorgstjenester (KOSTRA-funksjon 234, 253, 254 og 261), maksimalt 
avgrenset til kr. 28 mill. i 2020. Beregning av inntektspåslaget vil være basert på regnskap 2019. 
Utbetalingen vil årlig fordeles over 4 terminer, og vil bli nærmere spesifisert pr KOSTRA-
funksjon. Tidspunkt for utbetalinger er spesifisert i vedlegg til dette tilskuddsbrevet. 
 
Som det fremgår av tilskuddsregelverket vil deltakelse i forsøksordningen innebære at det 
gjøres et uttrekk fra kommunens rammetilskudd. Grunnlaget for uttrekket skulle i 
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utgangspunktet tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenesten (KOSTRA-funksjon 234, 
253, 254 og 261) året forut for forsøksordningen, det vil si 2020 for de nye kommunene. Som 
følge av situasjonen med utbrudd av koronavirus er det forventet at kommunenes utgifter i 
2020 ikke vil gjenspeile et normalt driftsår. Det er derfor besluttet at uttrekket i 2021 vil 
baseres på 2019-regnskapet. Uttrekket justeres for hvert år med et gjennomsnitt av anslått 
vekst i kostnader som skyldes endring i demografi, i tillegg til justering for lønns- og prisvekst. I 
tillegg omdisponeres årlig midler fra toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.  
 
Oppstart med ny finansieringsmodell vil være 01.07.2021 og uttrekket fra rammetilskuddet vil 
gjelde fra samme tidspunkt. For perioden 01.01.2021-30.06.2021 vil kommunen motta 
ordinært rammetilskudd. 
 
Kommunen vil som erstatning for rammetilskudd motta et rundsumtilskudd, et 
aktivitetsbaserttilskudd for tjenester det fattes enkeltvedtak om og et inntektspåslag. Dette er 
nærmere beskrevet i Helsedirektoratets rapport om finansieringsmodellen (utgitt 10/2019). 
 
Før oppstart av ny finansieringsmodell skal kommunen melde inn aktivitetsnivået ved 
oppstartstidspunktet, som gir grunnlag for et a konto aktivitetstilskudd for 2. halvår 2021. 
Deretter skal kommunen etter hvert avsluttet kvartal rapportere inn faktisk aktivitet 
som danner grunnlag for et korreksjonsoppgjør på det aktivitetsbaserte a konto tilskuddet. Jf. 
punkt 1 under avsnitt om rapporteringskrav. Plan for terminutbetalinger, rapporteringsfrister 
og korreksjonsoppgjør for hele forsøksperioden følger vedlagt. 
 
Når forsøket avvikles 31.12.22 vil utbetaling av tilskudd opphøre og kommunen vil få tilbakeført 
rammetilskudd. Fra forsøkets sluttdato er det planlagt en avviklingsperiode på 2 år (2023-2024). 
I avviklingsperioden vil kommunene motta en nedtrapping av inntektspåslaget med 60 prosent i 
2023 og 40 prosent 2024. Fra og med 2025 opphører inntektspåslaget. 
 
VILKÅR FOR DELTAKELSE I FORSØKSORDNING  
 
Mål  
Overordnet målsetting for forsøksordningen er å prøve ut om statlig finansiering og statlige  
kriterier for tildeling av omsorgstjenester gir:  

 økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og  

 riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne.  
 
Føringer og vilkår  
Rundsumtilskudd, aktivitetsbasert tilskudd for tjenester etter enkeltvedtak og inntektspåslag er  
øremerket omsorgstjenester og skal brukes i samsvar med tilskuddsregelverket for ordningen,  
Helsedirektoratets rapport om finansieringsmodellen (utgitt 10/2019), og kravene i dette  
brevet.  
 
Tilskuddet skal dekke alle utgifter til aktivitet som retter seg mot målene for forsøksordningen.  
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål.  
 
Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader til felles møter og samlinger som  
Helsedirektoratet arrangerer for forsøkskommunene. Kommunen må selv dekke kostnader  
knyttet til reise til møter og samlinger. Det forutsettes at kommuner i forsøket anskaffer  
videokonferanseutstyr med lisens til Norsk helsenett. For de kommuner som ikke allerede har 
fått slik finansiering vil Helsedirektoratet finansiere dette med inntil kr 50 000,-.  
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Samarbeidsavtalen mellom Helsedirektoratet og kommunene i forsøksordningen regulerer  
partenes samhandling, plikter og oppgaver i forsøksperioden, og skal signeres av begge parter.  
 
Kriterier for deltagelse:  

 Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.  

 Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men 
kommunene må gi en tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. 
Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør 
ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.  

 Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av 
omsorgstjenester.  

 Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis 
tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.  

 Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for 
nødvendige tilpasninger i EPJ- system og økonomisystem.  

 Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakelse, kunne inngå i 
et tett samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet.  

 
Kommunen vil gjennom aksept av vilkårene i tilskuddsbrevet forplikte seg til å:  

 Følge de opplærings- og oppfølgingstiltak, rapportering og evaluering som 
Helsedirektoratet har satt for forsøket  

 Sørge for å innarbeide rutiner som ivaretar krav til rapportering og evaluering av 
forsøket  

 Ha definert en kontaktperson for Helsedirektoratet gjennom hele forsøksperioden  

 Fortsatt ha ansvar for enkeltvedtak som fattes.  

 Opprettholde klagehåndtering og tilsyn med tjenestene som i dag  

 Fortsatt ha ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten 
slik at omsorgstjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift  

 Sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1, og ivareta pasientens rett til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a  

 Sikre at tjenester til nåværende og fremtidige brukere ikke forringes  

 I løpet av august 2020 ha etablert en prosjektstruktur med prosjektleder for 
forsøksperioden  

 Implementere de til enhver tid gjeldende statlige tildelingskriterier, dokumenter og 
rutiner for arbeidsprosesser knyttet til tildeling av tjenester  

 Følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om forståelsen og praktisering av 
statlige prosess- og tjenestekriterier  

 Sørge for tilgang til personell med nødvendig tverrfaglig kompetanse og erfaring 
som kreves av forsøket  

 Sørge for rutiner som sikrer tilgang til spesialkompetanse i de saker dette trengs  
 
RAPPORTERINGSKRAV  
 
Kommunen skal sørge for den rapportering som Helsedirektoratet fastsetter. Kravet er 
nærmere beskrevet i finansieringsdokumentet. Det kan komme endringer i løpet av 
forsøksperioden. 
 
Helsedirektoratet vil gjennomføre jevnlige statusmøter (eventuelt som videomøter) med 
kommunene i forsøket gjennom året. I disse møtene vil blant annet kommunenes rapportering 
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knyttet til finansieringsmodellen og økonomi være tema. 
 
Kommunene skal rapportere på følgende områder: 
 
1. Utviklingen i tjenestevolum og kostnad (finansieringsmodell) 
Kommunen skal ved inngangen til nytt år og ved hvert kvartal utarbeide dokumentasjon og 
sende inn grunnlag for utbetaling av aktivitetsbasert tilskudd og korreksjonsoppgjør for 
tjenester det fattes enkeltvedtak om. Til dette arbeidet skal det benyttes et egent skjema og 
rutine som er utarbeidet for forsøket. Innrapporteringen skal godkjennes og signeres av 
ansvarlig leder. 
 
Se også punkt under om revisorkontroll. 
 
2. Regnskap og prognose for omsorgstjenestene i forsøkskommunene 
Frist for årlig regnskapsrapportering pr 31.12. er 31.03. påfølgende år. Det skal rapporteres for 
hvert år i forsøksperioden. All utbetaling av tilskudd er øremerket omsorgstjenester omfattet av 
forsøket, definert som KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom kommunene i 
forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i forsøksperioden 2019–2022, kan 
midlene overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023. Ubrukte midler etter 2023 skal 
tilbakebetales til Helsedirektoratet. 
 
Tilskuddet skal føres på de KOSTRA-funksjoner som vil bli angitt i tilskuddsbrev som følger med 
alle utbetalinger. Regnskapet skal skilles mellom aktivitetsbasert tilskudd, rundsumtilskudd og 
inntektspåslag. Det skal benyttes en felles rapporteringsmal som regnskapstallene skal føres inn 
i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser hvilke 
artskonti og funksjoner utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og 
trenger ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i 
standardvilkårene. 
 
Regnskapet for forsøksordningen skal skilles fra øvrige øremerkede midler innenfor samme 
KOSTRA-funksjonsområder. 
 
Se også punkt under om revisorkontroll. 
 
3. Status og utvikling i forsøkskommunene 
Det skal gjennomføres følgeevaluering av forsøksordningen. Kommunen skal samarbeide med 
Helsedirektoratet og en ekstern evaluator som Helsedirektoratet utpeker for å foreta 
evaluering av forsøket. Slik evaluering vil skje mens forsøket pågår, i avviklingsfasen og senere.  
Evaluator skal gi Helsedirektoratet en årlig statusrapport på utvalgte parametere for å belyse 
måloppnåelse i forsøket. Opplysninger som i den forbindelse skal innhentes fra kommunen eller 
eventuelt andre kilder, er nærmere beskrevet i tilskuddsregelverk og Helsedirektoratets rapport 
om finansieringsmodellen (utgitt 10/2019). Helsedirektoratet vil gi kommunen innsyn i 
resultater og læringseffekter fra evalueringen av forsøket.  
 
4. Statistikk IPLOS  
For å følge med og ha oversikt over utviklingen i forsøket og forsøkskommunene, må 
kommunene hvert kvartal sende inn IPLOS sumrapporter som Helsedirektoratet vil angi 
utvalgskriterier for. Dersom kommunens leverandør av fagsystem ikke har lagt til rette for 
sumrapporter, må kommunen avgi tilsvarende og likeverdig informasjon gjennom eget uttrekk 
fra systemet.  
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5. Årlig ordinær rapportering av økonomi- og tjenestedata (IPLOS)  
Kommunene skal årlig rapportere IPLOS-data og KOSTRA-data på vanlig måte i forsøksperioden. 
Kommunene skal også følge ordinær rapportering på ressurskrevende tjenester.  
 
Alle rapporteringsfrister er angitt i vedlegg.  
 
Revisorkontroll  
Regnskapet skal årlig revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller 
oppdragsansvarlig kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner) i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn 
ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling”. Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før 
revisorkontroll.  
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen.  
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:  

 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner  

 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 
regnskapsrevisjon  

 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 
totalregnskap  

 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas  

 revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret  
 
I samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger" skal en revisor ved rapportering for  
korreksjonsoppgjør hvert kvartal gjennomføre kontroll som skal sikre at vedtaksvolum som  
finansieres ikke avviker vesentlig fra faktisk utførte tjenester.  
 
Det vil utarbeides felles rutiner og krav til dokumentasjon som skal følges ved gjennomføring av  
slik kontroll. I tillegg til at kontrollen skal gjennomføres av kommunens egen revisor har 
Helsedirektoratet inngått avtale med en ekstern leverandør av revisjonstjenester som på vegne 
av Helsedirektoratet skal gjennomføre kontroll i alle kommunene. 
 
Det forutsettes at kommunen samarbeider med egen revisor og den eksterne leverandøren 
som Helsedirektoratet utpeker. 
 
KLAGERETT 
 
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 
 
AKSEPT AV VILKÅR OG SAMARBEIDSAVTALE 
 
Kommunen skal fylle ut og signere vedlagt skjema for «Aksept av vilkår» og samarbeidsavtale . 
Akseptbrevet og samarbeidsavtalen må returneres senest innen 1. juni 2020.  
 
All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes 
med vår referanse 20/3606. 
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Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til samarbeidet i forsøksperioden. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kirsten Petersen e.f. 
prosjektleder 

Linda Krogh Lyche 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi:              Kontaktperson 

 

FAUSKE KOMMUNE Nils-Are Johnsplass 
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AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 1. juni.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 20/3606-4 
 
FAUSKE KOMMUNE 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
Org.nr.: 972418021 
 
Innvilget beløp: avklares nærmere 
Beløp til utbetaling: i 2021 
 
Kontonummer 
45550700348 
 

IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 
BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Aksept av vilkår: 

 FAUSKE KOMMUNE aksepterer vilkårene for deltakelse i tilskuddsbrev av 20.03.2020 
med tittel Innvilger deltakelse i Forsøk med statlig finansiering av helse- og 
omsorgstjenester for Fauske kommune over statsbudsjettet 2020 kap. 761, post 65. 

 FAUSKE KOMMUNE bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av 
tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer. 

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner 
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
 

 
 
  

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 

mailto:postmottak@helsedir.no
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
FAUSKE KOMMUNE            Postboks 93 8201 FAUSKE 
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1. Bakgrunn
Fauske kommune (Kommunen) har søkt om tilskudd med deltakelse i forsøksordning med
Statlig finansiering av omsorgstjenester. Kommunen tilbys å delta i forsøksordningen, på de
vilkår som følger av denne avtalen og tilskuddsregelverket med vedlegg.

2. Forholdet til lovverket
Forsøket innebærer ingen endringer i Kommunens ansvar og plikter og pasienters og
brukeres rettigheter etter lovverket (helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og
brukerrettighetsloven, forvaltningsloven mv.) i forsøksperioden.

3. Varighet og avvikling
De fire eksisterende forsøkskommunene i modell A (2016-2019) har oppstart av ny
forsøksperiode 01.05.2019. Kommuner i modell B (2016-2019) og de kommunene de
eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med, har oppstart av ny
forsøksperiode 01.07.2019 (oppstartstidspunkt). Nye kommuner har oppstart 01.01.21.

Forsøksordningen varer til 31.12.2022. Helsedirektoratet og Kommunen (Partene) er
innforstått med at forsøket er avhengig av Stortingets godkjenning, og at Stortinget ensidig
kan bestemme om forsøket skal opphøre tidligere.

4. Partenes samhandling - plikter og oppgaver i forsøksperioden
Frem mot oppstartstidspunktet og tidspunkt for innføring av den aktivitetsbaserte
finansieringsmodellen skal Partene forberede oppstart iht. det tidsskjema som fremkommer
i bilag 1.

Kommunen skal i forsøksperioden følge de instrukser som Helsedirektoratet gir om
forståelse og praktisering av de statlige kriteriene for arbeidsprosess og tjenestetildeling
(Kriteriene). De ansatte som skal ha ansvar for tildeling av tjenester i forsøksordningen
mottar en instruks fra Kommunen om at de ved tildeling av helse- og omsorgstjenester skal
følge Kriteriene og Helsedirektoratets instrukser.

Helsedirektoratet skal i tråd med tilskuddsregelverket gi opplæring i forståelsen og
praktiseringen av Kriteriene, og i prismodellen for finansiering av omsorgstjenesten
(Prismodellen). Helsedirektoratet skal bidra med veiledning og oppfølgning i
forsøksperioden.

Kommunen påtar seg å implementere og følge Kriteriene og Prismodellen. Kommunen må
sørge for nødvendig priskoding av de tjenestene som tildeles, enten i fagsystemene eller
separat i eget skjema.

Helsedirektoratet skal sikre korrekte og rettidige utbetalinger til Kommunen i tråd med
tilskuddsregelverket.

Helsedirektoratet inngår avtale med ekstern leverandør om følgeevaluering av forsøket.
Kommunen plikter å tilrettelegge for evalueringen. Helsedirektoratet skal gi Kommunen
innsyn i resultater og læringseffekter fra evalueringen av forsøket.



Side 4av 5

5. Kommunikasjon
Partene skal i fellesskap lage rutiner for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt.

6. Uenigheter og tvister
Uenigheter og tvister mellom Partene som knytter seg til denne avtalen eller andre sider av
forsøket eller gjennomføringen av det, skal først forsøkes løst gjennom dialog mellom
Partene. Dersom uenigheten eller tvisten ikke blir løst i minnelighet mellom Partene, skal
den bringes inn for Helse- og omsorgsdepartementet som avgjørende instans.

******

Denne avtale er utferdiget i 2 - to - signerte eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder 1
- ett –eksemplar.

__________/__________
(sted/dato)

__________/__________
(sted/dato)

__________________________
Helsedirektoratet

__________________________
Fauske kommune



Side 5 av 5

BI LAG 1 - Opplærings- og oppfølgingsplan

Følgende plan ligger som basis for 2020-2021. Helsedirektoratet vil i samarbeid med de deltagende
kommuner utarbeide en detaljert plan for møter, rapporteringer og faglige samlinger for hele
prosjektperioden.

Aktivitet Tidspunkt Ansvar Beskrivelse
1. Informasjons-

oppstartsmøte Høsten 2020
Samarbeid
mellom
kommune
og Helsedir

Gjennomføres i den enkelte
kommune.
Etablering av samarbeid,
informasjon om forsøket og
gjennomgang av regnskap –, data-
og rapporteringssystemer.

2. Prosjektleder August 2020 Kommune Kommunene har i henhold til
vilkårene for deltagelse i prosjektet
forpliktet seg til å etablere en
prosjektorganisasjon for forsøket.
Prosjektleder er utpekt/ansatt.

3. Prosjektplan Høsten 2020 Kommune Prosjektplan er utarbeidet og lagt
frem for Helsedirektoratet

4. Opplæring, fag-og
nettverkssamling

Vinter 2021 Helsedir Opplæring i tildelingskriterier og
finansieringsmodell. Alle relevante
ansatte. (Tjenesteledere,
tildelingsansvarlige,
økonomiansvarlig)

5. Revidering av alle
vedtak

1. halvår 2021 Kommune Alle vedtak er gjennomgått/revidert
og kodet i henhold til
finansieringsmodellen



Rapporteringsfrist for kommunen

 1. Korreksjonsoppgjør 

aktivitetstilskudd

2. IPLOS sumrapporter

3. Regnskapsprognose

4. Statusrapportering

Mai 01.05.2019

Juni

Juli 01.07.2019

August For 2. kvartal - 15.08.2019 For 2. kvartal - 31.08.2019

September

Oktober 01.10.2019 For 3. kvartal - 31.10.2019

November For 3. kvartal - 15.11.2019

Desember

Januar 31.01.2020 For 4. kvartal - 31.01.2020 Grunnlag a konto 2020 - 15.01.2020

Februar For 4. kvartal - 15.02.2020

Mars Regnskap 2019 - 31.03.2020
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Forord
Agenda Kaupang og Proba bistår Helsedirektoratet med en følgeevaluering av en forsøksordning
med statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester. Den første hovedrapporten
(2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket. Den
andre hovedrapporten dokumenterte utviklingen i 2017.

I denne rapporten dokumenterer vi en analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale
enhetskostnaderi de fire A-kommunene. Arbeidet har vært utført av Astrid Nesland og Per
Schanche i Agenda Kaupang, med sistnevnte som ansvarlig konsulent. Underveis har vi hatt en
dialog med Helsedirektoratet og kontaktpersoner i de fire kommunene. Disse personene har hjulpet
oss med å skaffe data for våre analyser og til å vurdere innholdet og kvaliteten for dataene.
Vi takker for god hjelp og godt samarbeid.
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1 Sammendrag
Effekter av finansieringsmodellen
Vår oppgave har vært å analysere hvordan finansieringsmodellen har påvirket den økonomiske
utviklingen i kommunene.

Mulig tendens til økte kommunale utgifter som følge av at staten betaler
Staten finansierer en økt del av utgiftene
Den langsiktige trenden for utviklingen av tjenestene fortsetter ikke helt som før
Svak statistikk gjør det vanskelig å si om det er rimelig samsvar mellom tilskudd, utgifter og
årsverk

Beregning av enhetskostnader
Vår oppgave har vært å beregne enhetskostnader for tjenestene som finansieres av forsøket for de
fire A-kommunene. Beregningene viser følgende avvik mellom kommunenes enhetskostnader og
de nasjonale satsene:

Hobøl: +2 prosent
Lillesand: -6 prosent
Os: -5 prosent
Stjørdal: -8 prosent

I Lillesand, Os og Stjørdal er altså kommunenes enhetskostnader jevnt over lavere enn satsene i
forsøket, mens situasjonen er motsatt i Hobøl.

For de aller fleste tjenestene er det både positive og negative utslag. Unntaket er omsorgslønn
hvor alle kommunene har lavere utgifter enn tilskuddet fra staten. Denne tjenesten utgjør imidlertid
en liten del av det samlede tilskuddet.

Det er med andre ord store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere
kommunale tjenester. Et sentralt spørsmål er hva som kan forklare disse forskjellene. I prinsippet
kan følgende forhold bidra til forskjeller i enhetskostnadene:

Stordriftsfordeler eller smådriftsulemper: Evnen til rasjonell drift vil være preget av størrelsen
på de aktuelle enhetene i kommunene. Vår erfaring er at en turnusgruppe bør omfatte rundt 20
årsverk for å få en god utnyttelse av stordriftsfordeler. Det er spesielt utnyttelse av
nattevaktene som krever en viss størrelse av turnusgruppen. Utformingen av byggene er også
av betydning for hvor rasjonelt driften kan legges opp.

Ulike pleie- og bemanningsfaktorer: En pleiefaktor blir beregnet ved å ta antall årsverk i turnus
og dividere med antall brukere. I bemanningsfaktoren tas med også årsverk utenfor turnus. I
kommunene er det vanlig å bruke slike faktorer i styringen av sykehjem. Vår erfaring er at det
er relativt store forskjeller mellom kommunene i nivået for disse faktorene.

Bruk av vikarer og overtid: Omfattende bruk av disse størrelsene vil kunne øke kostnadene,
særlig dersom vikarene blir rekruttert fra vikarbyråer.

Kjøreavstander og organisering av hjemmetjenesten: Effektiviteten i hjemmetjenesten er
avhengig av kjøreavstander i kommunen og organisering av tilbudet.

Lønnskostnader: Lønnsnivået inkludert nivået på pensjon kan variere mellom kommunene.
Ulikt lønnsnivå kan henge sammen med en annen sammensetning av personell enn lagt til
grunn ved fastlegging av de statlige satsene.

Ulik klassifisering av tjenestene: Gråsoner mellom tjenestene kan bidra til ulik praksis for
klassifisering av tjenestene. Oppryddingen gjennom 2016 og 2017 har bidratt til mer lik
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klassifisering. De beregnede enhetskostnadene for 2017 kan være preget av at arbeidet med å
rydde fortsatt pågikk. Vi vet ikke om det fortsatt er gråsoner som kan bidra til ulik klassifisering.

Avvik mellom vedtatt og utført tid i hjemmetjenesten: Utført tid blir ikke registrert. Avvik mellom
utført og vedtatt tid vil også være av betydning for enhetskostnaden.

Grov inndeling for institusjon: For institusjon blir det gitt tilskudd etter fem satser for ulike typer
plasser. I praksis er differensieringen langt større enn disse fem kategoriene. De grove
kategoriene brukt i forsøket kan gi både positive og negative utslag.

En utfordring har vært at fagsystemet og økonomisystemet ikke opererer med den samme organi-
satoriske inndeling. Det har gjort vårt arbeid mertidkrevende enn nødvendig, og at beregningene
heller ikke er så detaljerte som ønskelig. For kommunene er rapporteringen i forsøket avhengig av
omfattende bruk av regneark, noe som er arbeidskrevende og innebærer en viss risiko for feil.

Beregning av økonomiske gevinster
Vi har beregnet de økonomiske gevinstene som følge av tre forhold:

Demografi: De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i aldersgruppene som utløser behovet
for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å øke nivået på rammetilskuddet.
Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig vekst. Resultatet er en økonomisk
gevinst for kommunens øvrige tjenester.

Ressurskrevende tjenester: Kommunenes egenandel for dette øremerkede tilskuddet var på
138,9 mill. kri 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen
vært på 169,2 mill. kri 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom
vedtakstilskuddet. Vi har beregnet gevinstene for de fire kommunene.

Kommunenes enhetskostnader: Vi har beregnet gevinster og tap som følge av at kommunenes
enhetskostnader avviker fra de statlige satsene.

Resultatet av beregningene er vist i tabellen under.

Tabell 1.1 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016, 2017 og 2018. Millioner kroner.

Den økonomiske gevinsten knyttet til demografi er beregnet til 45,5 mill. krfor 2017, jf. tabellen
over. Det er beregnet en økonomisk gevinst for alle kommunene. Gevinsten er størst i Os og
Stjørdal. Gevinsten har vokst fra 2016 til 2017 og den vil vokse ytterligere i 2018. Vi vet ikke om
disse gevinstene har ført til økte utgifter for kommunens øvrige tjenester.

Den samlede gevinsten for ressurskrevende tjenester er beregnet til 22,1 mill. kr. Alle de fire
kommunene har gevinst. Alle kommunene utenom Hobøl har i gjennomsnitt lavere enhets-
kostnader enn satsene brukti forsøket, og den samlede gevinsten er på 52,9 mill. kr. I 2017 var
den samlede beregnede gevinsten for alle de tre områdene på 120,5 mill. kr.

Ressurs-
krevende
tjenester

Enhets-
kostnader

Samlet
gevinst

2016 2017 2018 2017 2017 2017
Hobøl (A) 2,9 7,1 7,2 3,3 -2,1 8,3
Lillesand (A) 2,0 3,9 8,3 7,7 9,5 21,1
Os (Hord.) (A) 3,7 19,3 23,4 6,0 14,8 40,1
Stjørdal (A) 5,4 13,5 20,8 5,1 30,7 49,2
I alt 15,5 45,5 59,5 22,1 52,9 120,5

Demografi
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2 Bakgrunn og metodisk tilnærming
2.1 Hovedoppdrag og tilleggsoppdrag

Hovedoppdraget
De seks kommunene som har deltatt i forsøket har vært inndelt etter to modeller –fire A-kommuner
(Hobøl, Lillesand, Os og Stjørdal) og to B-kommuner (Spydeberg og Selbu) –som har vært ulikt
innrettet med tanke på finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen.

I vårt opprinnelige tilbud fra desember 2015 heter det:

«I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Forsøket omfatter alle
omsorgstjenester og brukergrupper. Vi forstår det som leverandørens oppgave å vurdere underveis
og ved avslutning i hvilken grad kommunene i modell A og modell B når disse målene.»

Det har blitt etablert en rekke indikatorer som skal belyse graden av måloppnåelse. I tillegg har det
blitt to tilleggsoppdrag som belyser økonomiske forhold. Mandatet for tilleggsoppdragene blir omtalt
i det følgende. Det er resultatene av tilleggsoppdragene som blir omtalt i denne rapporten.

Så langt er det utarbeidet to hovedrapporter fra evalueringen. Den første hovedrapporten (2016)
var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket. Den andre
hovedrapporten tok for seg utviklingen i 2017.

Tilleggsoppdrag økonomisk utvikling
De statlige tilskuddene til forsøksordningen har blitt høyere enn først antatt. Helsedirektoratet har
derfor ønsketbistand til å analysere årsaken til avvikene. Vår oppgave har vært å prøve å svare på
følgende spørsmål:

Øker de kommunale utgiftene som følge av at staten betaler? En mulig effekt av førsøket er at
de kommunale utgiftene øker som følge av at staten betaler.

Innebærer uttrekket fra rammetilskuddet endringer i fordelingen av utgiftene mellom staten og
kommunene? Vi har analysert om uttrekket fra rammetilskuddet er lagt opp slik at fordelingen
av utgifter mellom staten og kommunene blir bevart eller om det har skjedd endringer.

Går kommunene i overskudd eller underskudd? Analysen av uttrekket fra rammetilskuddet
svarer delvis på spørsmålet. Dessuten vil vi i et senere oppdrag undersøke om enhetskost-
nadene i kommunene er høyere eller lavere enn de felles satsene som danner grunnlag for
utbetaling av tilskuddet.

Fortsetter utviklingen av tjenestene som før? Når staten betaler, er det mulig at kommunene
benytter muligheten til å tilby tjenester som koster mer. I så fall vil utgiftene øke.

Er det samsvar mellom vedtatte og utførte timer? I forsøket kan det være en viss risiko for at
vedtatte timer øker mer enn timene som blir tilbudt brukerne. Revisjonen i den enkelte
kommunen har derfor fått i oppdrag å se om det er et rimelig samsvar mellom vedtatte og
utførte timer.

Tilleggsoppdraget er i all hovedsak rettet mot utviklingen i A-kommunene.
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Tilleggsoppdrag enhetskostnad
Enhetsprisen som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen for å
etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015)1. Satsene er etablert ved
hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.

Vår oppgave har vært å beregne enhetskostnader for tjenestene som finansieres av forsøket for de
fire A-kommunene.

Dersom egne satser er høyere enn de nasjonale satsene, vil tilskuddet basert på stykkpris ikke
være tilstrekkelig til å dekke kommunens kostnader. I så fall må kommunen selv finne en alternativ
finansiering for den delen av utgiftene som tilskuddet ikke dekker. På den annen side vil
kommunene kunne få en økonomisk gevinst dersom egne enhetskostnader er lavere enn de
nasjonale satsene. Oppdraget som nå skal gjennomføres vil altså kunne gi svar på i hvilken grad
kommunene går i overskudd eller underskudd med enhetsprisene som brukes i forsøket.

Dessuten vil innsikti egne enhetskostnader kunne være nyttig for styring av egen drift i
kommunene.

2.2 Beskrivelse av finansieringsmodellen
Forsøket består av et inntektspåslag, et rundsumtilskudd og et vedtakstilskudd. Disse tre
tilskuddene blir nærmere kommentert i det følgende. Deretter beskriver vi opplegget for uttrekket
fra rammetilskuddet.

Inntektspåslag
Inntektspåslagetskal blant annetdekke merkostnader ved deltagelse i forsøket. I Helsedirektoratet
(2015) heter det «Inntektspåslaget er øremerket finansiering av omsorgstjenester, og kan brukes til
satsning på forebyggende tjenester og/eller dekking av merutgifter som følge høyere kostnader
eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i prismodellen.»

I utgangspunktet var det lagt opp til at inntektspåslaget skulle utgjøre 4 prosent av uttrekket og at
maksimalt beløp skulle være 25 mill. kr. I praksis har prosentandelen vært noe lavere. Grunnen er
at de årlige justeringene har vært lavere for inntektspåslaget enn for uttrekket. Inntektspåslagets
andel av uttrekket var i 201 7:

Hobøl: 3,5 prosent
Lillesand: 3,5 prosent
Os: 3,2 prosent
Størdal: 3,2 prosent

Rundsumtilskudd
Kommunene får et rundsumtilskudd for å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert.
Størrelsen på tilskuddet er fastlagt på grunnlag av nivået på disse utgiftene i den enkelte
kommunen i 2015. I årene etterpå blir tilskuddet bare justert med pris- og lønnsveksten. Det
foreligger ikke informasjon om kommunene nå bruker mer eller mindre på utgiftene som tilskuddet
er ment å dekke. En slik kartlegging har heller ikke vært del av vårt oppdrag.

Rundsumtilskuddets andel av uttrekketvar i 2017:

Hobøl: 3,5 prosent
Lillesand: 6,1 prosent

1 Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for
omsorgstjenester». Rapport IS -2392
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Os: 5,5 prosent
Størdal: 5,5 prosent

Rundsumtilskuddets andel av nettoutgiftene varierer altså mellom 3,4og 5,9 prosent. I kommunene
er det med andre ord mer enn 94 prosent av utgiftene som er stykkprisfinansiert.

Variasjonen i andeler viser også at kommunene i ulik grad har prioritert utgiftene som finansieres
av rundsumtilskuddet. Dette er utgifter som går til aktiviteter som eldresenter, matombringing og
trygghetsalarm. Tilskuddet finansierer utgifter til forvaltning av tjenestene, som for eksempel
utgiftene til tildelingskontoret. Kommunene får altså finansiert hva de brukte på disse funksjonene
før forsøket startet.

Vedtakstilskudd
For de øvrige tjenestene får kommunen dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris).

Enhetsprisen som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen for å
etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015)2. Satsene er etablert ved
hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.

Disse tjenestene har tidligere vært finansiert av kommunens frie inntekter og det statlige øre-
merkede tilskuddet til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester3.

I etableringen av vedtakstilskuddet er det lagt til grunn at driftsutgiftene og brukerbetalingene utgjør
en viss andel av lønnsutgiftene. Andelene varierer mellom ulike tjenester og er felles for alle
kommunene. Nivået på driftsutgiftene og brukerbetalingene i kommunene kan være høyere eller
lavere enn de felles satsene som er brukt.

Fra oppstart i mai 2016 og ut året var det en innkjøringsfase med prismodellen der kun endringen i
tjenester ble finansiertmed bruk av enhetspriser. Grunnen er at det har tatt tid å etablere vedtak
med koder tilpasset opplegget for finansiering. Ordningen har altså ikke blitt praktisert fullt ut før 1.
januar 2017.

Vedtakstilskudd –satser brukt i forsøket
Satsene brukt i forsøket er vist i tabell 1 i vedlegg 1 til denne rapporten. Beregningene av satsene
er som tidligere nevnt dokumentert i Helsedirektoratet (2015)4. Enhetsprisene ble regnet ut på
grunnlag av data fra 2014. Enhetsprisene for 2016 og 2017 er korrigert for prisstigningen.
Dessuten er det for støttekontakter beregnet enhetspriser som tar hensyn til gruppestørrelsen.

For dag- og aktivitetstilbud blir det gitt tilskudd for to ulike tjenester rapportert i IPLOS etter samme
sats.. Tilsvarende gjelder også for tjenestene «Tidsbegrenset opphold i institusjon –rehabilitering»
og «tidsbegrenset opphold i institusjon –avlastning» .

Uttrekk fra rammetilskuddet
Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og erstattet med den nye finansieringen.
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester (234,
253, 254 og 261). Uttrekket tilsvarer altså forbruket foromsorgssektoren i 2015. Korreksjoner

2 Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgs-
tjenester». Rapport IS-2392
3 Helsedirektoratet 2017: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse-og omsorgstjenester
i kommunene Rundskriv IS-4/2017
4 Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgs-
tjenester». Rapport IS-2392
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basert på forbruk innebærer at uttrekket tar hensyn til den enkelte kommunens faktiske priori-
teringer i den enkelte kommune. Opplegget bidrar også til å skjerme sektorene som ikke er med i
forsøket.

Det blir så foretatt beregninger med tilpasninger av uttrekket til det aktuelle år. For hvert år er det
så korrigert for pris- og lønnsvekst5. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket skulle korrigeres for
«den generelle veksten i kommuneøkonomien».

Underveis har opplegget blitt justert. Kommunene i forsøket har argumentert for at uttrekket da ville
bli urimelig høyt. For 2017 er det valgt en annen metode for korrigering som gjør at uttrekket har
blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på beregninger av betydningen av den demo-
grafiske utviklingen for landet som helhet for alle sektorer. Korrigeringen er på 1,6 prosent for 2016,
0,695 prosent for 2017 og 0,75 prosent for 2018. Korreksjonen er felles for de fire A-kommunene.

I forsøksperioden har altså uttrekket blitt justertfor lønns-og prisstigningen basert på en kommunal
deflator, og en nasjonal demografisk faktor. Opplegget er ment å bidra til å skape forutsigbarhet for
den enkelte kommune.

2.3 Metode og datagrunnlag for økonomiske analyser

Metode for å beregne effekten av demografiske endringer
Den delen av rammetilskuddet som er igjen etter uttrekket blir brukt til å finansiere tjenestene som
ikke er med i forsøket, som altså er alle andre tjenester enn pleie- og omsorgstjenestene. Metoden
for korrigering omtalt over er altså av betydning for rammen for øvrige tjenester.

De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i aldersgruppene som utløser behovet for pleie- og
omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å øke nivået på rammetilskuddet. Uttrekket omtalt over
er imidlertid basert på en mer forsiktig vekst. Resultatet er en økonomisk gevinst for kommunens
øvrige tjenester. Vi har gjort et forsøk på å beregne gevinsten.

Metoden vi har valgt må sies å være relativt grov. En grunn er at behovet for tjenester blir bestemt
av andre forhold enn demografi. Avgrensningen til demografiske forhold er gjort fordi det er her
statistikkgrunnlaget er best. I det statlige inntektssystemet er det den demografiske utviklingen som
betyr mest. Bildet er altså mer nyansert enn våre beregninger som tar utgangspunkt i demografiske
forhold.

I det statlige inntektssystemet er de ulike kriteriene basert på oppdatert statistikk for ulike tids-
punkter. For eksempel er tilskuddet for 2017 basert på demografiske data fra 1. juli 2016. Andre
kriterier er til dels basert på statistikk fra andre tidspunkter. Det betyr altså at tilskuddet for et år er
basert på demografiske data som er rundt et år gamle.

Våre beregninger omtalt tidligere i avsnittet av den langsiktige betydningen av demografi er basert
på situasjonen 1. januar det enkelte år. Det betyr altså at det kan oppstå unøyaktigheter som følge
av valg av ulike tidspunkter.

For å tallfeste betydningen av de demografiske endringene har vi tatt utgangspunkt i vektene for de
demografiske kriteriene i inntektssystemet. Disse vektene er brukt til å beregne et veid gjennom-
snitt av veksten for de demografiske endringene for de aktuelle aldersgruppene. Det er utviklingen i
det veide gjennomsnittet som er vist i figurene3.3, V1, V2 og V3. Her har vi satt 2016=100, både
for utviklingen av det veide gjennomsnittet og for utviklingen for de viktigste aldersgruppene. For

5 Det er brukt den kommunale deflatoren beregnet av Finansdepartementet og brukt i statsbudsjettet for
gjeldende budsjettår (2,9 % i 2016 og 2,3 % i 2017).
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mange andre kommuner øker antall eldre over 80 år først på 2020-tallet når de store etter-
krigskullene når denne alderen. I de aktuelle kommunene har denne veksten allerede startet.

Datagrunnlag for økonomiske og demografiske analyser
Statistikk hentet fra KOSTRAer en viktig kilde for de økonomiske analysene. KOSTRAskiller ikke
mellom ulike grupper av brukere avpleie og omsorg. KOSTRAskiller kun mellom fire
tjenester/funksjoner, disse er:

234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm,
matombringing og støttekontakt)
253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig)
254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring,
BPA, privat avlastning og omsorgslønn)
261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig)

Vi har brukt statistikken fra KOSTRAtil å beregne andelen av utgiftene bruktpå institusjon (253 og
261) som andel av de totale utgiftene til pleie og omsorg (234, 253, 254 og 261).

Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan
søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av
Helsedirektoratet. Vi har brukt statistikk fra direktoratet som belyser ulike sider ved ordningen.

For utviklingen i befolkningen har vi brukt registrert utvikling frem til i dag og en fremskrivning
utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Vi har brukt mellomalternativet (MMMM), hvor det er lagt til
grunn middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring.

2.4 Metode for datagrunnlag for beregning av enhetskostnader

Metode for beregning av enhetskostnader
Den statlige finansieringen av forsøket dekker fire KOSTRA-funksjoner (234, 253, 254 og 261)
innen pleie- og omsorgstjenestene. De nasjonale satsene er utarbeidet med sikte på å dekke
kommunenes kostnader for disse tjenestene. Det er med andre ord ikke foretatt en fullstendig
beregning av selvkost, som for eksempel kan være aktuelt i forbindelse med konkurranseutsetting.

Våre beregninger hartattutgangspunkt i de samme KOSTRA-funksjonene som ligger til grunn for
de nasjonale satsene. De har værtrettet mot den aktivitetsbaserte delen av tilskuddet. De fire
kommunenes utgifter som dekkes av rundsumtilskuddet haraltså ikke bli nærmere analysert.

NHO, KS og Virke har utarbeidet en rapport6 som viser hvordan man kan lage en kalkyle for
enhetskostnader basert på tall for regnskap som kommunene har rapportert til KOSTRA. Styrken
med bruk av en tilnærming basert på regnskap er at enhetskostnader blir knyttet til faktisk forbruk
for et gitt år. I en kalkyle basert på timelønn kan det være krevende å vite hva forbruket hadde vært
av vikarer, overtid, helgedager osv.

I veilederen til NHO, KS og Virke blir det anbefalt å ta utgangspunkt i størrelsen «korrigerte brutto
driftsutgifter». Vi har derimot tatt utgangspunkt i størrelsen «nettoutgifter». Grunnen for dette er at
det er nettoutgiftene som blir finansiert av den aktivitetsbaserte delen av tilskuddet.

6 NHO, KS og Virke (2014): «Beregning av enhetskostnader i pleie-og omsorgstjenester. Grunnlag for
vurdering av kostnader og kvalitet»
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Opprinnelig hadde vi planlagt å gjennomføre analyser knyttet til organiseringen av driften for de
ulike tjenestene. En slik tilnærming girgrunnlag for beregning av enhetskostnader for ulike orga-
nisatoriske enheter og målgrupper. Resultatet vil gi innsikt i forskjeller i enhetskostnaden for ulike
brukergrupper, som for eksempel for helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. Nivået på
enhetskostnadene kan da ses i sammenheng med organiseringen av driften og turnusen i de ulike
enhetene.

En slik tilnærming ble brukt for Os og til dels Lillesand. Vi brukte statistikk over vedtatte tjenester
fordelt på organisatoriske enheter. Tilsvarende statistikk var ikke utarbeidet for Hobøl og Stjørdal.
Beregningene for disse kommunene ble derfor utført for kommunen som helhet.

Ingen kartlegging av tidsbruk i hjemmetjenesten
Finansieringen i forsøketblir gjort på grunnlag av antall vedtatte timer for de ulike tjenestene. For å
beregne enhetskostnaden er det nødvendig å ta hensyn til lønnsutgiftene til ansatte i direkte kon-
takt med brukeren, og utgifter som følge av tid brukt til administrasjon, kjøring til brukeren og andre
forhold.

Det beste ville være en kartlegging av tidsbruken for hjemmetjenesten i de aktuelle kommunene.
Kartlegging av tidsbruken vil kunne gi innsikt i hvilken grad det er samsvar mellom vedtatt tid og
tiden som faktisk er brukt hos brukerne. De fire kommunene har signalisert til Helsedirektoratet at
de ikke har kapasitet til å gjennomføre en slik kartlegging. Helsedirektoratet ønsker heller ikke en
slik kartlegging. Vi har derfor beregnet enhetskostnaden med utgangspunkt i vedtatte timer. En
feilkilde er at den faktiske tiden som er brukt ikke nødvendigvis er den samme som den vedtatte
tiden. Dette forholdet blir nærmere drøftet i avsnitt 6.4

Metode med vekting
Når man skal beregne enhetskostnader er det en utfordring at dataene om nettoutgiftene finnes på
et mer aggregert nivå enn dataene om utførte tjenester. Det er for eksempel vanlig at hjemme-
tjenestene i en kommune tilbyr både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand døgnet rundt alle
dager i uka. Da kan det være en utfordring å beregne enhetspriser for alle tjenestene med
vedtakstilskudd.

En tilnærming som vi da har brukt er å legge til grunn at forholdet mellom de ulike tjenestene er
den samme som for de nasjonale satsene. Denne metoden for vekting gjør at vi kan beregne
enhetspriser for de aktuelle tjenestene.

Samarbeid med representanter for Helsedirektoratet og de fire kommunene
Representanten fra Helsedirektoratet som har utført hoveddelen av arbeidet med å etablere
satsene som er brukt i forsøket har fulgt deler av arbeidet. Kontakten med henne har bidratttil at vi
har fått nyttig innsikt i datagrunnlag og metode for etablering av satsene.

Underveis har vi samarbeidet med kontaktpersoner i de fire kommunene. Disse personene har
hjulpet oss med å skaffe data for våre analyser og til å vurdere innholdet og kvaliteten for dataene.
Vi har også hatt en dialog om den metodiske tilnærmingen i den enkeltekommune. Dialogen har
bidratt til en skreddersydd tilnærming basert på hva som faktisk finnes av data i kommunen.

Kommuneregnskapet
De fire kommunene har sendt oss et detaljert regnskap for 2017 for hele kommunen. Regnskapet
giropplysninger på et mer detaljert nivå enn KOSTRA. For eksempel har vi fåttnyttig informasjon
om utgiftene fordelt etter organisatoriske enheter i de fire kommunene (dimensjonen ansvar).
Mulighetene for analyser er avhengig av hvordan kontoplanen er bygget opp i den enkelte
kommune.
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Årsverk og bemanningsplaner
For Os har vi brukt informasjon om tilgengelige årsverk. Statistikken har vi fått fra kommunen. Den
er laget på grunnlag av planleggingen av turnusen i den enkelte enhet. Opprinnelig hadde vi
planlagt også å bruke bemanningsplaner for aktuelle enheter som en kilde. I praksis kom vi ikke så
langt, blant annet som følge av mangel på data om vedtatte tjenester for de ulike driftsenhetene.

Det kan også nevnes at planleggingen av turnusen ikke blir håndtert av fagsystemet, men egne
systemer for planlegging av turnusen. Det hender at planleggingen av turnusen går på tvers av
både enhetene i fagsystemet og økonomisystemet.

Rapporterte timer/døgn for utløsing av tilskudd
Vi har fått data fra Helsedirektoratet over vedtatte tjenester som ligger til grunn for utbetalingen av
vedtakstilskuddet. Dataene omfatter fire kvartaler i 2017. For Os og Lillesand har vi fått tilsvarende
informasjon for hele 2017 fordelt på organisatoriske enheter.

Fagsystemene i kommunene
Tilskuddet blir utbetalt på grunnlag av vedtatte timer og døgn for de ulike tjenestene i finansierings-
modellen. Det er fagsystemene i den enkelte kommune som er kilden til oversikten over vedtatte timer
og døgn. De fire kommunene har fagsystemer fra toforskjellige leverandører (Profil og Cosdoc).

En utfordring har vært at fagsystemet og økonomisystemet ikke opererer med den samme organi-
satoriske inndeling. Det har gjort det vanskeligere å koble data for økonomi og tjenester. I Lillesand
blir det for eksempel lagt vekt på budsjettering med grunnlag i KOSTRA-funksjonene. En slik
tilnærming kan være hensiktsmessig som grunnlag for politiske prioriteringer. Den er imidlertid lite
hensiktsmessig for analyser av driften. I Lillesand ble beregningene av enhetskostnader derfor gjort
på et mer aggregert nivå enn vi kunne ønsket.

Rapporteringen til vedtatte timer og døgn blir ikke laget direkte av fagsystemene. Det har vært
nødvendig med tilrettelegging av dataene i regneark. Utarbeidingen av regnearkene har vært
arbeidskrevende. Til en viss grad har kommunene samarbeidet om å lage regnearkene. Rappor-
teringen hvert kvartal krever også arbeid fra kommunene. Bruk av regneark med manuell tilrette-
legging innebærer også en viss risiko for feil.

En bedre kobling mellom fagsystemet og økonomisystemet ville gjort våre beregninger vesentlig
enklere. Koblingen ville redusert risikoen for feil. Det ville da også vært enklere for kommunene
selv åberegne enhetskostnader, og bruke resultatene av beregningene i styringen av egen drift.

Sikring og vurdering av datakvalitet
Vi har foretatt noen stikkprøver av statistikk fra ulike kilder:

Utgifter: KOSTRAog kommunens regnskap
Vedtatte tjenester: KOSTRA, Helsedirektoratet og kommunenes regneark

Stikkprøvene har avdekket en del avvik. For noen av avvikene finnes det gode forklaringer. For
eksempel kan det ha blitt gjort opprettinger i regnskapet etter rapporteringen til KOSTRA. Videre
har avvikene gjortat vi har kommet på sporet av feil som har blitt rettet opp.

Det finnes imidlertid fortsatt små avvik som ennå ikke er forklart. Avvikene er så små at de i liten
grad påvirker de beregnede enhetskostnadene. Samtidig illustrerer avvikene utfordringene med å
etablere et datagrunnlag med god kvalitet.

Det er gjort et betydelig arbeid med å sikre god kvalitet for dataene over rapporterte timer og døgn.
Kvaliteten har derfor blitt betydelig bedre enn den var, og trolig bedre enn det som er vanlig i andre
kommuner. Informanter i kommunen opplever at det har vært svært nyttig med styrking av
kvaliteten.
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3 Økonomisk utvikling og
betydningen av demografi

3.1 Utbetalingen av tilskudd i 201 7
Finansieringsmodellen er omtalt i kapittel 2. I 2017 var uttrekket på 980 mill. kr og det nye
øremerkede tilskuddet på 1 157 mill. kr (jf. tabellen under):

Tabell 3.1 Tilskudd i forsøket 2016 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet

Uttrekket var på 526 mill. kr i 2016 og 980 mill. kr i 2017. Vi har videre sammenliknet nivået på
uttrekket med summen av vedtaks- og rundsumtilskuddet (jf. tabellen under).

Tabell 3.2 Uttrekk, vedtakstilskudd, rundsumtilskudd 20116 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet

Innholdet i tabellen over blir kommentert i det følgende:

«Uttrekk»: Omfatter både utgifter som tidligere var finansiert av rammetilskuddet og tilskuddet
til ressurskrevende tjenester. Disse utgiftene er nå finansiert av vedtakstilskudd og
rundsumtilskudd. Uttrekket danner grunnlag for en overslagsbevilgning, som senere blir justert
ut fra nivået på vedtakene i kommunene.

Samlet tilskudd er vesentlig høyere enn uttrekket både i 2016 og 2017. Senere i kapittelet
analyserer vi betydningen av at alle A-kommunene er preget av sterk vekst i aldersgruppene
som utløser tilskuddet.

I 2016 ble uttrekket for rammetilskuddet foretatt 1. juli mens ordningen med ressurskrevende
tjenester ble overført 1. mai. 2017 er det første hele året med den nye finansieringen. Enkelte
av informantene i kommunene har pekt på at det har vært krevende å innføre en ny ordning i
løpet av et år. Det ville vært enklere om den nye finansieringen hadde startet opp 1. januar.

Utviklingen gjennom 2017 for tjenestene som blir finansiert av vedtakstilskuddet blir kommentert i
avsnitt 4.3.

Kommune
Samlet
tilskudd

Vedtaks-
tilskudd

Rundsum-
tilskudd

Inntekts-
påslag

Samlet
tilskudd

Vedtaks-
tilskudd

Rundsum-
tilskudd

Inntekts-
påslag

Hobøl 54,7 50,6 1,7 2,3 115,0 107,8 3,6 3,6
Lillesand 103,9 93,7 5,9 4,4 224,1 205,2 12,0 6,9
Os 168,8 154,5 8,3 6,1 375,3 348,7 16,9 9,7
Stjørdal 198,6 180,9 10,1 7,6 442,1 409,3 20,7 12,0
I alt 526,0 479,7 26,0 20,4 1 156,5 1 071,1 53,3 32,2

2016 2017

2016

Kommune Uttrekk
Vedtak+
Rundsum

Diffe-
ranse Uttrekk

Vedtak+
Rundsum

Diffe-
ranse

Hobøl 50,9 52,4 1,5 101,8 111,4 9,6
Lillesand 99,4 99,5 0,1 198,4 217,3 18,9
Os 153,2 162,7 9,6 305,0 365,6 60,6
Stjørdal 188,7 191,0 2,4 374,9 430,1 55,2
I alt 492,1 505,7 13,6 980,1 1 124,4 144,3

2017
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3.2 Brutto- og nettoutgifter fra 2012 til 2017

Bruttoutgifter 2001-2017
Bruttoutgiftene målt i faste priser7 vist i figuren under kan sies å gi et godt uttrykk for aktiviteten for
pleie-og omsorgsutgiftene i kommunene. Vi har sett på om aktiviteten har økt etter at forsøket
startet.

Som nevnt tidligere er de seks kommunene som har deltatt i forsøket har vært inndelt etter to
modeller –fire A-kommuner (Hobøl, Lillesand, Os og Stjørdal) og to B-kommuner (Spydeberg og
Selbu) –som har vært ulikt innrettet med tanke på finansieringsmodell og krav til tildelings-
prosessen. Det er også plukket ut seks kontrollkommuner som så langt det var mulig skulle speile
forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie inntekter), innbyggertall og
geografisk plassering. Kontrollkommunene omtales også som C-kommuner.

Figur 3.1 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2017 i faste 2017-priser samlet for A-kommunene, B-kommunene
og C-kommunene

I perioden fra 2001-2016 har aktiviteten økt med 60 prosent i A-kommunene, 78 prosent i B-
kommunene og 52 prosent i C-kommunene (jf. figuren over). Kommunene i alle de tre kategoriene
har altså vært preget av en betydelig vekst i disse 15 årene.

Utviklingen for hver av de fire A-kommunene etter 2010 er vist i tabellen under.

7 Omregningen til faste priser er gjort på grunnlag av kostnadsdeflatoren for kommunene vist i rapporten juni
2017 fra «Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)»
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Tabell 3.3 Samlede korrigerte bruttoutgifter til pleie- og omsorgstjenester i faste 2017-priser

For A-kommunene har den gjennomsnittlige årlige veksten fra 2001 til 2016 vært på 4,1 prosent.
Den varierte mellom 3,1 prosent i Lillesand som lå lavest til 4,8 prosent i Hobøl som lå høyest.

Etter at forsøket har startet opp har veksten vært på 3,2 prosent i 2016 og 6,3 prosent i 2017.
Samlet for disse årene har veksten vært noe høyere enn gjennomsnittet for perioden.

De to siste årene har veksten vært sterkest i Os. I Hobøl ble utgiftene redusert med 1 million kroner
i 2016. Reduksjonen av utgifter i 2015 har altså fortsatt i 2016. Innstrammingen de siste årene
henger trolig sammen med en sterk vekst i utgiftene i perioden fra 2012 til 2016. Vi har beregnet
hvor mye av veksten som kan knyttes til demografiske endringer (jf. avsnitt 3.4).

Netto driftsutgifter 2013-2017
For pleie- og omsorgstjenestene omfatter størrelsen «brutto driftsutgifter» alle driftsutgiftene knyttet
til disse tjenestene. «Netto driftsutgifter» kommer man frem til ved å trekke fra inntektene knyttet til
disse tjenestene. Viktige inntektsposter for pleie- og omsorgstjenestene er brukerbetalinger, til-
skuddet fra staten for ressurskrevende tjenester og andre øremerkede statlige tilskudd. Netto-
utgiftene blir finansiert av kommunens frie inntekter som består av skatteinntekter og det statlige
rammetilskuddet. I den økonomiske styringen i kommunene er det mer vanlig å ta utgangspunkt i
nettoutgifter enn bruttoutgifter. Som tidligere nevnt er det nettoutgiftene som nå blir finansiert med
vedtakstilskudd og rundsumtilskudd.

Vi har beregnet kommunens nettoinntekter for perioden 2013-2017 korrigert for forskjeller i behov.
Korrigeringen er gjort på grunnlag av kriteriene i det statlige inntektssystemet. Resultatet av
beregningene er vist i figuren under.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

snitt
2010-
2016

Millioner kroner
Hobøl (A) 70 74 72 72 91 84 83 87
Lillesand (A) 178 172 187 200 214 205 212 225
Os (Hord.) (A) 214 223 232 244 266 272 293 315
Stjørdal (A) 328 338 363 353 390 375 389 415
I alt 790 807 854 868 961 936 977 1 041

Prosentvis årlig endring
Hobøl (A) 13,3 % 6,5 % -2,8 % 0,1 % 26,4 % -7,8 % -2,0 % 5,0 % 4,8 %
Lillesand (A) 3,4 % -3,2 % 8,6 % 6,8 % 7,1 % -4,1 % 3,5 % 6,1 % 3,1 %
Os (Hord.) (A) -1,1 % 4,1 % 3,9 % 5,1 % 9,2 % 2,4 % 7,7 % 7,3 % 3,9 %
Stjørdal (A) 5,3 % 2,8 % 7,4 % -2,8 % 10,4 % -3,8 % 3,7 % 6,6 % 3,2 %
Snitt A 5,2 % 2,6 % 4,3 % 2,3 % 13,3 % -3,3 % 3,2 % 6,3 % 4,1 %
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Figur 3.2 Netto driftsutgifter pr. innbygger 2012-2016 korrigert for behovfor A-kommunene (Hobøl, Lillesand,
Os og Stjørdal) og B-kommunene (Spydeberg og Selbu). 1 000 kroner

Figuren over blir kommentert i det følgende:

Det er store forskjeller i utgiftsnivået mellom kommunene. I 201 5 var utgiftene i Spydeberg som
lå høyest nesten 50 prosent høyere enn i Stjørdal som lå lavest.

Kommunene har ulik utvikling i perioden fra 201 2 til 201 5. I Hobøl og Lillesand ble utgiftene
redusert i 201 5 etter å ha økt i perioden før. I Os og Stjørdal har det også vært en liten
reduksjon i 201 5, men her har nivået i årene før vært relativt stabilt. I Spydeberg var utgiftene
på et noe lavere nivå i 201 5 enn i 201 2.8 I Selbu er utgiftene på omtrent samme nivå i 201 2 og
201 5.

I 201 4 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene i Hobøl
kommune. Siktemålet var å peke på innstramninger som kunne bidra til at kommunen kom ut
av ROBEK-registeret. Innsparingene ble gjennomført i 201 5. Det har vært et mål for
kommunen ikke å øke nivået på tilbudet som følge av deltakelsen i forsøket. Begrunnelsen har
vært at kommunen selv må betale utgiftene når forsøket blir avsluttet om noen år.

I de seks kommunene har det vært en betydelig reduksjon i nettoutgiftene fra 201 5 til 201 6.
Grunnen er deltakelsen i forsøket som startet 1 . mai 201 6. Finansieringen i forsøket omfatter
både rammetilskuddet og tilskuddet til ressurskrevende tjenester. I 201 7 gjelder finansieringen
for hele året, og nettoutgiftene er ytterligere redusert. For de seks kommunene er derfor ikke
nettoinntektene lenger en interessant størrelse. Situasjonen for kommunene vil derfor bli
analysert med utgangspunkt i bruttoutgiftene.

I 201 7 er nettoutgiftene negativ for alle de seks kommunene. Det betyr altså at inntektene er
høyere enn utgiftene for pleie- og omsorgstjenestene. I forsøket er det et krav at ubrukte midler
skal settes på bundne fond og brukes på omsorgstjenester i løpet av 2020. Ubrukte midler etter
2020 skal tilbakebetales Helsedirektoratet.

8 Utgiftene i Spydeberg i 2013 skiller seg markert fra utgiftene i året før og etter, noe som kan tyde på at det er
en feil ved regnskapet for dette året.

Hobøl Lillesand Os (Hord.) Stjørda l Spydeberg Selbu Landet

2013 18 499 16 654 14 155 12 085 16 883 16 954 16 892

2014 20 208 17 245 14 406 12 883 18 903 16 149 17 245

2015 18 424 16 467 14 213 12 443 19 050 15 807 16 694

2016 7 807 7 941 7 136 5 951 8 514 7 424 16 970

2017 ( 796) (1 364) (2 162) (2 302) ( 713) ( 25) 17 198
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Betydningen av brukerbetalinger/avskrivninger
Vi har sett nærmere på hvilken betydning brukerbetalinger og avskrivninger har for kommunenes
økonomiske utvikling. Dette siden utviklingen i disse størrelsene vil også være av betydning for
kommunenes egne enhetskostnader slik de er beregnet i forsøket. Økte brukerbetalinger vil bety
en reduksjon i nettoutgiftene og dermed også reduserte enhetskostnader.

Tabell 3.4. Brukerbetalinger og avskrivninger for de fire A-kommuene 2010-2017. Millioner kroner. Kilde:
KOSTRA

Nivå på brukerbetalingene og avskrivningene vist i tabellen over utgjør en liten andel av de
samlede utgiftene. Utviklingen for disse størrelsene er derfor av liten betydning for den samlede
utviklingen av kommunenes enhetskostnader.

Brukerbetalingene fra praktisk bistand i Os er vesentlig høyere enn i de andre kommunene. En
mulig forklaring kan være at ulike abonnementsordninger for beboere i omsorgsboliger er blandet
inn i brukerbetalingen.

3.3 Demografi og behov
Vi har foretatt en beregning av behovet for pleie- og omsorgstjenestersom følge av demografiske
endringer for hele perioden fra 1988 til 2040. Beregningen tar utgangspunkt i de demografiske
kriteriene i det statlige inntektssystemet. Grunnlaget er utviklingen for aldersgruppene avbetydning
for behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Vi har brukt statistikk for perioden 1988–2017 og framskrevet utvikling for perioden 2017–2040.
Framskrivingen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne framskrivingen bygger på en
videreføring av registrerte trender for flytting og for dødelighet og fruktbarhet. Våre beregninger
bygger på hovedalternativet til SSB. Alternativet «MMMM» innebærer middels utvikling for frukt-
barhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Brukerbetaling praktisk bistand
Hobøl 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
Lillesand 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,3 0,8 1,2
Os 4,7 5,7 6,1 6,5 7,0 7,3 7,4 8,2
Stjørdal 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,5
I alt 7,5 8,4 9,0 9,4 9,9 10,7 10,8 12,1

Brukerbetalinger institusjon
Hobøl 2,4 3,2 3,2 3,6 4,1 4,1 4,6 4,8
Lillesand 10,7 11,5 12,6 14,0 13,3 12,0 11,4 10,1
Os 5,4 5,2 4,9 4,4 4,7 5,3 5,8 5,9
Stjørdal 9,1 8,8 8,7 7,5 8,4 8,6 8,7 8,7
I alt 27,6 28,6 29,4 29,6 30,5 30,1 30,6 29,4

Avskrivninger
Hobøl 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8
Lillesand 1,8 2,1 2,5 2,6 2,7 2,9 2,7 2,9
Os 1,4 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 3,7
Stjørdal 2,3 2,4 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7
I alt 6,2 6,9 7,1 7,3 7,6 7,9 8,2 10,0
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Resultatet av beregningene for Os er vist i figuren under. Den viser at behovet for tjenester omtrent
har blitt doblet fra 1986 til 2016. I perioden frem til 2040 øker behovet for tjenester med mer enn
2,5 ganger. Gruppen mellom 80 og 89 år vokser sterkt til begynnelsen av 2030-tallet. Gruppen over
90 år vokser sterkt i hele perioden og særlig sterkt på 2030-tallet.

Figur 3.3 Beregnet behov for pleie-og omsorgstjenester (2016=100) i Oskommune og utvikling av tre
aldersgrupper eldre (2016=100) som er sentralefor beregning av behovet

Utviklingen i Os skiller seg fra det som er vanlig ellers i landet. For landet som helhet skyter
veksten i gruppen mellom 80 og 89 først fart midt på 2020-tallet, som følge av at de store etter-
krigskullene når denne alderen. Av samme grunn blir det særlig sterk vekst i gruppen over 90 år på
2030-tallet.

Os er kommunen med sterkest vekst i behovet som følge av demografi. Men også de tre andre A-
kommunene har en sterkere vekst i behovet enn landet som følge av demografiske endringer.
Resultatet av beregningene for de fire A-kommunene er vist i figuren under.
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Figur 3.4 Beregnet behov for pleie-og omsorgstjenester 1986-2040 i de fire A-kommunene (2016=100)

For den enkelte kommune er det relativt store årlige forskjeller i veksten i det beregnede behovet
(jf. tabellen under). Forskjellene henger nok sammen med tilfeldige variasjoner i størrelsen på års-
kullene som er brukt til å beregne behovet for pleie- og omsorgstjenester. Den gjennomsnittlige
veksten for perioden 2014 til 2020 er kanskje derfor et bedre uttrykk for veksten enn utslagene for
enkelte år som hopper opp og ned. For de fire kommunene er veksten i denne perioden på
3,2 prosent i gjennomsnitt pr. år. Lavest nivå har Stjørdal med 2,5 prosent, og høyest nivå har Os
med 4,2 prosent.

I 2016 er det beregnet en realvekst på 4,6 prosent, som er den høyeste veksten i perioden.

Tabell 3.5 Beregnet årlig vekst 2014-2020 i behov for pleie-og omsorgstjenesteri de fire A-kommunene

Oppsummering
De fire A-kommunene er preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og
omsorgstjenester. For de fire kommune er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i
behovet som følge av demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt pr. år. Lavest nivå har
Stjørdal med 2,5 prosent, og høyest nivå har Os med 4,2 prosent.
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Hobøl Lillesand Os Stjørdal

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

S nitt
2014-
2020

Hobøl 6,1 % 0,8 % 6,5 % 3,6 % 0,9 % 5,3 % 0,0 % 3,3 %
L illesand 3,6 % 0,9 % 3,4 % 1,2 % 3,2 % 2,2 % 4,4 % 2,7 %
Os 2,6 % 5,5 % 3,9 % 6,2 % 2,3 % 5,3 % 3,3 % 4,2 %
S tjørda l 2,7 % 1,9 % 4,4 % 2,4 % 3,0 % 1,8 % 1,2 % 2,5 %
S nitt per år 3,8 % 2,3 % 4,6 % 3,3 % 2,3 % 3,6 % 2,2 % 3,2 %
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Økonomisk utvikling korrigert for demografisk vekst
Vi har sett på hvor stor den økonomiske utviklingen er i kommunene når det blir korrigert for
veksten som kan knyttes til den demografiske utviklingen. I tabellen under blir uttrykket «realvekst»
brukt om veksten for bruttoutgiftene korrigert for behov.

Tabell 3.6 Estimater for realvekst for utviklingen i bruttoutgifter for tre tidsperioder

I perioden fra 2010 til 2015 har Lillesand, Os og Stjørdal en gjennomsnittlig realvekst på rundt
1 prosent pr. år. Hobøl har en betydelig sterkere realvekst på 3,2 prosent.

Før forsøket startet kunne man kanskje tenke at kommunene ville bruke den statlige finansieringen
til å øke utgiftene mer enn før. Når man ser 2016 og 2017 under ett har Lillesand, Os og Stjørdal
en sterkere vekst enn tidligere, mens veksten i Hobøl har vært svakere. Reduksjonen av utgiftene i
Hobøl i 2016 kan ses på som en korreksjon av den sterke veksten i årene før.

Utviklingen så langt kan kanskje sies å være innenfor normale årlige variasjoner. Samtidig har den
samlede veksttakten økt fra 2016 til 2017, både når det gjelder bruttoutgiftene og realveksten.

Under intervjuene som gjennomføres som en del av evalueringen får vi ofte høre at det er ingen
planer om å bruke forsøket til å øke utgiftene. Utviklingen i 2017 er ikke helt i tråd med slike
utsagn. Det kan se ut til at kommunene i noen grad blir fristet til å øke utgiftene når det er staten
som betaler.

3.4 Ressurskrevende tjenester
Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan
søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av
Helsedirektoratet. I 2017 fikk kommunene refundert 80 prosentav utgiftene for enkeltbrukere over
innslagspunktet på 1 235 000 kr. Ordningen gjelder personer under 67 år.

Denne refusjonsbaserte ordningen bryter med rammefinansieringen, som er det viktigste prinsippet
i det statlige inntektssystemet for kommunene. Grunnen til at det ikke er etablert en rammefinan-
siering for disse brukerne er at omfanget av kostnader forbundet med slike brukere er preget av

Hobøl Lillesand Os Stjørdal Snitt A
2010-2015
Bruttoutgifter (faste priser) 5,9 % 3,1 % 3,9 % 3,2 % 4,1 %
- Demografisk vekst 2,7 % 2,3 % 2,9 % 2,5 % 2,6 %
= Realvekst 3,2 % 0,8 % 1,0 % 0,8 % 1,4 %

2016
Bruttoutgifter (faste priser) -2,0 % 3,5 % 7,7 % 3,7 % 3,2 %
- Demografisk vekst 6,5 % 3,4 % 3,9 % 4,4 % 4,6 %
= Realvekst -8,5 % 0,1 % 3,8 % -0,6 % -1,3 %

2017
Bruttoutgifter (faste priser) 5,0 % 6,1 % 7,3 % 6,6 % 6,3 %
- Demografisk vekst 3,6 % 1,2 % 6,2 % 2,4 % 3,3 %
= Realvekst 1,4 % 4,9 % 1,1 % 4,2 % 2,9 %



R9272-03 Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester –analyse av økonomisk
utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader 2018 22

store tilfeldige variasjoner. Slike tilfeldige variasjoner kan gjøre store utslag for enkeltkommuner, og
da særlig i små kommuner. Man har derfor kommet frem til at det har vært riktig med en særskilt
refusjon for disse brukerne.

For de fire A-kommunene blir altså det øremerkede tilskuddeterstattet med den nye aktivitets-
baserte finansieringen. Unntaket er brukerbetalingene for disse brukerne, som kun er av marginal
betydning.

Kommunene nå får dekket både det statlige tilskuddet og den tidligere egenandelen som
kommunene finansierte av de frie inntektene. Egenandelen utgjorde en del av nettoutgiftene for
pleie og omsorg i 2015, og er derfor med i uttrekket fra rammetilskuddet.

Nivået på den kommunale egenandelen vil svinge i takt med omfanget av brukere med ressurs-
krevende tjenester. For kommunene kan det være en utfordring å gjøre de nødvendige justeringer
av budsjettet slike endringer krever. Informanter i kommunene mener at en gevinst ved deltakelsen
i forsøket er at man ikke lenger trenger å gjøre slike justeringer av budsjettet.

Veksten i detaktivitetsbaserte tilskuddet vil altså være påvirket av utviklingen for brukerne som
omfattes av refusjonsordningen. Utviklingen kan være påvirket av både tilfeldige variasjoner i
utviklingen av behovet for disse brukerne og at kommunene kanskje ikke driver like effektivt som
før.

Utviklingen i tilskuddet for perioden fra 2014 til 2017 er vist i tabellen under. De fire A-kommunene
har fått refundert utgiftene i 201 6 for den delen av året den nye finansieringen ikke var kommet i
gang. Tabellen under viser hvor mye tilskuddet ville vært på dersom den gamle ordningen hadde
vært virksom hele året.

Tabell 3.7 Refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester2014-2016. Kilde:
Helsedirektoratet

Kommune År
Antall

brukere
Netto-
utgift

Egenandel
ved

innslags-
punkt

Egenandel
utover

innslags-
punkt

Samlet
egenandel

Netto
utgift

utover
innslags-

punkt
Øremerket

tilskudd
Fire a-kommuner 2017 111 297,8 137,1 32,1 169,2 160,7 128,6

2016 108 291,9 125,0 33,4 158,3 166,9 133,5
2015 96 279,2 103,8 35,1 138,9 175,4 140,3
2014 277,2 102,2 35,0 137,2 175,0 140,0

Hobøl 2017 15 32,5 18,5 2,8 21,3 14,0 11,2
2016 16 32,8 18,5 2,9 21,4 14,3 11,4
2015 14 27,4 15,1 2,5 17,6 12,3 9,8
2014 33,9 16,7 3,4 20,1 17,2 13,8

Lillesand 2017 17 48,3 21,0 5,5 26,4 27,3 21,8
2016 14 41,7 16,2 5,1 21,3 25,5 20,4
2015 12 39,6 13,0 5,3 18,3 26,7 21,3
2014 40,0 13,6 5,3 18,9 26,5 21,2

Os 2017 37 104,4 45,7 11,7 57,4 58,7 47,0
2016 39 109,7 45,1 12,9 58,0 64,6 51,7
2015 35 100,1 37,8 12,4 50,3 62,2 49,8
2014 96,9 34,4 12,5 46,9 62,5 50,0

Stjørdal 2017 42 112,6 51,9 12,1 64,0 60,7 48,6
2016 39 107,7 45,1 12,5 57,6 62,6 50,0
2015 35 112,1 37,8 14,8 52,7 74,2 59,4
2014 106,4 37,5 13,8 51,3 68,8 55,1
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Fra 201 4 til 2017 har nettoutgiftene for brukerne økt fra 277,2 til 297,8 mill. kr, noe som tilsvarer en
vekst på 7,4 prosent. I samme periode har deflatoren for kommunalt konsum økt med 8,3 prosent.
Veksten i utgifter tilsvarer altså omtrent prisstigningen. Utviklingen i behovet for tjenester for disse
brukerne har altså ikke bidratt særskilt til den sterke veksten i bruttoutgiftene i denne perioden.

Kommunenes egenandel har økt og tilskuddet har blitt redusert. Denne utviklingen kan skyldes
både innstramningen i ordningen og endringer i sammensetningen av enkeltbrukere.

Det er forskjeller i utviklingen for den enkelte kommune. I perioden har utgiftene økt i Lillesand, Os
og Stjørdal. I Hobøl har det vært en liten reduksjon.

Os er et eksempel på en kommune med vekst både når det gjelder utgifter og tilskuddet til
kommunen. I Stjørdal var det vært en markert reduksjon fra 2015 til 2016 både når det gjelder
utgifter og tilskuddet til kommunen. Likevel økte egenandelen kommunen skulle betalt i 201 6.
Reduksjonen har sammenheng med at noen av de aktuelle brukere har nådd aldersgrensen for
tilskuddet som er på 67 år. Utgiftene har igjen økt i 2017.

Fra 201 5 til 2017 har kommunenes egenandel økt fra 138,9 til 169,2 mill. kr.

Før forsøket ble egenandelen finansiertav kommunes frie inntekter. Som tidligere nevnt er det
foretatt et uttrekk for 2015 basert på faktiske utgifter. Uttrekket har så blitt justert med 1,6 prosent i
2016 og 0,695 prosent i 2017. I den aktivitetsbaserte finansieringen er det staten som dekker alle
utgifter. Det betyr altså at veksten som er utover justeringen av uttrekket innebærer en gevinst for
kommunene. Den samlede gevinsten er på 22,1 mill. kr, som fordeles på de fire kommunene som
følger:

Hobøl: 3,3 mill. kr
Lillesand: 7,7 mill. kr
Os: 6,0 mill. kr
Stjørdal. 5,1 mill. kr
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4 Omsorgstrappa
4.1 Omsorgstrappen belyst med data fra KOSTRA

Andelen av utgiftene brukt på institusjon
I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får
tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av
den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon.

En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. Hos oss
finansierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske
landene har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til
eldre.

I Norge har det vært en vridning fra institusjon til bolig for funksjonshemmede. Dette skjedde
gjennom den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet.

Utviklingen er i ferd med å snu også i Norge. De aller fleste kommuner satser mer på hjemme-
tjenester enn før, og dekningen for heldøgnstilbudet går ned. En økende andel av heldøgnstilbudet
blir gitt i omsorgsboliger og en redusert andel på institusjon. Stjørdal og Fjell er eksempler på
kommuner hvor bare rundt halvparten av heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon.

Utviklingen kommer til uttrykk ved at andelen av utgiftene som brukes til institusjon blir redusert.
For landet som helhet har reduksjonen vært gradvis og jevn, slik figuren under viser.

Figur 4.1 Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2017 for landet og de fire A-kommunene. Kilde:
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A-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2017 som bryter med den langsiktige trenden (jf.
figuren over). For alle de fire kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Den
gjennomsnittlige økningen har vært på 1,9 prosentpoeng.

Langtidsplasser og korttidsplasserpå sykehjem
Videre har vi sett på i hvilken grad den økte andelen av utgifter har gitt seg utslag i flere
sykehjemsplasser.

Figur 4.2 Samlet antall plasser på sykehjem 2011-2017 for de fire A-kommunene fordelt på korttidsplasser og
langtidsplasser. Kilde: Registrerte oppholdsdøgn rapportert til KOSTRA

Samlet antall plasser i bruk for de fire kommunene har kun økt med to plasser, fra 213 i 2015 til
215 i 2017 (jf. figuren over). Det stabile nivået som har vært helt siden 2011 videreføres altså også
de to siste årene. Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttids-
plasser og en reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de to
siste årene med en særlig sterk vekst for korttidsplassene.

Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopp-
trening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie- og omsorgs-
tjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede forå dempe behovet for langtidsplasser og gi
brukerne mulighet til å bo lengeri eget hjem. Noen kommuner velger å organisere korttidsplassene
under hjemmetjenesten for å sikre en smidig overgang til brukernes egne hjem.
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Tabell 4.1 Antall plasser på sykehjem 2011-2017 fordelt på korttidsplasser og langtidsplasser for de fire
A-kommunene. Kilde: Antall plasser er beregnet på grunnlag av registrerte oppholdsdøgn rapportert til
KOSTRA.

Økningen i korttidsplasser i A-kommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne
skal klare seg hjemme. Antall korttidsopphold har økt i Hobøl, Os og Stjørdal, med sterkest vekst i
Stjørdal (jf. tabellen over). I Lillesand er antall korttidsplasser på omtrent samme nivå gjennom de
seks årene.

Siden 2015 har det samlede antall sykehjemsplasser blitt redusert i Hobøl og Lillesand, mens det
har vært en økning i Os og Stjørdal.

Korttidsplassene er jevnt over noe dyrere i drift enn langtidsplassene. Flere korttidsplasser kan
altså være noe av forklaringen til de økte utgiftene til institusjon. Dette er imidlertid neppe hele
forklaringen. Andre mulige forklaringer er økt bemanning (pleiefaktorer), økt bruk av vikarer og
ekstrahjelp. Vi vet ikke om i hvilken grad det eventuelt kan ha skjedd en slik utvikling i kommunene.

4.2 Omsorgstrappa belyst med utbetaling av tilskudd
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å etablere data over tjenestene med tilstrekkelig
kvalitet. Representanter for de fire kommunene forteller at oppryddingen har gitt nyttig innsikt i
styringen av tjenestene. Vi gjort et forsøk på å bruke dataene som et grunnlag for en analyse av
utviklingen i tjenestene. Det har vist seg at ryddingen som også har pågått i 2017 har gjort
tolkningen vanskelig. Vår bruk av dataene blir nærmere omtalt i det følgende.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Korttidsopphold
Hobøl 2,9 3,0 5,0 4,0 3,7 3,7 5,0
Lillesand 8,7 14,1 8,0 9,3 9,0 7,4 8,7
Os 12,2 13,0 14,1 17,0 16,0 17,3 16,7
Stjørdal 6,1 8,5 9,8 10,2 9,8 15,0 19,1
I alt 30,0 38,6 36,8 40,4 38,4 43,5 49,4

Langtidsopphold
Hobøl 20,2 19,8 22,0 24,6 28,1 25,6 24,8
Lillesand 67,6 66,7 71,7 68,0 63,7 62,8 59,4
Os 31,7 29,7 24,9 24,4 29,1 29,4 30,5
Stjørdal 66,6 60,9 52,4 52,3 53,4 51,7 51,2
I alt 186,1 177,1 170,9 169,3 174,3 169,5 165,9

Sykehjem i alt
Hobøl 23,1 22,8 26,9 28,6 31,8 29,3 29,7
Lillesand 76,3 80,8 79,7 77,3 72,7 70,2 68,1
Os 43,9 42,7 38,9 41,3 45,1 46,8 47,3
Stjørdal 72,8 69,4 62,1 62,5 63,2 66,7 70,3
I alt 216,1 215,7 207,7 209,7 212,7 213,0 215,3
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Utviklingen i 2017 var preget av at systemene ennå ikke var helt på plass. Det har tatt tid at
fagsystemene teknisk har kunnet håndtere 2:1 bemanning. Det har også vært nødvendig å passe
på at summen av vedtatte timer ikke har oversteget tilgjengelige timer hos personale. Denne type
oppryddinger har påvirket nivået på korreksjonsoppgjørene. Utviklingen trenger derfor ikke være et
reelt uttrykk for utviklingen i aktiviteten.

Vi vet heller ikke hvor stor endringen er fra 2016. Grunnen til dette er at tilskuddet i 2016 kun var
basert på endringer i løpet av året. Endringene var regnet som differansen mellom personer med
nye vedtak om tjenester og personer som avsluttet sine tjenester i løpet av perioden. En slik litt
ufullstendig ordning henger sammen med at det har tatt tid å etablere vedtak med kvaliteten som
en fullstendig ordning krever.

Utbetalingen av vedtakstilskuddet er vist i tabellen under:

Tabell 4.2 Utbetaling av tilskudd 2017 fordelt på kvartal og tjenester

Innholdet i tabellen over blir kommentert i det følgende:

Det er store forskjeller i den økonomiske betydningen av ulike tjenester. Tilskuddet til
helsetjenester i hjemmet utgjør omtrent halvparten og tilskuddet til institusjon rundt en femtedel
av det samlede tilskuddet.

Kommunene får finansiert utgiftene til utskrivningsklare pasienter som en del av forsøket. En
mulig effekt kan være at kommunene ikke like raskt tarimot slike pasienter som følge av at
staten betaler. Tilskuddet til disse pasientene har imidlertid vært på et lavt nivå gjennom 2017.

Utgiftene til Helsetjenester i hjemmet har vokst gjennom 2017. Veksten har vært spesielt sterk i
Stjørdal som har etablert et såkalt innsatsteam i 2017.

Det har vært en sterk økning gjennom året. Utbetalingen i fjerde kvartal er 8,6 prosent høyere
enn i første kvartal. Vi vet imidlertid ikke hvor mye av endringen som kan knyttes til
opprettinger. Dette henger blant annet sammen med at Os og Stjørdal har hatt rettinger i 4.
kvartal som også gjelder tidligere perioder i 2017.

Utviklingen i 2017 for de fire kommunene er vist i tabellen på neste side.

Hele
2017 1 2 3 4

Langtidsopphold på institusjon 141 35 35 36 35
Korttidsopphold på institusjon 78 19 19 22 17
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus 2 1 0 0 1
Avlastning utenfor institusjon 13 4 4 3 3
Dagsenter 51 13 14 13 12
BPA 22 5 6 6 5
Helsetjenester i hjemmet 550 130 134 138 148
Praktisk bistand 57 13 13 13 18
Praktisk bistand, opplæring 131 32 33 33 33
Omsorgslønn 13 3 3 3 3
Støttekontakt 12 3 3 3 3

Institusjon 219 55 54 58 52
Helsetjenester, praktisk bistand 738 174 181 185 199
Andre tjenester 111 27 30 27 27
I alt 1 068 256 265 270 278

Kvartal 2017
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Tabell 4.3 Aktivitetsbasert tilskudd samlet for de fire A-kommunene fordelt på fire kvartaler i 2017. Millioner
kroner

Tabellen over blir kommentert i det følgende:

Det samlede vedtakstilskuddet i Hobøl er omtrent på samme nivå i første og siste kvartal. Det
er også relativt stor stabilitet i tilskuddet som de ulike tjenestene utløser.

Lillesand er i en mellomstilling med en vekst på 6 prosent. Her er det særlig helsetjenester i
hjemmet som vokser.

Økning i tilskuddet har vært på over 1 0 prosent i Os og Stjørdal. I begge kommuner har
institusjon gått ned, men helsetjenester og praktisk bistand (Os) har økt langt mer. Utviklingen
er preget av den omtalte omkodingen av tjenester.

1 2 3 4 1 2 3 4
Langtidsopphold 5,5 5,6 5,8 5,7 3,4 % 12,2 12,7 12,3 12,2 -0,1 %
Korttidsopphold 1,9 2,8 2,6 1,8 -4,5 % 3,4 2,7 3,7 4,2 22,0 %
Utskrivningsklare fra sykehus
Avlastning utenfor institusjon 1,5 1,5 1,3 1,4 -6,8 % 0,4 0,4 0,1 0,4 8,8 %
Dagsenter 1,5 1,5 1,2 1,4 -8,4 % 3,2 3,9 3,4 2,9 -10,1 %
BPA 1,7 1,7 1,8 1,7 2,6 % 1,0 1,0 1,0 1,0 2,2 %
Helsetjenester 5,9 5,9 6,1 6,0 1,6 % 21,7 22,4 24,4 23,7 9,2 %
Praktisk bistand 2,6 2,6 3,1 2,6 2,2 % 2,1 2,1 2,1 2,5 17,2 %
Praktisk bistand, opplæring 4,7 4,6 4,9 4,5 -3,1 % 4,5 4,0 5,1 4,5 -1,0 %
Omsorgslønn 0,4 0,5 0,6 0,4 1,2 % 0,3 0,4 0,5 0,5 58,9 %
Støttekontakt 0,2 0,3 0,2 0,2 -23,0 % 0,5 0,5 0,6 0,5 8,6 %

Institusjon 7 8 8 8 1 % 16 15 16 16 5 %
Helsetjenester, praktisk bistand 13 13 14 13 0 % 28 28 32 31 8 %
Andre tjenester 5 5 5 5 -4 % 5 6 6 5 -1 %
I alt 26 27 28 26 0 % 49 50 53 52 6 %

Hobøl- kvartal 2017 vekst 1.-
4 kv

Lillesand - kvartal 2017 vekst
1.-4 kv

1 2 3 4 1 2 3 4
Langtidsopphold 6,8 6,0 6,9 5,1 -24,9 % 10,8 10,5 10,8 11,8 9,4 %
Korttidsopphold 5,0 5,3 6,3 5,5 10,1 % 8,5 8,6 9,6 5,6 -33,6 %
Utskrivningsklare fra sykehus
Avlastning utenfor institusjon 1,2 1,3 1,0 1,0 -16,4 % 0,7 0,6 0,3 0,4 -40,3 %
Dagsenter 4,5 4,8 5,0 4,8 6,9 % 3,5 3,6 3,0 3,0 -13,9 %
BPA 1,7 3,4 2,6 2,5 48,9 % 0,4 0,1 0,1 0,1 -78,4 %
Helsetjenester 42,5 43,3 45,5 47,0 10,6 % 59,5 62,7 62,2 71,1 19,5 %
Praktisk bistand 2,9 2,9 3,1 7,5 159,5 % 5,1 5,2 5,2 5,3 3,7 %
Praktisk bistand, opplæring 15,7 15,7 14,7 15,5 -0,8 % 6,8 9,0 8,3 8,6 25,7 %
Omsorgslønn 1,2 1,2 1,2 1,2 -3,0 % 0,9 1,3 0,9 1,1 21,3 %
Støttekontakt 1,2 1,4 1,3 1,4 16,0 % 0,9 0,9 1,0 1,0 14,8 %

Institusjon 12 11 13 11 -10 % 19 19 20 17 -9,5 %
Helsetjenester, praktisk bistand 61 62 63 70 15 % 71 77 76 85 18,9 %
Andre tjenester 10 12 11 11 11 % 6 7 5 6 -12,2 %
I alt 83 85 88 92 11 % 97 103 101 108 11,2 %

Os - kvartal 2017 vekst
1.-4 kv

Stjørdal - kvartal 2017 vekst
1.-4 kv
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5 Enhetskostnader for de fire
A-kommunene

Enhetskostnadene for de fire kommunene er beregnet med metoden beskrevet i kapittel 2. De
beregnede satsene for de ulike tjenestene er vist i tabell 2 i vedlegg 1. Videre i dette kapitlet blir
resultatene beskrevet på overordnet nivå for den enkelte kommune.

5.1 Resultater for de fire kommunene
For den enkelte kommune har vi for ulike tjenester sammenliknet nettoutgiftene med vedtaks-
tilskuddet. Resultatene for Hobøl er vist i tabellen under.

Tabell 5.1 Beregnede nettoutgifter og vedtakstilskudd 20179 for utvalgte tjenester i Hobøl kommune

Hovedresultatene for Hobøl vist i tabellen:

Hobøl hadde et tap på 2,1 mill. krpå vedtakstilskuddet. Tapet utgjør 2,1 prosent av
nettoutgiftene.

For hjemmetjenester og praktisk bistand taper Hobøl 8,1 mill. kr. Tapet henger sammen med at
kommunen kjøper tjenester fra eksterne leverandører.

Institusjon drives med lavere utgifterenn nivået som ligger til grunn for vedtakstilskuddet.

Hobøl har 4 500 innbyggere og dermed færre innbyggere enn de andre kommunene. Kanskje
kan driften i større grad enn i de andre kommunene være preget av smådriftsulemper.

Lillesand kommune har en geografisk organisering av tjenestene. Enhet for omsorg sentrum og
Enhet for omsorg Høvåg tilbyr både sykehjem og hjemmebaserte tjenester. I tabellen under er det
skilt mellom institusjon og hjemmetjenester og aktivisering.

9 Samlet vedtakstilskudd var for Hobøl på 107,8mill. kr(jf. tabell 3.1). Tabell 5.1 omfatter den delen av
tilskuddet hvor vi har klart å koble tilskuddet til en organisatorisk enhet i Hobøl.

Netto-
utgifter Tilskudd Gevinst/tap

Hjemmetjenester og praktisk
bistand 61,8 53,7 -8,1 1,15
Brukerstyrt personlig assistent 7,9 6,9 -1,0 1,14
Omsorgslønn 1,3 1,9 0,6 0,69
Støttekontakt 0,7 0,9 0,1 0,84
Avlastning utenfor institusjon 6,3 5,6 -0,6 1,11

Dag/aktivitet 1,5 5,4 ? ?
-

Institusjon 28,6 31,7 3,0 0,90

I alt 108,2 106,1 -2,1 1,02

Enhet

Millioner kroner

Hobøl/ Hdir
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Tabell 5.2 Beregnede nettoutgifter og vedtakstilskudd 201710 for utvalgte organisatoriske enheter og tjenester
i Lillesand kommune

Hovedresultatene for Lillesand vist i tabellen:

Lillesand hadde en gevinst på 9,5 mill. kr på vedtakstilskuddet. Gevinsten utgjør 6 prosent av
nettoutgiftene.

Det er beregnet gevinst for enhetene Habilitering, Høvåg og Sjømannshjemmet. De andre
enhetene har høyere enhetskostnader enn satsene som ligger til grunn for tilskuddet.

Det er relativt store positive og negative avvik for ulike deler av tjenesten. Enhetskostnaden for
tjenestene i enheten «Habilitering» lå i gjennomsnitt 27 prosent under satsene i forsøket. For
Høvåg bo- og aktivitetssenter lå enhetskostnaden i gjennomsnitt 14 prosent over satsene i
forsøket.

Omsorgslønn er den eneste tjenesten vist i tabellen. Ellers viser tabellen organisatoriske
enheter. For omsorgslønn har Lillesand en økonomisk gevinst på 0,5 mill. kr.

10 Samlet vedtakstilskudd var for Lillesand på 205,2 mill. kr(jf. tabell 3.1). Tabell 5.2 omfatter den delen av
tilskuddet hvor vi har klart å koble tilskuddet til en organisatorisk enhet i Lillesand.

Netto-
utgifter Tilskudd Gevinst/tap

Hjemmetjenester og aktivisering
Habilitering 39,3 54,0 14,7 0,73
Enhet for omsorg Høvåg 10,1 11,3 1,1 0,90
Psykisk helse og rus 28,8 23,3 -5,5 1,24
Omsorgslønn 1,3 1,8 0,5 0,72

Institusjon
Lillesand bo- og aktivitetssenter 28,3 27,8 -0,5 1,02
Høvåg bo- og aktivitetssenter 27,3 23,8 -3,4 1,14
Sjømannshjemmet 6,6 9,3 2,7 0,71

I alt 141,8 151,3 9,5 0,94

Millioner kroner
Lillesand/

HdirEnhet
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Tabell 5.3 Beregnede nettoutgifter og vedtakstilskudd 201711 for utvalgte organisatoriske enheter og tjenester
i Os kommune

Hovedresultatene for Os vist i tabellen:

Os hadde en gevinst på 14,8 mill. kr på vedtakstilskuddet. Gevinsten utgjør 5 prosent av
nettoutgiftene.

Enhetskostnadene for hjemmetjenester er i gjennomsnitt 6 prosent lavere enn satsene i
forsøket. Den største gevinsten har kommunen for de ambulerende hjemmetjenestene.

Enhetskostnadene for aktivisering er i gjennomsnitt 35 prosent lavere enn satsene i forsøket.
Noe av det store avviket har sammenheng med at ansatte i den øvrige tjenesten også bidrar
på de tre dagsentrene. Vi har imidlertid ikke hatt tilgang til data som viser hvor stort dette
bidraget er. I praksis betyr det altså at den beregnede gevinsten for aktivisering er mindre enn
det tabellen viser. De beregnede tapene for «Psykiatri» og «Tenester for funksjonshemma» er
trolig mindre enn tabellen viser. Den beregnede samlede gevinsten på 14,8 mill. kr blir ikke
påvirket at dette forholdet.

Enhetskostnadene for institusjon er i gjennomsnitt 20 prosent høyere enn satsene i forsøket.
Særlig er utgiftene høye til kjøp av plasser. Det har sammenheng med at Os kjøper plasser til
personer med omfattende behov for bistand. Nivået på bistand er vesentlig høyere enn hva
som ligger til grunn for de høyeste satsene i forsøket.

11 Samlet vedtakstilskudd var for Ospå 348,7 mill. kr(jf. tabell 3.1). Tabell 5.3 omfatter den delen av tilskuddet
hvorvi har klart å koble tilskuddet til en organisatorisk enhet i Os.

Netto-
utgifter Tilskudd Gevinst/tap

Hjemmetjenester 225,3 240,8 15,6 0,94
Hjemmebasert - ambulerende 38,9 48,1 9,1 0,81
Kvardagsrehabilitering 1,6 1,7 0,1 0,95
Omsorgstilbod Luranetunet 63,8 66,9 3,1 0,95
Psykiatri 23,7 19,7 -4,0 1,32
ROP-team 6,0 9,1 3,0 0,66
Tenester for utviklingshemma 79,2 76,0 -3,3 1,04
Omsorgslønn 4,3 4,8 0,5 0,89
Helsetjenester i hjemmet,
stasjonær kjøp 7,7 14,7 7,0 0,52

Aktivisering 14,1 21,7 7,6 0,65
Dagsenter eldre 3,3 6,2 2,9 0,53
Dagsenter PU 8,3 10,6 2,3 0,79
Dagsenter Psykisk helse 2,5 4,9 2,4 0,51

Institusjon 50,8 42,4 -8,4 1,20
Sjukeheimen 44,8 39,5 -5,3 1,13
Kjøp av plasser 6,0 2,9 -3,1 2,07

I alt 290,1 304,9 14,8 0,95

Enhet

Millioner kroner

Os/ Hdir
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Tabell 5.4 Beregnede nettoutgifter og vedtakstilskudd 201712 for utvalgte organisatoriske tjenester i Stjørdal
kommune

Hovedresultatene for Stjørdal vist i tabellen:

Stjørdal hadde en gevinst på 30,7mill. krpå vedtakstilskuddet. Gevinsten utgjør 8 prosent av
nettoutgiftene.

Enhetskostnadene for hjemmetjenester og praktisk bistand er lavere enn satsene i forsøket. Vi
har beregnet en økonomisk gevinst på 21,6 mill. kr.

For dag og aktivitet og BPA har Stjørdal høyere enhetskostnader enn satsene i forsøket.
Avviket har sammenheng med kjøp av tjenester med høyere avtalte priserenn tilskudds-
satsene.

5.2 Resultater for de ulike tjenestene
Detaljerte resultater fra beregningene er vist i vedlegg 1. Tabell V2 viser de beregnede enhets-
prisene for alle tjenestene. Avvik mellom beregnede enhetspriser og satser brukt i forsøket er vist i
tabell V3.

Vi tenkte at det kanskje ville være noen tjenester hvor kommunene jevnt over hadde en gevinst og
noen tjenester hvor kommunene jevnt over hadde et tap. Grunnen til slike forskjeller kunne være at
det var forhold som ikke ble tilstrekkelig ivaretatt ved beregning av satsene i forsøket. Det viser seg
imidlertid at det i liten grad er slike forskjeller, slik det kommer frem av følgende oversikt:

Helsetjenester i hjemmet:

Lillesand, Os og Stjørdal: Gevinst
Hobøl: Tap (kjøp)

Praktisk bistand:

Lillesand og Os: Gevinst
Hobøl og Stjørdal: Tap

12 Samlet vedtakstilskudd var for Stjørdal på 409,3 mill. kr(jf. tabell 3.1). Tabell 5.4 omfatter den delen av
tilskuddet hvor vi har klart å koble tilskuddet til en organisatorisk enhet i Stjørdal.

Netto-
utgifter Tilskudd Gevinst/tap

Hjemmetjenester og praktisk
bistand 287,4 309,0 21,6 0,93
Brukerstyrt personlig assistent 0,9 0,8 -0,2 1,20
Omsorgslønn 3,3 4,1 0,9 0,79
Støttekontakt 1,7 3,9 2,2 0,43

Dag/aktivitet 15,3 13,1 -2,2 1,17

Institusjon 68,1 76,5 8,4 0,89

I alt 376,6 407,3 30,7 0,92

Enhet

Millioner kroner
Stjørdal/

Hdir
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Dag og aktivitetstilbud:

Lillesand og Os: Gevinst
Hobøl og Stjørdal: Tap

Institusjon:

Hobøl og Stjørdal: Gevinst
Os: Tap
Lillesand: Gevinst aldershjem, tap sykehjem

Omsorgslønn:

Hobøl, Os og Stjørdal og Lillesand

Støttekontakt:

Hobøl og Stjørdal: Gevinst

Kjøp fra eksterne:

Hobøl og Stjørdal: Tap (institusjon)
Os: Gevinst (helsetjenester i hjemmet, stasjonær

Situasjonen for de fleste tjenester er at satsene gir grunnlag for gevinst for noen kommuner og tap
for noen kommuner. Unntak er omsorgslønn og støttekontakt hvor det bare er beregnet at
kommunene får en gevinst. I neste kapittel drøfter vi hva som kan være forklaringen til de store
forskjellene i enhetskostnader.
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6 Analyse og drøfting
6.1 Beregning av økonomiske gevinster
Vi har beregnetde økonomiske gevinstene som følge av tre forhold:

Demografi: De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i aldersgruppene som utløser behovet
for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å øke nivået på rammetilskuddet.
Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig vekst. Resultatet er en økonomisk
gevinst for kommunens øvrige tjenester. Grunnlaget for beregningene er omtalt i avsnitt 3.3.

Ressurskrevende tjenester: Kommunenes egenandel for dette øremerkede tilskuddet var på
138,9 mill. kri 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen
vært på 169,2 mill. kri 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom
vedtakstilskuddet. Vi har beregnet gevinstene for de fire kommunene. Grunnlaget for
beregningene er omtalt i avsnitt 3.4.

Kommunenes enhetskostnader. Vi har beregnet gevinster og tap som følge av at kommunenes
enhetskostnader avviker fra de statlige satsene. Grunnlaget for beregningene er omtalt i
kapittel 5.

Resultatet av beregningene er vist i tabellen under.

Tabell 6.1 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016, 2017 og 2018. Millioner kroner

Den økonomiske gevinsten knyttet til demografi er beregnet til 45,5 mill. krfor 2017, jf. tabellen
over. Det er beregnet en økonomisk gevinst for alle kommunene. Gevinsten er størst i Os og
Stjørdal. Gevinsten har vokst fra 2016 til 2017 og den vil vokse ytterligere i 2018. Vi vet ikke om
disse gevinstene har ført til økte utgifter for kommunens øvrige tjenester.

Den samlede gevinsten for ressurskrevende tjenester er beregnet til 22,1 mill. kr. Alle de fire
kommunene har gevinst. Alle kommunene utenom Hobøl har i gjennomsnitt lavere enhets-
kostnader enn satsene brukti forsøket, og den samlede gevinsten er på 52,9 mill. kr. I 2017 var
den samlede beregnede gevinsten for alle de tre områdene på i underkant av 120,5 mill. kr.

Ressurs-
krevende
tjenester

Enhets-
kostnader

Samlet
gevinst

2016 2017 2018 2017 2017 2017
Hobøl (A) 2,9 7,1 7,2 3,3 -2,1 8,3
Lillesand (A) 2,0 3,9 8,3 7,7 9,5 21,1
Os (Hord.) (A) 3,7 19,3 23,4 6,0 14,8 40,1
Stjørdal (A) 5,4 13,5 20,8 5,1 30,7 49,2
I alt 15,5 45,5 59,5 22,1 52,9 120,5

Demografi
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6.2 Drøfting av uttrekket

Uttrekk basert på faktiske utgifter i 2015
Det er verdt å merke seg at reduksjonen av rammetilskuddet er gjort på bakgrunn av kommunens
faktiske utgifter i 2015. En alternativ tilnærming kunne vært å basere reduksjonen på en normert
beregning av utgifter, noe som også hadde vært mulig med utgangspunkt i kriteriene i det statlige
inntektssystemet. Et slikt alternativ ville vært basert på objektive kriterier, som ikke var påvirket av
kommunens disposisjoner.

Alternativet som er valgt bygger på kommunens faktiske prioriteringer. En styrke kan være at
uttrekket bygger på særskilte behov og prioriteringer i de aktuelle kommunene. En svakhet er at
uttrekket ikke bygger på objektive kriterier. Uttrekket vil for eksempel ikke korrigere for høye utgifter
som følge av svak økonomisk styring eller lav produktivitet. Det kan også være at kommunens
faktiske prioriteringer er preget av mangelfull informasjon eller bevissthet. Metoden for uttrekk inne-
bærer heller ingen korreksjon for slike forhold.

Til tross for svakhetene virker det som en fornuftig løsning å basere uttrekket på faktiske utgifter.

Korreksjon fra 2015 til 2017 basert på nasjonal demografi
Detharaltså ikke blitt foretatt særskilte beregninger for de aktuelle kommunene av betydningen av
den demografiske utviklingen av behovet for pleie- og omsorgstjenester. De fire A-kommunene har
en betydelig økning i eldre aldersgrupper med behov for pleie- og omsorgstjenester.

I utgiftsutjevningen av det statlige inntektssystemet blir det gitt full kompensasjon for slike endringer.
Resultatet er at uttrekket ikke blir korrigert fullt ut for den faktiske økningen i behov som følge av
demografiske endringer.

I et brev fra KMD til kommunene i forsøket fra 7. juli 2017 heter det at «Forsøkskommunene får
beholde den delen av veksten i de frie inntektene som overstiger den delen som skal kompensere
for demografiske endringer». For de fire A-kommunene er resultatet en økonomisk gevinst. Vi har
gjort et forsøk på å beregne størrelsen på gevinsten (jf. avsnitt 6.1).

Som tidligere nevnt har korreksjonen blitt justert ned på en måte som har økt gevinsten for de fire
kommunene.

Et alternativ kunne være å lage et opplegg for korreksjoner basert på demografien i den enkelte
kommune. Et slikt opplegg ville være mer i tråd med det øvrige inntektssystemet, hvor ramme-
tilskuddet blir beregnet på grunnlag av indikatorer for den enkelte kommune. Et slikt opplegg har
blitt vurdert, men likevel ikke gjennomført.

Risiko for behov for innstramminger i andre sektorer når forsøket er over
Den delen av rammetilskuddet som er igjen etter uttrekket blir brukt til å finansiere tjenestene som
ikke er med i forsøket, som altså er alle andre tjenester enn pleie- og omsorgstjenestene. Metoden
for uttrekk gir altså en gevinst for kommunens øvrige tjenestersom følge av deltakelsen i forsøket.

I prinsippet kan selvfølgelig også de økte inntektene gå til en styrking av pleie- og omsorgs-
tjenestene. Men det er trolig neppe aktuelt fordi tilskuddene i forsøket allerede gir et solid overskudd.

Dersom de øvrige tjenestene er styrket som følge av den demografiske utviklingen, kan det gi et
behov for innstramminger også i andre sektorer når forsøket er over. Vi vet ikke i hvilken grad dette
har skjedd. Vi vet heller ikke om i hvilken grad kommunene er oppmerksom på denne typen
effekter. I praksis er det heller ikke så lett å analysere disse effektene. Under intervjuene var det en
rådmann som uttrykte bekymring over mangel på analyser på hva som vil skje når forsøket var
over. En hypotese kan derfor være at lav bevissthet om disse forholdene kan føre til behov for
innsparinger i andre sektorer når forsøket er over.
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6.3 Drøfting av enhetskostnader

Hva kan forklare de store forskjellene i enhetskostnader?
Våre beregninger har avdekket relativt store forskjeller i enhetskostnadene i de fire kommunene.
For de aller fleste tjenestene er det både positive og negative utslag. Unntaketer omsorgslønn
hvor alle kommunene har lavere utgifter enn tilskuddet fra staten. Denne tjenesten utgjør imidlertid
en liten del av det samlede tilskuddet.

Det er med andre ord store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere
kommunale tjenester. Et sentralt spørsmål er hva som kan forklare disse forskjellene. Dette er et
krevende spørsmål som vil kreve en omfattende analyse for å gi et presist svar. I den følgende
drøftingen peker vi på noen mulige forklaringer.

Stordriftsfordeler eller smådriftsulemper: Evnen til rasjonell drift vil være preget av størrelsen
på de aktuelle enhetene i kommunene. Vår erfaring er at en turnusgruppe bør omfatte rundt 20
årsverk for å få en god utnyttelse av stordriftsfordeler. Det er spesielt utnyttelse av
nattevaktene som krever en viss størrelse av turnusgruppen. Utformingen av byggene er også
av betydning for hvor rasjonelt driften kan legges opp.

Ulike pleie- og bemanningsfaktorer: En pleiefaktor blir beregnet ved å ta antall årsverk i turnus
og dividere med antall brukere. I bemanningsfaktoren tas med også årsverk utenfor turnus. I
kommunene er det vanlig å bruke slike faktorer i styringen av sykehjem. Vår erfaring er at det
er relativt store forskjeller mellom kommunene i nivået for disse faktorene.

Bruk av vikarer og overtid: Omfattende bruk av disse størrelsene vil kunne øke kostnadene,
særlig dersom vikarene blir rekruttert fra vikarbyråer.

Kjøreavstander ogorganisering av hjemmetjenesten: Effektiviteten i hjemmetjenesten er
avhengig av kjøreavstander i kommunen og organisering av tilbudet.

Lønnskostnader: Lønnsnivået inkludert nivået på pensjon kan variere mellom kommunene.
Ulikt lønnsnivå kan henge sammen med en annen sammensetning av personell enn lagt til
grunn ved fastlegging av de statlige satsene.

Ulik klassifisering av tjenestene. Gråsoner mellom tjenestene kan bidra til ulik praksis for
klassifisering av tjenestene. Oppryddingen gjennom 2016 og 2017 har bidratt til mer lik
klassifisering. De beregnede enhetskostnadene for 2017 kan være preget av at arbeidet med å
rydde fortsatt pågikk. Vi vet ikke om det fortsatt er gråsoner som kan bidra til ulik klassifisering.

Avvik mellom vedtatt og utført tid: Utført tid blir ikke registrert. Avvik mellom utført og vedtatt tid
vil også være av betydning for enhetskostnaden.

Grov inndeling for institusjon: For institusjon blir det gitt tilskudd etter fem satser for ulike type
plasser. I praksis er differensieringen langt større enn disse fem kategoriene. De grove
kategoriene brukt i forsøket kan gi både positive og negative utslag.

Noen av forholdene som kulepunktene over belyser blir nærmere omtalt i det følgende.

Forholdet mellom vedtatt tid, tilbudte timer og tilgjengelige timer
Tiden som blir brukt til å tilby de ulike tjenestene kan beskrives med følgende begreper:

Vedtatt tid(1): Vedtaket kan omfatte informasjon om hvor mange timer i uka tjenesten blir gitt.
Ikke alle vedtak har tidfestet omfanget av tjenesten. Da er det vanlig at utføreren registrerer
tiden i forbindelse med at tjenesten blir gitt.

Utførttid(2): Den faktiske tilbudte tiden er tiden som blir brukt hos brukeren. Det er vanlig at
utførerne kan tilpasse tiden til det brukeren trenger den aktuelle dagen. Av og til trenger
brukeren mer tid og av og til mindre tid enn vedtaket. Ingen av kommunene registrerer hvor
mye tid som faktisk blir brukt hos brukeren
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Tilgjengelig tid(3): Begrepet omfatter tiden de aktuelle ansatte i tjenesten er på arbeid.

Direkte brukertid: Begrepet beskriver hvor stor del av tiden de ansatte er hos brukerne. Ansikt-
til-ansikt-tid (ATA-tid) er et annet begrep som beskriver det samme. Den mest riktige
beregningen får en ved å dividere utførttid (2) med tilgjengelig tid (3). Som følge av mangel på
data over utførttid er det vanlig å beregne størrelsen ved å dividere vedtatt tid (1) med
tilgjengelig tid (3).

I forsøket kan det være en viss risiko for at det blir vedtattflere timer enn det som blir utført. I følge
Helsedirektoratet (2015) skal derfor kommunene rapporterte om følgende forhold:

Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs.
utførte timer/uke i hjemmetjeneste

Revisjonen i den enkelte kommunen har derfor fått i oppdrag å se om det er et rimelig samsvar
mellom vedtatte og utførte timer. Som nevnt over blir ikke utført tid registrert. I praksis har derfor
oppfølgingen i kommunene skjedd gjennom å se på forholdet mellom vedtatt tid (1) og tilgjengelig
tid (3).

Under intervjuene har en informantfortalt om hvordan ordningen blir praktisert i den aktuelle
kommunen. Informanten fortalte av vedtaket ikke inneholder informasjon om tidsbruk. Deter
utføreren som registrerer tiden i «tjenestebildet» under utføringen av tjenesten. Utføreren
registrerer ikke tiden hvert besøk tar. Den blir registrert som et antatt gjennomsnitt for den aktuelle
bruker. Videre forteller informanten at det har blitt lagt økt vekt på at registreringen faktisk blir
foretatt. For å motivere sine ansatte til å foreta registreringen, blirde ansatte minnet om «at
stillingen din er finansiert av registreringen».

Med en slik praktisering kan det være en risiko for at tiden som blir registrert blir noe høyere enn
utført tid.

Manglende samsvar mellom vedtatt tid og utført tid vil føre til at utbetalingen av tilskuddet blir ikke
riktig og at våre beregninger av enhetskostnader heller ikke er riktige.

Direkte brukertid
I Helsedirektoratet (2015) heter det:

«For tjenester som utføres i brukers opprinnelige bolig er reisetid en betydelig kostnadsdriver som
skal dekkes gjennom enhetsprisene. […]For å dekke merkostnader for lang reisetid er det derfor
benyttet statistikk for innbyggernes gjennomsnittlige reisetid til kommunesenter og innbyggernes
gjennomsnittlige reiseavstand til sitt sonesenter. Det legges opp til et påslag etter gruppering av
kommuner etter reisetid til kommunesenter og reiseavstand til sonesenter.»

Landets kommuner er gruppert i fire grupper etter reisetid til kommunesenter og sonesenter. 326
av landets kommuner er i gruppen med kortest reisetid. Alle de fire A-kommunene er i denne
gruppen. I forsøket er altså forskjeller i reisetid håndtert med en relativt grov metode.

For denne gruppen er satsene fastlagt på grunnlag av andelen direkte brukertid vist i tabellen på
neste side.
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Tabell 6.2. Andel direkte brukertid for ulike tjenester lagt til grunn ved fastlegging av satsene bruket i forsøket

For de statlige satsene er det altså lagt til grunn atden direkte brukertiden for de ambulerende
helsetjenestene er 60 prosent og 80 prosent for boligene. For Os har vi sammenliknet disse
satsene med forholdet mellom vedtatt tid og tilgjengelig tid vist i tabellen under. Forholdet mellom
disse størrelsene er altså ikke helt det samme som direkte brukertid, som altså kan defineres som
forholdet mellom utført tid og tilgjengelig tid.

Figur 6.1 Andelen direkte brukertid i 2017 for ulike organisatoriske enheter i Os kommune

I 2017 varierte forholdet mellom vedtatt tid og tilgjengelig tid mellom 55 prosent for «Kvardags-
rehabilitering» til 94 prosent for «Psykiatri». Andelene er en god del høyere enn den direkte
brukertiden som danner grunnlag for de statlige satsene. Os blir de høye andelene forklart med at
mange av brukerne bor i boliger sentralt i kommunen, som gir kort reisevei for den ambulerende
hjemmetjenesten. I Os er det bygd mange slike boliger de siste årene. Boligene har vært attraktive
for den eldre delen av befolkningen som nå altså trenger pleie- og omsorgstjenester fra
kommunen.

Som nevnt i avsnitt 2.4 har det vært en utfordring at fagsystemet og økonomisystemet ikke
opererer med den samme organisatoriske inndeling. Det har gjort det vanskeligere å koble data for
økonomi og tjenester. Vi kan ikke se bort fra at det fortsatt er feil i datagrunnlaget som påvirker
andelene i figuren over. Spesielt innen tjenestene som organisert under «psykiatri» har det vært
krevende å koble data for økonomi og tjenester.
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Bemanningsfaktorer
Direktoratet har beregnet døgnsatsene på grunnlag av bemanningsfaktorer vist i tabellen under.
Bemanningen omfatter ansatte i pleien, kjøkken-og vaskeripersonell, ledere og merkantilt
personale.

Tabell 6.3 Bemanningsfaktorer lagt til grunn ved fastlegging av satsene bruket i forsøket

De statlige satsene bygger altså på bemanningsfaktorer for fem ulike type plasser. Oslo og
Drammen blir regnet som kommuner med effektiv drift av sykehjem. Driften i disse kommunene tar
utgangspunkt i en pleiefaktor på 0,7 eller i overkant. Satsene i tabellene over ligger en god del
høyere. Satsene ville altså gitt Oslo og Drammen en betydelig økonomisk gevinst om kommunene
hadde vært med i forsøket med statlig finansering. På den annen side vil ordningen kunne gi tap
for kommuner med lite rasjonell drift og smådriftsulemper. Ordningen åpner altså opp for både tap
og gevinst for kommunene som deltar, noe også resultatene for de fire A-kommunene viser.

Variasjoner i bemanning
Døhl mfl. (2014)13 viser resultatene av kartleggingen av spredningen i antall registrerte timer pr.
uke for 35 norske sykehjem og boliger med døgnomsorg. Resultatene av kartleggingen i figuren
viser variasjoner i timetallet i den enkelte institusjon, og mellom institusjonene.

Figur 6.2 Spredningen i tildelte timer pr. uke for personer på 35 sykehjem og boliger med døgnomsorg.
Gjennomsnitt (rød prikk) og spredning for det enkelte sykehjem (Døhl m.fl., 2014)

13 Døhl, Øystein, Helge Garåsen, Jorid Kalseth og Jon Magnussen (2015): “Variations in levels of care
between nursing home patients in a public health care system”. BMC Health Services Research 2014; 14:108.
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-108
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I de 35 sykehjemmene varierte gjennomsnittlig antall tildelte timer fra rundt 8 til rundt 23, jf. figuren
over. Også innen det enkelte sykehjem er det relativt store variasjoner. Noe av denne variasjonen
kommer også til uttrykk om en ser på gjennomsnittlige bruttoutgifter pr. sykehjemsplass i norske
kommuner, som ligger mellom 0,5 mill. kr til 1,5 mill. krpr. plass. De store forskjellene viser at
heldøgns omsorg ikke er et enhetlig tilbud, selv ikke for sykehjem.

For en kommune kan det være rasjonelt å tilrettelegge et tilbud i sykehjem og boliger med døgn-
bemanning med et ulikt nivå på bemanningen ut fra behovet for bistand til ulike brukere. Det har
blitt mer vanlig å se tilbudet på sykehjem og i boliger i sammenheng. En del kommuner har erfart at
det er mulig å gi et godt tilbud i boliger til brukere som ellers ville vært på langtidsplass på syke-
hjemmet. Forutsetningen er at boligene har tilstrekkelig bemanning til at disse brukerne kan få et
forsvarlig tilbud.

Variasjonen i tilbudet vist i figuren over fanges ikke opp i den grove inndelingen av satsene i fem
typer plasser. For sykehjem gis tildelingen pr. døgn, mens den for andre tjenester blir gitt pr. time.
Tildelingen pr. time åpner for en mer fleksibel organisering av tilbudet. Man kan altså si at det er
foretatt en normering av bemanningen for institusjon som ikke er gjort for de øvrige tjenestene i
finansieringsmodellen.

Forholdet mellom helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand
Helsedirektoratet (2017)14 beskriver kriterier for tildeling av tjenestene i forsøket. Her kommer det
frem at praktisk bistandomfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og person-
lig stell. Helsetjenester i hjemmeter planlagte kommunale helsetjenester, som for eksempel ulike
former for hjemmesykepleie, administrering av legemidler og psykisk helsearbeid. For hver av de to
tjenestene blir det gitt ulike eksempler av type tilbud som de to kategoriene omfatter.

Kommunen opplever at tildelingskriteriene ikke gir et klart skille mellom de to tjenestene, samtidig
som det nok kan være en «gråsone». En kommune har fortalt om at noen av tjenestene i 2016 ble
kodet om fra praktisk bistand til helsetjenester i hjemmet. Omkodingen har økt tilskuddet til
kommunen noe. I løpet av 2017 har det vært foretatt en omkoding av tjenester fra helsetjenester til
praktisk bistand. Omkodingen har ført til redusert tilskudd.

Kommunene opplever følgende utfordringer:

Ansatte kan i løpet av et besøk utføre både praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. I
prinsippet skal da besøket bli fordelt på de to tjenestene.

Det er ikke noe klar avgrensning for hvilke yrkesgrupper som utfører tjenestene. Det er for
eksempel ikke noe krav til høyskoleutdanning for å kunne tilby helsetjenester i hjemmet.
Samtidig utfører personer med høyskoleutdanning også praktisk bistand.

Klassifiseringen henger til en viss grad sammen med formålet med tildelingen. I kriteriene fra
direktoratet heter det at trygghetsalarm regnet som helsetjenester i hjemmet«der dette bidrar i
behandling eller til trygghet i en spesiell helsemessig situasjon (eks. ved KOLS)». Også andre
tilbud kan regnes som helsetjenester i hjemmet dersom tildelingen er helsemessig begrunnet.

I en av kommunene er det foretatt en omkoding fra helsetjenester i hjemmettil praktisk bistand.
Omkodingen er gjort etter oppfordring fra Helsedirektoratet. Resultatet har vært redusert
tilskudd som følge av lavere satser for praktisk bistand enn for helsetjenester i hjemmet.

Kommunene opplever altså at skilletikke er entydig og at det kan være vanskelig å praktisere. En
mulig løsning kan være å etablere en felles sats for de to tjenestene.

14 Helsedirektoratet (2017): Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Kriterier for tildeling av
omsorgstjenester - Arbeidsprosess, rutiner og verktøy – Tjenestekriterier. Rapport IS-2391
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6.4 Hvordan har finansieringsmodellen påvirket kommunene?
I det følgende gjør vi et forsøk på å svare på spørsmålene gitt i tilleggsoppdragetom økonomisk
utvikling (jf. avsnitt 2.1).

Mulig tendens til økte kommunale utgifter som følge av at staten betaler
De fire A-kommunene er preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og
omsorgstjenester. For de firekommune er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i
behovet som følge av demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt pr. år. Lavest nivå har
Stjørdal med 2,5 prosent, og høyest nivå har Os med 4,2 prosent.

Vi har beregnet veksten i bruttoutgifter korrigert for veksten som kan knyttes til den demografiske
utviklingen. Når man ser 2016 og 2017 under ett har Lillesand, Os og Stjørdal en sterkere vekst
enn tidligere, mens veksten i Hobøl har vært svakere.

Utviklingen kan kanskje sies å være innenfor normale årlige variasjoner. Samtidig har brutto-
utgiftene og realveksten økt fra 2016 til 2017. Konklusjonen er altså en mulig tendens til økte
kommunale utgiftersom følge av at staten betaler.

Staten finansierer en økt del av utgiftene
Det er beregnet en samlet økonomisk gevinst for kommunene i 2017 på i underkant av 100 mill. kr.
Gevinsten henger sammen med et generøst uttrekk fra rammetilskuddet (45,5 mill. kr), økt statlig
bidrag til ressurskrevende tjenester (22,1 mill. kr) og lavere enhetskostnader i kommunene enn
satsene brukt i forsøket (52,9mill. kr). Resultatet er at staten finansierer en økt del av utgiftene.

Den langsiktige trenden for utviklingen av tjenestene fortsetter ikke helt som før
Den langsiktige trenden i hele Norden går i retning av at flere får et tilbud i eget hjem og færre får
tilbud på institusjon. Før forsøket startet var det også en tilsvarende utvikling for kommunene i
forsøket, som kom til uttrykk ved en reduksjon av andel utgifterbrukt på institusjon.

A-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2017 som bryter med den langsiktige trenden (jf.
figuren under). For alle de fire kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Den
gjennomsnittlige økningen har vært på 1,9 prosentpoeng.

Samlet antall plasser i bruk for de fire kommunene har kun økt med to plasser, fra 213 i 2015 til
215 i 2017 (jf. figuren over). Det stabile nivået som har holdt seg helt siden 2011 videreføres altså
også de to siste årene. Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall
korttidsplasser og en reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket
de to siste årene med en særlig sterk vekst for korttidsplassene.

Korttidsplassene er jevnt over noe dyrere i drift enn langtidsplassene. Flere korttidsplasser kan
altså være noe av forklaringen til de økte utgiftene til institusjon. Dette er imidlertid neppe hele
forklaringen. Andre mulige forklaringer er økt bemanning (pleiefaktorer), og økt bruk av vikarer og
ekstrahjelp. Vi vet ikke i hvilken grad det eventuelt kan ha skjedd en slik utvikling i kommunene.

Svak statistikk gjør det vanskelig å si om det er rimelig samsvar mellom tilskudd, utgifter og årsverk
Den aktivitetsbaserte delen av tilskuddet blir betalt ut på grunnlag av antall timer i vedtaket til den
enkelte bruker. Kommunene har i ulik grad oversikt over om varigheten av tilbudet til den enkelte
bruker stemmer med tildelingen. Revisjonen skal imidlertid føre kontroll med at det er et rimelig
samsvar mellom hva som blir tildelt og hva som brukerne faktisk mottar. Så langt har ikke disse
kontrollene avdekket avvik.
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I prinsippet ville det være mulig analysere situasjonen med et noe annet utgangspunkt, nemlig om
det er et rimelig samsvar mellom økningen i tilskuddet, utgifter og årsverk. Dersom utgiftene og
årsverkene ikke øker i samme takt som tilskuddet, kan det være en indikasjon på en ubalanse
mellom vedtatte og utførte timer.

I praksis er dette vanskelig som følge av det har tatt tid å rydde opp i systemene. Oppryddingen
har påvirket nivået på korreksjonsoppgjørene. Utviklingen trenger derfor ikke være et reelt uttrykk
for utviklingen i aktiviteten. Vi vet heller ikke hvor stor endringen er fra 201 6. Grunnen til dette er at
tilskuddet i 201 6 kun var basert på endringer i løpet av året.
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Vedlegg: Utfyllende s tatis tikk
Tabell V.1 Statlige satser for ulike tjenester brukt i forsøket for 201 4, 201 6 og 201 7

Tjenesteko
de

2014 2016 2017

Dag/kveld pr time HTAMDK 659 706 724
Natt pr time HTAMN 931 995 1020
Dag/kveld pr time HTBODK 490 524 537
Natt pr time HTBON 457 489 501

Stasjonær Dag/kveld/natt pr time HTST 504 538 551
Dag/kveld pr time PBAMDK 452 482 494
Natt pr time PBAMN 828 882 904
Dag/kveld pr time PBBODK 379 404 414
Natt pr time PBBON 411 438 449
Dag/kveld pr time POAMDK 501 535 548
Natt pr time POAMN 896 956 980
Dag/kveld pr time POBDK 408 434 445
Natt pr time POBN 437 466 478
dag/kveld pr time BPADK 328 350 359
natt pr time BPAN 402 429 440
Pr time OL 215 228 234
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time SK1 192 232 238
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time SK08 192 193 198
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time SK05 192 133 136
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time SK03 192 93 95
Bemanningsfaktor 0,1, pr time SK01 192 54 55
Pr time AUI 245 263 270
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time DA1 410 442 453
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time DA08 343 371 380
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time DA05 243 264 271
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time DA03 176 193 198
Bemanningsfaktor 0,1, pr time DA01 109 122 125
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time D1 442 453
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time D08 371 380
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time D05 264 271
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time D03 193 198
Bemanningsfaktor 0,1, pr time D01 122 125
Kommunens plass pr døgn LOKO 2 091 2229 2284
Kjøp av plass pr døgn LOKJ 2 168 2310 2368
Kommunens plass pr døgn AKO 1 689 1809 1854
Kjøp av plass pr døgn AKJ 1 765 1890 1937
Kommunens plass pr døgn TUKO 2 651 2810 2880
Kjøp av plass pr døgn TUKJ 2 727 2891 2963
Kommunens plass pr døgn TRKO 2810 2880
Kjøp av plass pr døgn TRKJ 2891 2963
Kommunens plass pr døgn TAKO 2 745 2907 2979
Kjøp av plass pr døgn TAKJ 2 821 2988 3063
Kommunens plass pr døgn TANKO 2907 2979
Kjøp av plass pr døgn TANKJ 2988 3063
Kommunens plass pr døgn LSKO 2 287 2432 2493
Kjøp av plass pr døgn LSKJ 2 363 2513 2576
Kommunens plass pr døgn LFKO 2 905 3058 3135
Kjøp av plass pr døgn LFKJ 2 981 3139 3218
Pr døgn UK 4505 4622

Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt

Langtidsplass i institusjon - forsterket

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Tidsbegrenset opphold i institusjon - avlastning

Praktisk bistand - opplæring
Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistent

Omsorgslønn

Støttekontakt/Støttekontakt i gruppe

Avlastning utenfor institusjon

Dag-/Aktivitetstilbud

Langtidsplass i institusjon - ordinær sykehjem

Langtidsplass i institusjon - aldershjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering

Helsetjenester i hjemmet

Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand - daglige gjøremål
Ambulerende

Boliger

Enhetspriser
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Tabell V.2 Beregnede enhetspriser for de fire A-kommunene 201 7

Tjeneste Detaljer Landet Hobøl Lillesand Os Stjørdal
Dag/kveld pr time 724 889 692 583 673
Natt pr time 1020 1253 830 826 949
Dag/kveld pr time 537 660 528 586 499
Natt pr time 501 615 492 500 466

Stasjonær Dag/kveld/natt pr time 551 677 526 289 512
Dag/kveld pr time 494 607 528 400 459
Natt pr time 904
Dag/kveld pr time 414 509 395 471 385
Natt pr time 449 552 418
Dag/kveld pr time 548 673 539 479 510
Natt pr time 980
Dag/kveld pr time 445 547 437 414
Natt pr time 478
dag/kveld pr time 359 429 262 429
natt pr time 440 431 321
Pr time 234 162 167 209 185
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 238 199 227 102
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 198 85
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 136 130 58
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 95 91 41
Bemanningsfaktor 0,1, pr time 55 68
Pr time 270 337 258
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 453 124 445 293 530
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 380 104 342 445
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 271 74 197 179 317
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 198 54 212 130 232
Bemanningsfaktor 0,1, pr time 125 155 0
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 453
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 380
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 271
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 198
Bemanningsfaktor 0,1, pr time 125
Kommunens plass pr døgn 2284 2066 2471 2589 2033
Kjøp av plass pr døgn 2368 4906 2108
Kommunens plass pr døgn 1854 1312 1650
Kjøp av plass pr døgn 1937 1724
Kommunens plass pr døgn 2880 2605 3264 2564
Kjøp av plass pr døgn 2963 2638
Kommunens plass pr døgn 2880 3116 2564
Kjøp av plass pr døgn 2963 2638
Kommunens plass pr døgn 2979 2695 3223 2652
Kjøp av plass pr døgn 3063 2726
Kommunens plass pr døgn 2979 3223 3377 2652
Kjøp av plass pr døgn 3063 6345 2726
Kommunens plass pr døgn 2493 2255 2852 2219
Kjøp av plass pr døgn 2576 2293
Kommunens plass pr døgn 3135 3196 3553 2790
Kjøp av plass pr døgn 3218 6666 2865
Pr døgn 4622 4115

Enhetspriser

Langtidsplass i institusjon - aldershjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering

Langtidsplass i institusjon - forsterket

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistent

Omsorgslønn

Støttekontakt/Støttekontakt i gruppe

Avlastning utenfor institusjon

Dag-/Aktivitetstilbud

Langtidsplass i institusjon - ordinær sykehjem

Praktisk bistand - opplæring
Ambulerende

Boliger

Tidsbegrenset opphold i institusjon - avlastning

Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt

Helsetjenester i hjemmet

Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand - daglige gjøremål
Ambulerende

Boliger
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Tabell V.3 Avvik mellom beregnede enhetspriser og satser brukt i forsøket

Tjeneste Detaljer Hobøl Lillesand Os Stjørdal
Dag/kveld pr time -165 32 141 51
Natt pr time -233 190 194 71
Dag/kveld pr time -123 9 -49 38
Natt pr time -114 9 1 35

Stasjonær Dag/kveld/natt pr time -126 25 262 39
Dag/kveld pr time -113 -34 94 35
Natt pr time
Dag/kveld pr time -95 19 -57 29
Natt pr time 31
Dag/kveld pr time -125 9 69 38
Natt pr time
Dag/kveld pr time -102 8 31
Natt pr time
dag/kveld pr time -70 97 -70
natt pr time 119
Pr time 72 67 25 49
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 39 11 136
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 113
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 6 78
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 4 54
Bemanningsfaktor 0,1, pr time -13
Pr time -67 12
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 329 8 160 -77
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 276 38 -65
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 197 74 92 -46
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 144 -14 68 -34
Bemanningsfaktor 0,1, pr time -30
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
Bemanningsfaktor 0,1, pr time
Kommunens plass pr døgn 218 -187 -305 251
Kjøp av plass pr døgn 260
Kommunens plass pr døgn 542 204
Kjøp av plass pr døgn 213
Kommunens plass pr døgn 275 -384 316
Kjøp av plass pr døgn 325
Kommunens plass pr døgn -236 316
Kjøp av plass pr døgn 325
Kommunens plass pr døgn 284 -244 327
Kjøp av plass pr døgn 336
Kommunens plass pr døgn -244 -397 327
Kjøp av plass pr døgn -3283 336
Kommunens plass pr døgn 238 -359 274
Kjøp av plass pr døgn 283
Kommunens plass pr døgn -62 -418 344
Kjøp av plass pr døgn 353
Pr døgn 507

Avvik satser brukt i forsøket

Langtidsplass i institusjon - aldershjem

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering

Langtidsplass i institusjon - forsterket

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistent

Omsorgslønn

Støttekontakt/Støttekontakt i gruppe

Avlastning utenfor institusjon

Dag-/Aktivitetstilbud

Langtidsplass i institusjon - ordinær sykehjem

Praktisk bistand - opplæring
Ambulerende

Boliger

Tidsbegrenset opphold i institusjon - avlastning

Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt

Helsetjenester i hjemmet

Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand - daglige gjøremål
Ambulerende

Boliger
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Figur V.1 Beregnet behov for pleie-og omsorgstjenester (2016=100) i Hobøl kommune og utvikling av tre
aldersgrupper eldre (2016=100) som er sentrale for beregning av behovet

Figur V.2. Beregnet behov for pleie-og omsorgstjenester (2016=100) i Lillesand kommune og utvikling av tre
aldersgrupper eldre (2016=100) som er sentrale for beregning av behovet
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Figur V.3 Beregnet behov for pleie-og omsorgstjenester (2016=100) i Stjørdal kommune og utvikling av tre
aldersgrupper eldre (2016=100) som er sentrale for beregning av behovet

209

0

50

1 00

1 50

200

250

300

1986 1991 1 996 2001 2006 201 1 201 6 2021 2026 2031 2036

Beregnet behov pleie og omsorg og utvikling av eldre
aldersgrupper (2016=1 00) Stjørdal kommune

90+ år

80-89
år

67-79
år

Behov for pleie-
og
omsorgstjenester



Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår ledere og
medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og effektivisering av prosesser.
Agenda Kaupang gjennomfører analyser og rådgiving innen ledelsesutvikling, styring,
økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.
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Forord

Agenda Kaupang og Proba bistår Helsedirektoratet med en følgeevaluering av en forsøksordning
med statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester. Den første hovedrapporten
(2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket. Den
andre hovedrapporten dokumenterte utviklingen i 2017. Det er utarbeidet en egen rapport1 om den
økonomiske utviklingen og med beregning av enhetskostnader for de fire A-kommunene.

I denne rapporten dokumenterer vi en analyse av beregning av kommunale enhetskostnader for
ytterligere tre kommuner. Dessuten er det gjennomført overordnede analyser av enhetskostnader
og brukerbetalinger basert på data fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidet har vært utført av Astrid Nesland, Einar Stephan og Per Schanche i Agenda Kaupang,
med sistnevnte som ansvarlig konsulent. Underveis har vi hatt en dialog med Helsedirektoratet og
kontaktpersoner i de trekommunene. Disse personene har hjulpet oss med å skaffe data for våre
analyser og til å vurdere innholdet og kvaliteten for dataene. Vi takker for god hjelp og godt
samarbeid.

1 Rapport fra august 2018: «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse-og
omsorgstjenester –analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader.»
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1 Bakgrunn og sammendrag 

1.1 Bakgrunn 
Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse evaluerer for tiden forsøket med statlig finansiering 
av omsorgstjenester på oppdrag av Helsedirektoratet. Hovedoppdraget belyser i hvilken grad 
kommunene når målet om økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovs-
dekning.  

I et tidligere oppdrag har vi analysert den økonomiske utviklingen og beregnet enhetskostnader i 
de fire A-kommunene i forsøket (Os, Hobøl, Stjørdal, Lillesand). Resultatene av disse analysene er 
dokumentert i en egen rapport, som ble sendt Helsedirektoratet 10. august 2018. 

Direktoratet har bedt om tilbud på bistand til å beregneenhetskostnader i flere av landets 
kommuner. Siktemålet har vårt å få et bredere faktagrunnlag for en utvidet ordning. Vi har 
gjennomført følgende tre analyser: 

A. Enhetskostnader for tre KOSTRA-funksjoner i alle landets kommuner 

B. Betydningen av brukerbetalinger for landets kommuner 

C. Beregning av enhetskostnader i Røyken, Kristiansand og Selbu. Det er valgt kommuner av ulik 
størrelse. Røyken og Kristiansand er erfaring med bruk av enhetskostnader i egen styring av 
driften. 

Et utkast til tilbudet ble drøftet på møte i Helsedirektoratet 15. august 2018. Det kom da frem at 
direktoratet i første rekke er interessert i følgende to problemstillinger: 

► Ligger enhetskostnadene for de fire A-kommunene høyt eller lavt sammenliknet med det som 
er vanlig i landets øvrige kommuner? 

► Hva er forklaringen til forskjeller mellom enhetskostnader mellom kommuner?  

Underveis har vi strevd mer enn vi trodde på forhånd med å etablere et datagrunnlag med god 
kvalitet. Enhetskostnadene blir beregnet ved å dividere utgiftene på timer eller døgn som brukerne 
har mottatt. Vi har erfart at kvaliteten for dataene ikke er så god som ønsket verken for telleren eller 
nevneren i denne brøken. Vårt arbeid har derfor gitt grunnlag for å svare på en tredje 
problemstilling: 

► Hva har vi lært om datakvaliteten? 

Disse spørsmålene er viktige, men samtidig krevende å svare på. Siktemålet med arbeidet som 
skal gjøres er å få økt innsikt innenfor rammene som er satt for arbeidet.  

1.2 Sammendrag 
Stor spredning i enhetskostnadene 
Vi har brukt statistikk fra SSB til å beregne enhetskostnader for hjemmetjenester, aktivisering og 
institusjon. For hjemmetjenestene er det vanlig med verdier som ligger både 50 prosent over og 
50 prosent under landsgjennomsnittet. For institusjon er det vanlig med verdier som ligger både 
60 prosent over og 40 prosent under landsgjennomsnittet.  

Den store spredningen i enhetskostnadene vi tidligere har funnet for A-kommunene blir altså 
bekreftet i analysen av dataene for alle landets kommuner. 
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Ingen statistiske sammenhenger har blitt påvist 
Vi har sett på hvordan nivået for enhetskostnadene varierer med innbyggertallet i kommunen, 
nivået for korrigerte frie inntekter og de to geografikriteriene i det statlige inntektssystemet. Våre 
data viser ingen statistisk sammenheng mellom enhetskostnadene og disse variablene.  

Flere døgn og timer rapportert i forsøket enn til SSB 
Vi har sammenliknet statistikken til SSB med timer og døgn som har utløst tilskudd i forsøket. 
Registreringen i forsøket ligger 2 til 20 prosent høyere enn SSB for aktivisering og 21 til 35 prosent 
høyere enn SSB for hjemmetjenester. For institusjon ligger Os 5 prosent lavere enn SSB, mens de 
tre andre kommunene ligger mellom 5 og 11 prosent høyere. 

En forklaring til forskjellene er at SSB ikke tar hensyn til en variabel som viser at brukerne trenger å 
ha flere personer tilstede. Videre utfører SSB ulike former for kvalitetssikring av dataene, som kan 
føre til forskjeller. 

Leverandørene av fagsystemene i A-kommunene har utarbeidet egne rapporter med en oversikt 
over vedtatte timer og døgn for prismodellen brukt i forsøket. Rapportene blir så videre bearbeidet i 
regneark før rapporteringen til Helsedirektoratet. Bearbeidingen kan også føre til forskjeller. 

Avviket omtalt over bidrar til å svekke tilliten til dataene til SSB. For i utgangspunktet tenker vi at 
det er best kvalitet i dataene som blir rapportert i forsøket. Men i prinsippet kan det også være 
forhold ved dataene i forsøket som svekker kvaliteten. 

Svakheter i den nasjonale statistikken gir mindre pålitelige resultater 
Vi har brukt statistikk fra SSB til å beregne enhetskostnader for hjemmetjenester, aktivisering og 
institusjon. Svakheter i statistikken gjør at våre resultater blir mindre pålitelige enn ønsket. 

Statistikken for landets øvrige kommuner har ikke vært gjennom samme gjennomgang som i A-
kommunene. Også i mange andre kommuner vil det trolig være nødvendig å bruke mye tid for å få 
data av god kvalitet. Det er derfor grunn til å anta at dataene fra andre kommuner vil være preget 
av svak kvalitet.  

Våre data viser at det er små kommuner som har både de høyeste og laveste verdiene for 
beregnede enhetskostnader. Vår hypotese er at svak datakvalitet er den viktigste forklaringen til de 
store utslagene i begge retninger for små kommuner. 

Betydningen av brukerbetalinger for landets kommuner 
I Os, Hobøl og Stjørdal utgjør brukerbetalingene en lavere andel av nettoutgiftene enn det som 
ellers er vanlig. For Os og Stjørdal er forklaringen at kommunene satser mer på boliger med 
døgnomsorg og mindre på institusjon enn det som ellers er vanlig. Os og Stjørdal får til gjengjeld 
husleie fra leietakerne i boligene. 

Vi vet ikke hva som kan være forklaringen til de lave inntektene i Hobøl. 

Brukerbetalingene i Os, Stjørdal og Hobøl har fortsatt å øke etter deltakelsen i forsøket. I Lillesand 
har brukerbetalingene blitt redusert med rundt 3 millioner kroner siden 2014. Mulige forklaringer 
kan være at rutinene for innbetalinger kan være svekket, eller feil i regnskapet. 

For landet som helhet utgjorde brukerbetalingene i 2017 rundt 8 prosent av nettoutgiftene. 
Tilsvarende andel var på 10 prosent i 2005. Utviklingen henger trolig sammen med følgende tre 
utviklingstrekk for pleie- og omsorgstjenestene: Redusert bruk av institusjon og økt bruk av 
hjemmetjenester (1), redusert bruk av langtidsplasser og økt bruk av korttidsplasser (2) og redusert 
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bruk av praktisk bistand og økt bruk av helsetjenester i hjemmet (3). Alle disse utviklingstrekkene 
går i retning av tjenester som gir kommunene reduserte brukerbetalinger. 

Det er påvist statistisk at en høy andel av utgiftene brukt på institusjon fører til at brukerbetalingene 
finansierer en høy andel av utgiftene. Vi har også undersøkt om andelen brukerbetalinger blir 
påvirket av nivået for de frie inntektene og kommunens innbyggertall. Våre data viser ingen 
statistisk sammenheng mellom disse variablene. 

Beregning av enhetskostnader for Kristiansand, Røyken og Selbu 
Vår oppgave har vært å beregne enhetskostnader for tjenestene som finansieres av forsøket for 
Røyken, Kristiansand og Selbu. Tilsvarende beregninger er tidligere gjort for de fire A-kommunene 
i forsøket. For de syv kommunene viser beregningene følgende avvik mellom kommunenes 
enhetskostnader og de nasjonale satsene: 

Tabell 1.1 Avvik mellom beregnede kommunale utgifter og finansiering gjennom satsene i det statlige forsøket 
(+ er tap og - er gevinst for kommunene) 

Kommune I alt Hjemmetjenester Aktivisering Institusjon 

Røyken -5 % +11 % -31 % -5 % 

Kristiansand -14 % +0 % -1 % -30 % 

Selbu -3 % -1 % ? -5 % 

Hobøl +2 % +14 % ? -10 % 

Lillesand -6 % -12 % ? +2 % 

Os -5 % -6 % -35 % +20 % 

Stjørdal -8 % -7 % +17 % -11 % 

I Røyken, Kristiansand og Selbu er altså kommunenes enhetskostnader jevnt over lavere enn 
satsene i forsøket. Av de syv kommunene som nå er kartlagt er det bare Hobøl som samlet har 
høyere enhetskostnader enn satsene i forsøket. 

Alle de tre hovedtjenestene vist i tabellen har både positive og negative utslag. Det er med andre 
ord ikke noe klar sammenheng om hvilke tjenester som gir en gevinst og hvilke som gir et tap. 
Mangel på pålitelige data har gjort at det ikke har vært mulig å beregne enhetskostnadene for 
aktivisering i Selbu, Hobøl og Lillesand. 
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2 Metodisk tilnærming og 
datagrunnlag 

2.1 Enhetskostnader for tre KOSTRA-funksjoner i alle landets 
kommuner 

Metode 
Når man skal beregne enhetskostnader er det en utfordring at dataene om nettoutgiftene finnes på 
et mer aggregert nivå enn dataene om utførte tjenester. Det er for eksempel vanlig at hjemme-
tjenestene i en kommune tilbyr både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand døgnet rundt alle 
dager i uka. Da kan det være en utfordring å beregne enhetspriser for alle tjenestene med vedtaks-
tilskudd.  

En tilnærming som vi har brukt i de fire A-kommunene er å legge til grunn at forholdet mellom de 
ulike tjenestene er det samme som for de nasjonale satsene. Denne metoden for vekting gjør at vi 
kan beregne enhetspriser for de aktuelle tjenestene. 

Den samme metoden kan brukes som grunnlag for beregningene av enhetskostnader for alle 
landets kommuner. 

Datagrunnlag 
Vi har basert oss på følgende datagrunnlag: 

► Nettoutgifter 2017 for KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dataene er lastet ned fra 
statistikkbanken. I analysen er de to funksjonene for institusjon slått sammen.  

► Tildelte timer og døgn for 2017 for IPLOS-tjenestene. Disse dataene er lastet ned fra 
statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene blir ikke regnet som sensitive og de er 
derfor ikke «prikket».  

Vår bruk av dataene blir kommentert i det følgende: 

• Kommunal øyeblikkelig hjelp er en del av KOSTRA-funksjon 256 som ikke inngår i forsøket 

• I statistikken fra SSB basert på IPLOS blir det registrert døgnforbruk for følgende tjenester: 
Matombringing (5), trygghetsalarm (6) og varslings- og lokaliseringsteknologi (26). I forsøket 
blir disse tjenestene håndtert av rundsumtilskuddet. Vi har holdt disse tjenestene utenfor våre 
beregninger. 

• Det er en entydig kobling mellom IPLOS-tjenester og KOSTRA-funksjoner. 

• Dagaktivitetstilbud i prismodellen i forsøket omfatter både dagsenter/dagtilbud (IPLOS-tjeneste 
4/KKOSTRA-funksjon 234) og dagopphold institusjon (IPLOS-tjeneste 17/ KOSTRA-funksjon 
253). Modellen har egne priser for de to deltjenestene, som altså tilhører to ulike KOSTRA-
funksjoner. 

• I prismodellen i forsøket er tjenesten «Tidsbegrenset opphold i institusjon – annet/avlastning» 
en sum av to IPLOS-tjenester: Avlastning i institusjon (IPLOS-tjeneste 8) og Tidsbegrenset 
opphold annet (IPLOS-tjeneste 20). I statistikken er IPLOS-tjeneste 8 delt i to: Avlasting i 
institusjon – rullerende (08.1) og Avlasting i institusjon – ikke rullerende (08.2). I statistikken fra 
SSB er den første i timer og den andre i døgn. I prismodellen i forsøket er registreringen i 
døgn. Vi har regnet timene fra SSB om til døgn. 
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Analyse 
Hovedformålet med beregningene har vært å beregne et samlet uttrykk for enhetskostnader for 
hjemmetjenester, aktivisering og institusjon.  

Vi har analysert om det er noen systematiske sammenhenger mellom våre resultater og størrelser 
som innbyggertall, korrigerte frie inntekter og de to geografikriteriene i det statlige inntektssystemet.  

2.2 Betydningen av brukerbetalinger for landets kommuner 
Den statlige finansieringen av forsøket dekker nettoutgiftene for fire KOSTRA-funksjoner (234, 253, 
254 og 261) innen pleie- og omsorgstjenestene. Det betyr altså at nivået for brukerbetalingene er 
med på å påvirke nivået for enhetskostnadene. 

I rapporten vi la frem i august så vi på utviklingen i brukerbetalingene for praktisk bistand og 
institusjon. Konklusjonen var at utviklingen for disse størrelsene er av liten betydning for den 
samlede utviklingen av kommunenes enhetskostnader. 

Vi har utført en enkel analyse av nivået for brukerbetalinger i 2017 for praktisk bistand og 
institusjon for alle landets kommuner. Nivået i de fire A-kommunene har blitt sammenliknet med 
nivået i alle landets kommuner og det som er lagt til grunn i de statlige enhetsprisene. Videre har vi 
utført en enkel analyse av betydningen av kommunestørrelse, nivået for de frie inntektene og 
kanskje også flere variabler. Nivået er målt som inntektenes andel av nettoutgiftene. 

Innretningen på tjenestetilbudet i kommunene, for eksempel forholdet mellom institusjon, boliger og 
ambulerende tjenester, har også vært analysert som mulig forklaring på forskjeller. 

2.3 Beregning av enhetskostnader for tre kommuner 
Tidligere har vi beregnet enhetskostnader for de fire A-kommunene i forsøket. Sammenliknet med 
satsene i forsøket er det en gevinst for Lillesand, Os og Stjørdal og et tap for Hobøl.  

Beregningene har imidlertid avdekket store forskjeller i nivået for ulike tjenester. Foreløpig er det et 
for spinkelt grunnlag til å konkludere om i hvilken grad de statlige satsene er høyere eller lavere 
enn det som jevnt over er vanlig i kommunene. 

Vi har beregnet enhetskostnader for tre kommuner, slik at man får et noe bedre grunnlag for å 
vurdere nivået for de statlige satsene.  

Enhetskostnader vil bli beregnet med utgangspunkt i detaljert informasjon fra regnskapet for 2017 
for de aktuelle kommunene. For kommunene vil det være enkelt å ta ut regnskapet på ønsket 
rapportformat. Agenda Kaupang har lang erfaring med analyser av regnskapet til ulike formål. 

Vi foreslår at beregningene blir foretatt for følgende kommuner: 

► Kristiansand (91 331 innbyggere pr. 30. juni 2018) 
► Røyken (22 630 innbyggere pr. 30. juni 2018) 
► Selbu (4 111 innbyggere pr. 30. juni 2018) 

Kommunene er av ulik størrelse. Samtidig er kommunene valgt ut fra en antakelse om at det ville 
være mulig å få data av brukbar kvalitet til vårt formål.  

Kristiansand var tidlig ute i nasjonal sammenheng med innføring av innsatsstyrt finansiering. Deres 
modell for finansiering er tredelt og bygger på vedtakstimer, per besøk og per bruker. Igjennom 
dette arbeidet har de god kjennskap om enhetspriser og hvilke forutsetninger som skal til for at 
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budsjettildelingen og insentivene skal fungere bra. Kristiansand blir nasjonalt vurdert å være blant 
de mest kostnadseffektive storkommunene innen pleie og omsorg. 

Røyken er valgt fordi kommunen har etablert et system med kommunal stykkprisfinansiering. Det 
betyr at kommunen har foretatt beregninger av egne priser, og at det derfor høyst sannsynligvis 
finnes data av brukbar kvalitet. Kanskje har kommunen også erfaringer om hva som forklarer 
forskjeller i nivået på enhetskostnadene. 

Selbu er en B-kommune i det statlige forsøket, som trolig har god orden og brukbar kvalitet på 
dataene.  

Beregningene har krevd samarbeid med kontaktpersoner i kommunene som blir valgt. Vi har fått 
hjelp til å skaffe data for våre analyser og til å vurdere innholdet og kvaliteten for dataene. Vi har 
også hatt en dialog om den metodiske tilnærmingen i den enkelte kommune, slik at vi har kunnet 
lage en skreddersydd tilnærming basert på hva som faktisk finnes av data i kommunen. 

2.4 Kvalitet i datagrunnlaget 
Pålitelige resultater er avhengig av god kvalitet for dataene vi bruker. A-kommunene har brukt 
betydelige ressurser på å sikre god nok kvalitet for at rapporteringen av timer og døgn skal danne 
grunnlag for utbetaling av tilskudd. Før vi startet håpet vil at dataene likevel skulle være av 
tilstrekkelig kvalitet til å gi et bilde av situasjonen på overordet nivå. Kanskje ville det være slik at 
feilene i kommunene går i ulike retninger, slik at beregninger for landet som helhet ville være 
uttrykk for et «forventningsrett estimat». 

En utfordring er at det ikke uten videre er enkelt å ta ut informasjon fra fagsystemene om summen 
av antall timer og døgn som følger av vedtakene. Dette skaper en viss frustrasjon blant økonomer 
og fagfolk i kommunene. En av våre informanter mener at «det er latterlig at fagsystemene ikke har 
rapporter over produksjonen». I det følgende gir vi en nærmere beskrivelse av utfordringene og 
anstrengelser som blir gjort for å sikre et mer pålitelig datagrunnlag. 

De aller fleste registreringene i IPLOS er gyldige … 
I SSB (2018)2 er det foretatt en gjennomgang av kvaliteten av IPLOS-rapporteringen fra 
kommunene. Gjennomgangen er avgrenset til «logiske avvik i henhold til gjeldende kravspesi-
fikasjon». Statistikken over forbruk av timer og døgn tar utgangspunkt vedtaket om tildelte timer. Én 
variabel forteller om vedtaket for tjenestemottaker og én variabel forteller om det er én eller flere 
ansatte som utfører tjenesten. For disse to variablene er antall gyldige variable på henholdsvis 93 
og 100. I rapporten blir det pekt på at det nå er langt flere gyldige variable enn da IPLOS-
registreringen startet. Men selv om registreringen er gyldig, trenger den altså ikke å være riktig. 
Dette forholdet er ikke undersøkt av SSB. 

… men likevel relativt store avvik mellom rapporteringen til SSB og i forsøket  
Vi har sammenliknet statistikken til SSB med timer og døgn som har utløst tilskudd i forsøket. 
Antall timeverk rapportert i forsøket er generelt på et høyere nivå enn timeverkene rapportert til 
SSB (se tabellen under). Registreringen i forsøket ligger 1 til 26 prosent høyere enn SSB for aktivi-
sering og 19 til 35 prosent høyere enn SSB for hjemmetjenester. For institusjon ligger Os 5 prosent 
lavere enn SSB, mens de tre andre kommunene ligger mellom 5 og 15 prosent høyere. I forsøket 
er mesteparten av korttidsoppholdene registrert som tidsbegrensede opphold – annet. I rapporter-
ingen til SSB er det er i større grad brukt de andre kategoriene for tidsbegrenset opphold. 

                                                      
2 SSB (2018): «Kvalitet i IPLOS-registeret 2017. Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-
rapportering». Notater 2018/41 
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Tabell 2.1 Sammenlikning av rapporteringen for 2017 til SSB og til forsøket fordelt på tjenester og KOSTRA-
funksjoner. Timer (1 000) for aktivisering og hjemmetjenester og døgn (1 000) for institusjon 

 

Det er brukt en betydelig innsats på å etablere pålitelige tall i forsøket som grunnlag for utbetal-
ingene. Derfor er det grunn til å anta at kvaliteten for dataene i forsøket er bedre enn rappor-
teringen til SSB. Avviket mellom de to kildene kan derfor kanskje si noe om den generelle 
kvaliteten i rapporteringen av timeverk til SSB. Kvaliteten av rapporteringen til forsøket er nok 
derfor vesentlig bedre enn rapporteringen til SSB. I det følgende drøfter vi mulige forklaringer til 
forskjellen i rapporteringen for de to kildene. 

Tilrettelegging av data fra IPLOS i SSB 
I rapporteringen fra kommunene til SSB er det to variabler som i prinsippet kan brukes: 

► Omfang: Kommunene rapporterer direkte tid per uke til den enkelte tjenestemottaker. Det blir 
også rapportert når en tjeneste starter og slutter. På dette grunnlaget kan SSB ved hjelp av 
enkel multiplikasjon beregne tiden som er registrert for den enkelte bruker og for kommunen 
som helhet. 

► Omfang tid/ressursinnsats: Denne variabelen blir brukt for brukere som trenger å ha flere 
personer til stede. Variabelen ble innført fra og med statistikkåret 2017, men kvaliteten på 
innrapporteringen var ikke god nok til at opplysningene blir brukt i statistikken til SSB. 

En forklaring til avviket mellom de to kildene er altså at statistikken til SSB ikke får med seg brukere 
som trenger flere tjenesteytere samtidig. 

En annen forklaring er at det i forsøket gis et tillegg på tre døgn når en beboer dør eller flytter ut. 
Grunnen er at det tar noe tid å klargjøre et rom for en ny beboer.  

Videre blir dataene påvirket av kvalitetssikringen til SSB før dataene blir publisert. I noen tilfeller 
tolker SSB på inkonsistens i registreringene eller åpenbare feil som ikke kan tolkes. Det hender at 
registreringer blir forkastet. 

Tjeneste

Hobø

l

Lille-

sand Os

Stjør-

dal

Hobø

l

Lille-

sand Os

Stjør-

dal

Hobø

l

Lille-

sand Os

Stjør-

dal

Dagaktivitetstilbud (04) 16 50 65 50 21 55 66 51 131 111 102 103

Støttekontakt (09) 3 8 24 18 4 8 24 18 105 100 98 97

Aktivisering i alt (funksjon 234) 19 58 89 68 25 64 90 69 126 109 101 101

Praktisk hjelp: daglige gjøremål (01) 23 19 38 48 25 20 37 49 112 102 98 101

Praktisk hjelp, opplæring, daglige gjøremål (02) 37 38 129 69 40 39 132 72 106 105 103 105

Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig (03) 14 4 13 3 18 10 27 2 132 237 206 70

Avlasting - utenfor institusjon (07) 17 5 16 7 21 5 16 7 120 110 101 104

Omsorgslønn (11) 8 7 20 17 8 8 21 18 105 102 105 106

Helsetenester i hjemmet (15) 28 102 233 302 40 155 306 447 139 152 131 148

Hjemmetjenester i alt (funksjon 254) 128 176 448 446 152 237 539 595 119 135 120 133

Avlasting i inst- rullerende (08.1) 0,0 0,0 0,0 0,0

Avlasting i inst - ikke rullerende (08.2) 0,1 0,9 2,6 2,9 0,0 1,6 2,5 2,6 0 177 96 90

Dagopphold i institusjon (17) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0

Tidsavgrensa utredning/behandling(18) 0,8 0,0 5,1 0,0 3,0 0,0 5,1 0,0 373 100

Tidsavgrenset habilering/rehabilitering (19) 0,8 0,8 0,8 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0 102 0 0

Tidsavgrensa opphold - annet (20) 0,2 2,2 0,0 6,7 0,1 2,3 0,0 8,2 65 103 122

Langtidsopphold i institusjon (21) 9,1 21,2 10,9 18,6 9,6 22,1 10,5 18,9 105 104 96 101

Nattopphold i institusjon (22) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Institusjon i alt (funksjon 253 og 261) 11,0 25,2 19,4 28,3 12,7 27,9 18,4 29,7 115 111 95 105

Statistisk sentralbyrå Forsøket Forsøket vs SSB (=100)



9272-07  ►  Enhetskostnad norske kommuner  ►  2019  ►  13 

SSB korrigerer blant annet for overlapp mellom institusjonstjenester og timebaserte tjenester: En 
bruker kan ikke være på institusjon og samtidig motta f.eks. helsetjenester i hjemmet. Det er ikke 
alltid slik at hjemmetjenestene registreres som avsluttet eller «satt på pause» ved korttidsopphold.  

Kommunene i forsøket baserer seg på en egen rapport om midlertidig opphold i tjenestene som blir 
gitt. Ikke alle fagprogrammene utarbeider en slik rapport. SSB har heller ikke tilgang til rapportene 
som blir laget. De logiske kontrollene omtalt over retter opp noen av feilene. Men helt nøyaktig blir 
det ikke. Mangelen på opplysningene om midlertidig opphold kan sies å være en vesentlig svakhet 
ved statistikken til SSB. Denne mangelen kan bidra til å forklare forskjeller mellom SSB og 
forsøket.  

I IPLOS som danner grunnlag for statistikken til SSB, skal kjøp av tjenester fra andre kommuner 
være registrert hos betalende kommune. Det betyr altså at IPLOS i prinsippet har fordelt brukerne 
på kommunene som tildeler tjenesten. 

SSB har registrert store avvik for rapporteringen av «Brukerstyrt praktisk assistent (BPA)» gjennom 
IPLOS og andre kanaler. For disse tjenestene er det altså særlig usikkerhet knyttet til statistikken 
fra SSB. 

Tilrettelegging av data fra IPLOS i A-kommunene 
Fagsystemene i A-kommunene foretar ingen automatisk beregning av timer og døgn som gir 
grunnlag for tilskuddene i forsøket. Grunnlaget for utbetaling bygger derimot på en nokså 
omfattende bearbeiding av informasjon fra fagsystemet. Bearbeiding skjer i regneark som 
kommunene selv har utviklet etter at forsøket startet. Vi gir i det følgende en beskrivelse av hvor-
dan denne bearbeidingen skjer. 

På grunnlag av registreringen i IPLOS produserer fagsystemet to filer med informasjon om den 
enkelte bruker. Den ene filen gir informasjon om når et vedtak starter og slutter og antall tildelte 
timer per uke. Den andre filen forteller om midlertidig opphold i tjenestene som blir gitt. Det er 
nødvendig å bruke informasjon fra begge de to filene for å finne frem til tidsrommet vedtaket faktisk 
har blitt gitt. I forsøket blir det gitt et tillegg på tre døgn ved flytting eller død på sykehjem og i 
omsorgsboliger. De nødvendige beregninger av dette tillegget blir også gjort i regnearket.  

I kommunene er det laget et eget regneark som beregner timer og døgn som skal gi grunnlag for 
utbetaling av tilskudd. Det er nødvendig å gjøre ulike manuelle kontroller i regnearket, slik at 
grunnlaget for utbetaling blir riktig. 

Helsedirektoratet har ønsket at kommunene skal bruke de to variablene «omfang» og «omfang 
tid/ressursinnsats» omtalt over. Dette er ulik grad blitt innført i kommunene. I noen kommuner har 
dette blitt gjort for nye vedtak. For gamle vedtak blir vedtaket ivaretatt av variabelen «omfang». Det 
betyr for eksempel at vedtak om 2:1 bemanning også blir ivaretatt av denne variabelen.  

Visma har fått i oppdrag av Os kommune å utarbeide en EPJ-rapport som gjør disse beregningene 
automatisk. I november 2016 fikk Os kommune innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til å lage en 
rapport som en del av den Elektroniske pasientjournalen (EPJ) som tilsvarer grunnlaget for finan-
siering i forsøksordningen. Helsedirektoratet har også bidratt med kravspesifikasjonen. Oppdraget 
er ennå ikke helt sluttført. Resultatene av arbeidet vil kunne være nyttig dersom det blir bestemt at 
forsøket skal fortsette. Også andre kommuner og kanskje SSB vil også kunne dra nytte av 
rapporten. 

ACOS har fått et tilsvarende oppdrag fra Stavanger kommune. ACOS CosDoc (heretter kalt 
CosDoc) som er fagsystemet denne leverandøren tilbyr. Heller ikke for dette fagsystemet er 
oppdraget ferdig. 
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Selbu har brukt den foreløpige rapporten utviklet av Visma som grunnlag for å beregne enhets-
kostnader (jf. kapittel 5).  

Mulige feilføringer på KOSTRA-funksjoner 
Forsøket omfatter av følgende KOSTRA-funksjoner: 

• 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 

• 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 

• 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

• 261 Institusjonslokaler 

Før forsøket startet ble det foretatt en gjennomgang av regnskapet i A-kommunene med sikte blant 
annet på en riktig føring av KOSTRA-funksjoner. Korrigeringer ble foretatt for å sikre et mer riktig 
uttrekk.  

Feil føring av KOSTRA-funksjoner vil også påvirke våre beregninger av enhetskostnader. I vårt 
arbeid har vi blant annet rettet opp en feil i regnskapet til Selbu, som hadde ført utgifter på hjemme-
tjenester (254) som skulle vært ført som aktivisering (234). Denne typen feil vil også kunne gjelde 
andre kommuner og påvirke påliteligheten av våre resultater. Samtidig er vår erfaring at kvaliteten 
av føringene i regnskapene jevnt over har blitt langt bedre etter at KOSTRA nå har vært i bruk i 
snart 20 år.  

Svakheter i den nasjonale statistikken gir mindre pålitelige resultater 
Vi har brukt statistikk fra SSB til å beregne enhetskostnader for hjemmetjenester, aktivisering og 
institusjon. Svakheter i statistikken gjør at våre resultater blir mindre pålitelige enn ønsket. 

Avviket omtalt over mellom rapporteringen i forsøket og SSB er overraskende stort, for de to 
rapporteringene bygger begge på de samme dataene i kommunens fagsystem. Det betyr at stati-
stikken fra SSB for A-kommunene også drar nytte av den betydelige innsatsen som er gjort i A-
kommunene for å sikre et datagrunnlag som er godt nok for utbetaling. Vi hadde derfor forventet at 
avviket mellom de to kildene ville være mindre. 

Avviket bidrar til å svekke tilliten til dataene til SSB. For i utgangspunktet tenker vi at det er best 
kvalitet i dataene som blir rapportert i forsøket. Men i prinsippet kan det også være forhold ved 
dataene i forsøket som svekker kvaliteten. 

Statistikken for landets øvrige kommuner har ikke vært gjennom samme gjennomgang som i A-
kommunene. Også i mange andre kommuner vil det trolig være nødvendig å bruke mye tid for å få 
data av god kvalitet. Det er derfor grunn til å anta at dataene fra andre kommuner vil være preget 
av svak kvalitet.  

Våre data viser at det er små kommuner som har både de høyeste og laveste verdiene for 
beregnede enhetskostnader. Vår hypotese er at svak datakvalitet er den viktigste forklaringen til de 
store utslagene for små kommuner. 
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3 Enhetskostnader for tre 
KOSTRA-funksjoner i alle landets 
kommuner 

3.1 Resultater for landet 
Vi gir innledningsvis en beskrivelse av resultatene for landet som helhet. Beskrivelsen gir en 
oversikt over hvilke IPLOS-tjenester som inngår i de ulike KOSTRA-funksjonene og omfanget av 
tildelte tjenester og døgn for de ulike tjenestene.  

Vi beregner enhetspriser basert på de samlede utgiftene som kommunene har til pleie- og 
omsorgstjenestene. Prisene i forsøket skal finansiere de samlede utgiftene som kommunene har til 
disse tjenestene, som altså også omfatter utgifter til ledelse- og støttefunksjoner. Unntaket er 
tjenestene finansiert av rundsumtilskuddet. I beskrivelsen av dataene for landet som helhet har vi 
ikke gjort noe forsøk på å skille ut aktiviteter som blir finansiert av rundsumtilskuddet. 

Tabell 3.1 Tildelte timer og nettoutgifter 2017 for landet som helhet for KOSTRA-funksjon 234 og 254 

 

I 2017 ble det tildelt 19,9 millioner timer aktivisering og nettoutgiftene var på 5,1 milliarder kroner, 
noe som gir en gjennomsnittlig timepris på 258 kroner (jf. tabellen over). Nettoutgiftene for hjemme-
tjenestene var på 46,0 milliarder kroner. Hjemmetjenestene er altså av langt større økonomisk 
betydning enn aktivisering. 

Timeprisen er lavere for aktivisering enn for hjemmetjenester. En forklaring er at lønnsnivået er noe 
lavere for aktivisering enn for hjemmetjenester. Den viktigste forklaringen er at aktiviseringen i stor 
grad blir gitt som et gruppetilbud, noe som bidrar til å redusere utgiftene per time. Prismodellen i 
forsøket er tilpasset at tilbudet kan bli gitt med opptil 10 deltakere i hver gruppe. 

Helsetjenester i hjemmet utgjør 40 prosent av timeverkene innen hjemmebasert omsorg. I forsøket 
er 51 prosent av alle timer rapportert som helsetjenester i hjemmet. En viktig forklaring er den 
sterke satsingen i Os og Stjørdal på boliger med en reell døgnbemanning. Helsetjenester i 

Tjeneste

Millioner 

timer

Milliarder 

kroner

Kroner per 

time 

(Kostra)

Dagaktivitetstilbud (04) 14,2

Støttekontakt (09) 5,7

Aktivisering i alt (funksjon 234) 19,9 5,1 258

Praktisk hjelp: daglige gjøremål (01) 16,0

Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål (02) 26,3

Praktisk hjelp: brukerstyrt personlig (03) 6,8

Avlasting - utenfor institusjon (07) 6,0

Omsorgslønn (11) 5,2

Helsetenester i hjemmet (15) 36,4

Hjemmetjenester i alt (funksjon 254) 96,8 46,0 475
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hjemmet har høyere timepris enn de andre tjenestene innenfor hjemmebasert omsorg. Likevel 
bidrar en satsing på disse tjenestene til å holde de samlede kostnadene nede.  

Tabell 3.2 Tildelte døgn og nettoutgifter 2017 for landet som helhet for KOSTRA-funksjon 253 og 261 

 

I 2017 ble det tildelt 14,5 millioner døgn på institusjon og nettoutgiftene var på 40,1 milliarder 
kroner, noe som gir en gjennomsnittlig døgnpris på kr 2 761 (jf. tabellen over). Langtidsopphold på 
institusjon utgjør 81 prosent av døgnene på institusjon.  

A-kommunene og case-kommunene sammenliknet med landet 
En av hovedproblemstillingene i prosjektet er om hvordan nivået på enhetskostnadene i A-
kommunene ligger sammenliknet med det ellers er vanlig i landet. Vi har sammenliknet nivået for 
A-kommunene og de tre case-kommunene i rapporteringen til SSB med landsgjennomsnittet. 
Røyken, Kristiansand og Selbu er valgt som case-kommuner. 

En utfordring har vært at finansieringen i forsøket gjør at det ikke lenger finnes data for nettoutgifter 
for de fire A-kommunene som er sammenliknbare med landets øvrige kommuner. Det er heller ikke 
lett å beregne slike størrelser. Grunnen er at det ikke finnes pålitelige data om fordelingen av de 
statlige tilskuddene på de tre KOSTRA-funksjonene. Derfor har vi tatt utgangspunkt i 2015-tall for 
de tre case-kommunene og korrigert for prisveksten og et anslag for veksten i aktiviteten. 
Tilnærmingen er ikke helt nøyaktig. Likevel mener vi tilnærmingen er tilstrekkelig nøyaktig til å gi en 
indikasjon for hvor nivået ligger. 

Tabell 3.3 Pris per time og døgn fordelt på tre KOSTRA-funksjoner for A-kommunene og case-kommunene 

 

Tjeneste

Millioner 

døgn

Milliarder 

kroner

Kroner per 

døgn 

(Kostra)

Avlasting i institusjon- rullerande (08.1) 0,1

Avlasting i institusjon - ikke rullerende (08.2) 0,3

Dagopphold i institusjon (17) 0,1

Tidsavgrensa opphald - utredning/behandling (18) 0,9

Tidsavgrensa opphald - habilitering/rehabilitering (19) 0,5

Tidsavgrensa opphald - annet (20) 0,8

Langtidsopphald i institusjon (21) 11,8

Nattopphold i institusjon (22) 0,0

Institusjon i alt (funksjon 253 og 261) 14,5 40,1 2 761

pris pr time Landet=100 pris pr time Landet=100 pris pr time Landet=100

Landet 258 100 475 100 2 761 100

A-kommuner

Hobøl 35 13 493 104 2 626 95

Lillesand 167 65 499 105 3 195 116

Os 262 102 350 74 2 845 103

Stjørdal 296 115 486 102 2 427 88

Case-kommuner

Røyken 166 64 488 103 2 679 97

Kristiansand 387 150 439 93 2 362 86

Selbu 244 95 449 95 2 297 83

Aktivisering (234) Hjemmetj (254) Institusjon (253)
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De fire A-kommunene har verdier som jevnt over ikke ligger så langt unna landsgjennomsnittet. Os 
lave verdi for hjemmetjenester henger godt sammen med at finansieringen i forsøket har gitt 
kommunen en betydelig gevinst for disse tjenestene. For disse tjenestene har Stjørdal rapportert 
betydelig flere tjenester i forsøket enn til SSB, noe som forklarer at Stjørdal også har fått en gevinst 
for disse tjenestene. Hobøl har en så lav verdi for aktivisering av man kan få mistanke om at det 
skyldes en feil. 

Blant de tre case-kommunene har Selbu verdier som ligger under gjennomsnittet for landet for alle 
de tre KOSTRA-funksjonene. Kristiansand ligger under gjennomsnittet for KOSTRA-funksjonene 
med høyest utgifter, nemlig hjemmetjenester og institusjon. For disse to tjenestene ligger Røyken i 
nærheten av gjennomsnittet. 

Vi har tidligere vist at det er betydelige avvik mellom rapporteringen til SSB og forsøket. Dette 
avviket gir grunn til å stille spørsmål om kvaliteten av rapporteringen til SSB. Man kan kanskje 
tenke at landsgjennomsnittet er påvirket av avvik som går i begge retninger. Men det kan også 
være systematiske feil som påvirker gjennomsnittet.  

De store avvikene i rapporteringen gjør at det ikke er så relevant å sammenlikne enhetskostnadene 
beregnet på grunnlag av KOSTRA med prisene brukt i forsøket. Sammenlikningen over kan 
imidlertid tyde på at enhetskostnadene for de fire A-kommunene ikke ligger så langt unna lands-
gjennomsnittet. Unntaket er hjemmetjenestene i Os og Stjørdal. 

3.2 Mulige forklaringer på nivået for enhetskostnadene 
Vi har sett på hvordan nivået for enhetskostnadene varierer med innbyggertallet i kommunen, 
nivået for korrigerte frie inntekter og de to geografikriteriene i det statlige inntektssystemet. Resul-
tatet av analysene blir presentert i det følgende. 

Betydningen av antall innbyggere 
En mulig antakelse kan være at kommuner med flere innbyggere får til en mer effektiv organisering 
av tjenesteproduksjonen. I så fall vil enhetskostnaden falle med økende kommunestørrelse.  

 

Figur 3.1 Utgift per time for hjemmetjenester (landet=100) sett i sammenheng med antall innbyggere i 
kommunen 
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For hjemmetjenestene er det ingen systematisk tendens til at enhetskostnaden faller med 
kommunestørrelsen (se figuren over). Riktignok er det kommuner med få innbyggere som har de 
høyeste enhetskostnadene. Men det er også denne typen kommuner som har noen av de laveste 
enhetskostnadene. 

Vår hypotese er at svak datakvalitet er den viktigste forklaringen til de store utslagene i begge 
retninger for små kommuner. Riktignok kan høye enhetskostnader for kommuner med få 
innbyggere også ha sammenheng med lengre reiseavstand i disse kommunene. Derimot er det 
ikke umiddelbart enkelt å tenke seg hvorfor mange kommuner med få innbyggere også har lave 
enhetskostnader.  

Vi tror altså at datakvaliteten er dårligere i de små kommunene enn i større kommuner. Grunnen 
kan være at det jevnt over er svakere kompetanse i kommuner med få innbyggere enn i kommuner 
med mange innbyggere, og at den svake kompetansen også gir data med dårlig kvalitet. Lave 
verdier kan være et resultat av at vedtatte timer fortsatt registreres i fagsystemet etter at en 
tjeneste er avsluttet. Høye verdier kan være et resultat av at vedtak ikke blir registrert eller at 
registreringen skjer etter at tilbudet er startet opp. 

For hjemmetjenestene er det ellers vanlig med verdier som ligger både 50 prosent over og  
50 prosent under landsgjennomsnittet. Spredningen i enhetskostnadene er med andre ord stor. Det 
er nærliggende å anta at forskjellene henger sammen med organiseringen av tjenesten og tiden 
som ansatte bruker til transport for å nå brukerne. 

 

Figur 3.2 Utgift per døgn for institusjon (landet=100) sett i sammenheng med antall innbyggere i kommunen 

 

For institusjonstjenestene er det en svak tendens til at enhetskostnadene faller med økende 
innbyggerstørrelse. Den statistiske sammenhengen er imidlertid svært svak. 

Kommuner med de høyeste enhetskostnadene finnes blant kommuner med få innbyggere. En 
nærliggende forklaring er at driften i små kommuner i større grad enn i store kommuner er preget 
av smådriftsulemper.  

For institusjon er det vanlig med verdier som ligger både 60 prosent over og 40 prosent under 
landsgjennomsnittet. Spredningen i enhetskostnadene er stor også for institusjon, men den har 
altså en noe annen karakter. 
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Vi hadde kanskje trodd at spredningen ville være mindre for institusjon enn for hjemmetjenestene. 
Det henger sammen med at pasientene på et sykehjem er samlet et sted mens brukerne av 
hjemmetjenestene bor forskjellige steder i kommunen. Enhetskostnadene for hjemmetjenestene 
blir altså påvirket av at kjøreavstanden til brukerne av hjemmetjenesten kan variere mellom 
kommuner.  

Betydningen av nivået på «korrigerte frie inntekter» 
En annen mulig antakelse er at «rike» kommuner har lavere enhetskostnader enn «fattige» 
kommuner. Grunnen kan være at kommuner med høye inntekter bruker noen av inntektene til en 
høyere bemanning på sykehjemmet. 

Vi har brukt størrelsen «korrigerte frie inntekter» for å undersøke om det er en slik sammenheng. 
Denne størrelsen er beregnet av KMD. Den viser nivået for de frie inntektene (skatt og det statlige 
rammetilskuddet) når man korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov. Utgiftsbehovet er beregnet på 
grunnlag av kriteriene i det statlige inntektssystemet.  

 

Figur 3.3 Utgift per døgn for institusjonstjenester (landet=100) sett i sammenheng med nivået på korrigerte frie 
inntekter i kommunen (landet=100) 

 

For institusjonstjenestene er det en svak tendens til at enhetskostnadene øker med økt nivå for de 
frie inntektene. Den statistiske sammenhengen er imidlertid svært svak. 

Vi har gjort en tilsvarende undersøkelse for hjemmetjenestene. Her er det en enda svakere 
sammenheng mellom enhetspris og nivået for de frie inntektene. 

Betydningen av reiseavstand 
En tredje mulige antakelse er at reiseavstanden til brukerne påvirker enhetskostnaden. 

I det statlige inntektssystemet er det to kriterier som er ment å fange opp ufrivillige kostnader 
knyttet til bosettingsmønsteret: 

► Reiseavstand innen sone (i km) per 1. januar 2017. Kommunene blir inndelt i soner. 
Reiseavstanden blir så beregnet for alle innbyggerne i sonen til sonesenteret.  
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► Reiseavstand til nabokrets (i km) per 1. januar 2017. Reiseavstanden blir beregnet for 
innbyggerne i grunnkretsen, fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets 
innenfor samme sone.  

Innføringen av kriteriet er omtalt i St.prp. nr. 62 (1999–2000) Om kommuneøkonomien 2001 mv. 
Her blir det omtalt ulike analyser om sammenhengen mellom kriteriet og kommunes utgifter til 
grunnskole. Betydningen for kommunenes utgifter til helse og omsorg blir ikke omtalt. Kriteriene blir 
nå likevel brukt i utgiftsutjevningen for pleie og omsorg. Vekten av de to kriteriene er begge på 1,11 
prosent. 

 

Figur 3.4 Utgift per time for hjemmetjenester (landet=100) sett i sammenheng med kriteriet «reiseavstand 
innen sone» 

 

Figur 3.5 Utgift per time for hjemmetjenester (landet=100) sett i sammenheng med kriteriet «reiseavstand til 
nabokrets» 
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Det er tilnærmet ingen statistisk sammenheng mellom de to geografikriteriene og enhetskost-
nadene for hjemmetjenester (jf. figurene over). En forklaring kan være at kriteriene primært er 
utviklet til å forklare ufrivillige kostnader innen grunnskole.  

En mulighet kunne være å lage et eget kriterium for å forklare ufrivillige kostnader i pleie og omsorg 
for eldre. Her kunne man ta utgangspunkt i hvor langt unna de eldre bodde kommunesenteret. Det 
er ofte her basen for hjemmetjenesten er lokalisert. Man vil da kanskje kunne fange opp forskjeller i 
tiden brukt på transport i kommunene.   
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4 Betydningen av brukerbetalinger 
for landets kommuner 

4.1 Resultater 
For de fire A-kommunene har det vært en betydelig økning i brukerbetalinger siden 2002 (jf. figuren 
under). Både for Os og Hobøl har brukerbetalingene blitt mer enn doblet i løpet av perioden. Etter 
2015 har brukerbetalingene i Os, Stjørdal og Hobøl fortsatt å øke etter deltakelsen i forsøket.  
I Lillesand har det vært en markant endring. Her har brukerbetalingene blitt redusert med rundt 
3 mill. kr siden 2014. 

 

Figur 4.1  Brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenestene (funksjon 234, 253 og 261) 2003–2017, i mill. kr 

Reduksjonen i Lillesand begynte altså før deltakelsen i forsøket. Reduksjonen har skjedd for 
institusjon (funksjon 253). Det er mulig at rutinene for innbetaling har blitt svekket. Forklaringen kan 
imidlertid være feil i regnskapet som har blitt rettet opp. Vi vet altså ikke i hvilken grad reduksjonen 
er reell.  

Reduserte brukerbetalinger blir ikke kompensert gjennom finansieringen i forsøket. Det er altså 
kommunene selv som bærer et eventuelt tap som følge av reduserte inntekter. 

For landet som helhet utgjorde brukerbetalingene i 2017 rundt 8 prosent av nettoutgiftene (jf. 
figuren under). I perioden fra 2005 har denne andelen blitt redusert med rundt to prosentpoeng. 
Brukerbetalingene finansierer med andre ord enn mindre del av utgiftene nå enn i starten av 
perioden.  

Den reduserte andelen henger trolig sammen med langsiktige utviklingstrekk for pleie- og 
omsorgstjenestene: 

► Redusert bruk av institusjon og økt bruk av hjemmetjenester. Brukerbetalingene er høyere for 
institusjon enn for hjemmetjenester. 
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► Redusert bruk av langtidsplasser og økt bruk av korttidsplasser. Brukerbetalingene er høyere 
for langtidsplasser enn for korttidsplassene. 

► Redusert bruk av praktisk bistand og økt bruk av helsetjenester i hjemmet. Brukerbetalingene 
er høyere for praktisk bistand enn for helsetjenester i hjemmet. 

 

Figur 4.2  Brukerbetalingenes andel av nettoutgiftene for A-kommunene (funksjon 234, 253 og 261)  

2003–20173 

I Os, Hobøl og Stjørdal utgjør brukerbetalingene en lavere andel av nettoutgiftene enn det som 
ellers er vanlig. Os og Stjørdal satser mer på boliger med døgnomsorg og mindre på institusjon 
enn det som ellers er vanlig. Brukerbetalingene for institusjon er langt høyere enn for boliger med 
døgnomsorg. Det er nok den viktigste forklaringen til den lave andelen i de to kommunene. 

Beboerne i boligene betaler husleie. I en bolig er det vanlig med abonnementsordninger for mat-
servering, renhold og andre fellestjenester. Vår erfaring er at det ikke er uvanlig at de samlede 
inntektene fra en beboer i en omsorgsbolig omtrent tilsvarer nivået på brukerbetalingene fra en 
pasient på et sykehjem. Det betyr altså at utgiftene for brukerne blir omtrent på samme nivå i de to 
løsningene, og for kommunen vil inntektene være omtrent de samme. 

I Hobøl lå andelen på omtrent samme nivå som i Stjørdal. En mulig forklaring kan være at 
beboerne på sykehjem i Hobøl har lavere inntekt enn det som ellers er vanlig. For betalingene på 
sykehjem er koblet til inntekten til den enkelte beboer. En annen forklaring kan være at rutinene for 
innbetaling i Hobøl ikke er så gode som i resten av landet. 

I løpet av perioden fra 2002 har brukerbetalingenes betydning økt i Hobøl, slik at avstanden til 
landet har blitt redusert. I 2015 var forskjellen mellom landet og Hobøl på rundt to prosentpoeng. 
For Hobøl bidrar altså finansieringen i forsøket basert på nettoutgifter til rundt to prosent lavere 
inntekter enn en finansiering basert på bruttoutgifter. 

                                                      
3 Andelene for kommunene i forsøket er ikke vist for 2016 og 2017. Grunnen er at finansieringen i forsøket 
gjør at nettoutgifter ikke lenger er en relevant størrelse for disse kommunene. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

B
ru

ke
rb

et
a

li
n

g/
n

et
to

u
tg

if
te

r

Andel brukerbetalinger i alt (234, 253 og 254)

Stjørdal
Hobøl

Lillesand

Os Landet



9272-07  ►  Enhetskostnad norske kommuner  ►  2019  ►  24 

Brukerbetalinger for de tre KOSTRA-funksjonene 
I 2017 var de samlede brukerbetalingene for pleie- og omsorgstjenestene samlet på rundt 
45 millioner kroner (jf. tabellen under). Rundt to tredjedeler av inntektene kom fra institusjon 

Tabell 4.1 Brukerbetalinger 2003–2017, i mill. kr 

 

Etter forsøket startet har de samlede brukerbetalingene økt for aktivisering og hjemmetjenester, 
mens de har blitt redusert for institusjon (jf. figuren over). For institusjon henger utviklingen 
sammen med reduserte brukerbetalinger for Lillesand. I de tre andre kommunene har det vært en 
økning. 

Os er den eneste kommunen hvor inntektene for hjemmetjenester er høyere enn for institusjon. En 
mulig forklaring kan være at ulike abonnementsordninger for beboere i omsorgsboliger er blandet 
inn i brukerbetalingen. 

Betydningen av institusjonsandel 
En mulig antakelse kan være at brukerbetalingene finansierer en større del av utgiftene i 
kommuner som satser mye på institusjon enn kommuner som satser mye på hjemmetjenester. 
Grunnen er at brukerne betaler mer for sykehjem enn for hjemmetjenester (jf. tidligere omtale). En 
slik sammenheng blir bekreftet statistisk i figuren under. En høy andel av utgiftene brukt på institu-
sjon fører til at brukerbetalingene finansierer en høy andel av utgiftene. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aktivisering (234)

Hobøl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Lillesand 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,6 0,7 0,7

Os 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0

Stjørdal 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,5 1,6

Sum A-kommuner 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 1,2 1,4 2,1 2,1 2,3 2,6 3,2 3,4 3,8 3,9

Institusjon (253)

Hobøl 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,8 2,2 2,4 3,2 3,2 3,6 4,1 4,1 4,6 4,8

Lillesand 6,6 7,2 8,1 8,4 8,9 10,1 10,3 10,7 11,5 12,6 14,0 13,3 12,0 11,4 10,1

Os 4,0 3,9 4,3 4,2 5,0 5,0 4,2 5,4 5,2 4,9 4,4 4,7 5,3 5,8 5,9

Stjørdal 8,0 7,1 6,6 6,7 6,9 7,8 8,5 9,1 8,8 8,7 7,5 8,4 8,6 8,7 8,7

Sum A-kommuner 20,4 19,9 20,9 21,3 22,7 24,7 25,2 27,6 28,6 29,4 29,6 30,5 30,1 30,6 29,4

Hjemmetjenester (254)

Hobøl 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3

Lillesand 0,5 1,4 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,3 0,8 1,2

Os 2,8 3,4 3,3 3,5 3,8 3,9 4,3 4,7 5,7 6,1 6,5 7,0 7,3 7,4 8,2

Stjørdal 1,9 2,0 1,5 1,4 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,4 2,5

Sum A-kommuner 5,3 7,0 6,3 6,2 6,2 6,3 7,0 7,4 8,4 9,0 9,3 10,0 10,8 10,8 12,2

Sum brukerbetalinger

Hobøl 2,0 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 3,3 4,1 4,0 4,3 4,9 5,0 5,5 5,7

Lillesand 7,2 8,6 9,7 9,7 10,0 11,2 11,5 11,9 12,7 13,8 15,2 15,0 13,9 13,0 12,0

Os 7,0 7,4 7,6 7,9 8,9 9,0 8,8 10,4 11,1 11,5 11,5 12,4 13,6 14,2 15,1

Stjørdal 9,9 9,2 8,2 8,1 8,4 9,8 10,7 11,5 11,3 11,4 10,4 11,3 11,9 12,5 12,8

Sum A-kommuner 25,9 27,0 27,6 27,8 29,4 32,2 33,5 37,1 39,2 40,7 41,5 43,7 44,3 45,2 45,5
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Figur 4.3 Sammenhengen mellom andel av utgiftene brukt på institusjon og brukerbetalingenes andel av 
nettoutgiftene. Alle landets kommuner i 2017. Kilde: KOSTRA 

Resultatene vist i figuren over kan kanskje friste kommunene til å satse mer på institusjon for å få 
høyere inntekter fra brukerbetalinger. Vi vil minne om at en plass på institusjon jevnt over koster 
vesentlig mer enn tilbudet i hjemmet, og at en slik strategi derfor neppe fører til bedre balanse i 
økonomien. 

Betydningen av korrigerte frie inntekter og antall innbyggere  
Vi har også undersøkt i hvilken grad nivået på brukerbetalingene varierer med korrigerte frie 
inntekter og antall innbyggere. For de to variablene finner vi ingen slike statistiske sammenhenger 
(jf. figurene under).  

 

Figur 4.4 Sammenhengen mellom nivået for korrigerte frie inntekter og brukerbetalingenes andel av 
nettoutgiftene. Alle landets kommuner i 2017. Kilde: KOSTRA og KMD (korrigerte frie inntekter) 
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Figur 4.5 Sammenhengen mellom innbyggertallet i kommunene og brukerbetalingenes andel av 
nettoutgiftene. Alle landets kommuner i 2017. Kilde: KOSTRA og SSB (antall innbyggere) 

Det er en relativt stor spredning i hvor stor andel brukerbetalingene utgjør av nettoutgiftene (jf. 
figuren over). For hovedtyngden av kommuner varierer denne andelen fra rundt 5 til 15 prosent. 
Det er nesten bare kommuner under 10 000 innbyggere hvor andelen er på over 12 prosent. En 
forklaring kan være at det er her vi finner kommuner som satser mest på institusjon. Grunnen kan 
også være at det er større risiko for feil i små enn i store kommuner. En del av den store 
spredningen for små kommuner kan altså være et resultat av feil i dataene som figuren bygger på. 

Andel brukerbetalinger for de tre case-kommunene 
For Røyken og Selbu har andelen som brukerbetalingene utgjør av nettoutgiftene vært omtrent på 
linje med landet som helhet (jf. figuren under). I Kristiansand var denne andelen i 2017 1,2 prosent-
poeng høyere enn gjennomsnittet for landet. I perioden fra 2002 til 2017 har forskjellene mellom 
kommunene blitt mindre. 

 

Figur 4.6  Brukerbetalingenes andel av nettoutgiftene for A-kommunene (funksjon 234, 253 og 261) 2003-
20174 

                                                      
4 Andelene for kommunene i forsøket er ikke vist for 2016 og 2017. Grunnen er at finansieringen i forsøket 
gjør at nettoutgifter ikke lenger er en relevant størrelse for disse kommunene. 
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5 Selbu kommune 

5.1 Innledning 
Beregningene av enhetskostnader for Selbu har avdekket svakheter i datagrunnlaget. Svakhetene 
gjelder både informasjon om utgiftene i regnskapet fordelt på KOSTRA-funksjoner og informasjon 
om tilbudte timer og døgn fra fagsystemet. En del av arbeidet har omfattet rydding for å få data av 
bedre kvalitet. 

Arbeidet med datagrunnlaget og beregningene har vært gjort i nær dialog med representanter fra 
Selbu kommune. Underveis har det vært fire arbeidsmøter på Skype på mellom én og to timer. 
Mellom møtene har vi fått god hjelp fra representantene fra Selbu til å hente inn supplerende 
informasjon. 

Ryddingen i datagrunnlaget er ennå ikke sluttført. Vi minner om at A-kommunene i forsøket brukte 
store deler av 2016 for å etablere data med en kvalitet som kunne brukes i prismodellen i forsøket. 
Dersom Selbu kommune blir en A-kommune, vil det være nødvendig å videreføre arbeidet som nå 
er startet opp.  

I kapitlet beskriver vi både hva som er gjort og hva som fortsatt må gjøres. Beskrivelsen kan trolig 
være et uttrykk for hvor mye en kommune må rydde for å bli med i forsøket med statlig finansiering 
av omsorgstjenester. For antakelig er det mange kommuner med en tilsvarende datakvalitet som 
Selbu.  

Mer generelt kan omfanget av rydding være et uttrykk for hva som trengs for å få styringsinfor-
masjon av tilstrekkelig kvalitet. For pålitelig informasjon om utgifter og tjenester er sentralt for 
styring i egen kommune uavhengig av om man er med i forsøket eller ikke. 

5.2 Nettoutgifter og vedtatte timer og døgn i 2017 
Nettoutgifter som grunnlag for beregning av enhetskostnader 
I dette avsnittet ser vi nærmere på hvordan utgifter og inntekter fordeler seg på ulike 
organisatoriske enheter. For å lage sammenliknbare enhetspriser i forsøket er det nødvendig å 
fordele utgifter og inntekter for støttefunksjoner og utgifter og inntekter som er ført sentralt. 
Beskrivelsen i dette avsnittet gir grunnlag for å ta stilling til hvilke poster som skal fordeles. 

I dette avsnittet bruker vi følgende begreper: 

► Brutto driftsutgifter = Lønnsutgifter + Driftsutgifter 
► Netto driftsutgifter = Netto lønnsutgifter + Driftsutgifter - Inntekter 

Det er nettoutgiftene som danner grunnlag for beregning av enhetskostnadene. Tilskuddene som 
kommunen mottar for å delta i forsøket er holdt utenfor. 

Aktivisering (funksjon 234) 
I 2017 var de samlede nettoutgifter til aktivisering 1,7 mill. kr (jf. tabellen under). Av dette gikk 
1,0 mill. kr til enhetene «aktivitet og arbeidstilbud». 
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Tabell 5.1 Netto driftsutgifter i 2017 fordelt på ansvar for aktivisering (funksjon 234). Millioner kroner. Kilde: 
Regnskap 2017  

 

Kjøkkenavdelingen har nettoutgifter på -0,5 mill. kr (jf. tabellen over). Avdelingen har altså bokført 
høyere inntekter enn utgifter. Tilsammen er det utgifter for postene «fellesutgifter/inntekter» og 
«andre ansvar» på 0,5 mill. kr. Disse tre fellespostene er fordelt på «aktivisering og arbeidstilbud» 
og «frivilligsentralen». 

Både for hjemmetjenesten (funksjon 254) og institusjon (funksjon 253) føres det utgifter som burde 
vært ført som aktivisering (funksjon 234). Selbu kommune har anslått feilføringer på til sammen 
5,0 mill. kr. Utgiftene til aktivisering øker fra 1,7 til 6,8 mill. kr etter korrigering for feilføringen (jf. 
tabellen under). Uten denne korrigeringen gir altså regnskapet et helt galt bilde av hvor mye som 
Selbu bruker på aktivisering og hjemmebaserte tjenester. 

Tabell 5.2 Netto driftsutgifter i 2017 fordelt på ansvar for aktivisering (funksjon 234) etter korrigeringer. 
Millioner kroner. Kilde: Regnskap 2017 

 

Så langt har ikke Selbu kommune fattet vedtak for tilbudet om aktivisering (funksjon 234). Derfor 
har det ikke vært mulig å beregne enhetspriser for aktivisering for 2017. Selbu vil nå endre praksis, 
og vil heretter også fatte vedtak for aktivisering. For lavterskeltilbud er det ikke nødvendig med 
vedtak. 

Hjemmetjenester (funksjon 254) 
I 2017 var de samlede nettoutgifter til hjemmetjenester på 52,2 mill. kr (jf. tabellen under). Netto-
utgiftene for hjemmetjenesten var på 20,3 mill. kr, og utgiftene til funksjonshemmede (miljøarbeider-
tjenesten) var på 23,3 mill. kr. Inntektene er i stor grad fordelt på de aktuelle enhetene. Noen poster 
er også ført sentralt. Disse postene må fordeles ved beregning av de aktuelle enhetsprisene. 

Organisatorisk enhet

Netto 

lønn

Drifts-

utgifter

Inn-

tekter

Netto-

utgifter

Aktivitet og arbeidstilbud 0,7 0,3 1,0

Frivilligsentralen 0,7 0,3 -0,2 0,8

Kjøkkenavdelingen 0,3 -0,8 -0,5

Fellesutgifter/inntekter 0,7 0,0 -0,3 0,3

Andre ansvar 0,1 0,2 -0,1 0,2

I alt 2,4 0,8 -1,4 1,7

Organisatorisk enhet Fordelt

Andel av 

felles

Til aktivi- 

sering I alt

Aktivitet og arbeidstilbud 1,0 0,0 5,0 6,0

Frivilligsentralen 0,8 0,0 0,8

I alt 1,8 0,0 5,0 6,8

Nettoutgifter (millioner kroner)
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Tabell 5.3 Netto driftsutgifter i 2017 fordelt på ansvar for hjemmetjenester (funksjon 254), i mill. kr. Kilde: 
Regnskap 2017 

 

For hjemmetjenesten er det også foretatt en fordeling av fellesutgifter og foretatt korrigeringer for 
utgifter som skulle vært ført som aktivisering. Resultatene av disse operasjonene er vist i tabellen 
under.  

Tabell 5.4 Netto driftsutgifter i 2017 fordelt på ansvar for hjemmetjenester (funksjon 254) etter korrigeringer, i 
mill. kr. Kilde: Regnskap 2017 

 

Det er kolonnen lengst til høyre i tabellen over som har dannet grunnlag for beregning av 
enhetskostnadene for hjemmetjenester. 

Utgiftene til helsestasjon (0,2 mill. kr) gjelder avlastning utenfor institusjon. Rapportene for antall 
timer avlastning ser ikke ut til å være helt pålitelige. Vi har ikke klart å finne frem til hvor mange 
vedtakstimer tilbudet omfatter. Vi har derfor ikke klart å beregne enhetskostnader for disse 
tjenestene. 

Organisatorisk enhet

Netto 

lønn

Drifts-

utgifter

Inn-

tekter

Netto-

utgifter

Hjemmetjenesten 21,1 0,8 -1,6 20,3

Nattpatrulje pleie og omsorg 2,0 0,0 -0,1 1,9

Miljøarbeidertjenesten-sone 1 16,7 0,3 -5,1 11,8

Miljøarbeidertjenesten-sone 2 7,0 0,0 -1,7 5,3

Miljøarbeidertjenesten-sone 3 8,5 0,1 -2,5 6,1

Lege og psykiatritjenesten 1,0 0,0 0,0 1,0

Helsestasjon 0,1 0,0 0,2

Forvaltningskontor (Stjørdal) 1,2

Sektoradm, personal og org mv 1,6 0,2 -0,2 1,6

VR-it, forvaltning og samhandling 0,3 0,3

Renhold og bygg 0,2 0,3 -0,1 0,4

Pensjoner og fellesutgifter/inntekter1,0 1,4 -0,6 1,8

Andre ansvar 0,0 1,3 0,0 1,3

I alt 59,1 4,9 -11,8 52,2

Organisatorisk enhet Fordelt

Andel av 

felles

Til aktivi- 

sering I alt

Hjemmetjenesten inkl natt 22,2 2,0 -0,9 23,3

- helsetjenester/praktisk bistand 21,9 2,0 -0,9 23,0

- omsorgslønn 0,3 0,0 0,3

Miljøarbeidertjenesten-sone 1 11,8 1,1 -2,0 10,9

Miljøarbeidertjenesten-sone 2 5,3 0,5 -0,9 4,9

Miljøarbeidertjenesten-sone 3 6,1 0,6 -1,0 5,7

Lege og psykiatritjenesten 1,0 0,1 1,1

Helsestasjon 0,2 0,0 0,2

Forvaltningskontor (Stjørdal) 1,2 1,2

I alt 46,7 4,3 -4,8 46,1

Nettoutgifter (millioner kroner)
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Institusjonstjenester (funksjon 253 og 261) 
I 2017 var de samlede nettoutgifter til institusjonstjenester på 40,6 mill. kr (jf. tabellen under). 
Utgiftene er til en viss grad fordelt på aktuelle enheter på sykehjemmet. Sykehjemmet har også 
fellesfunksjoner som nattpatrulje, lege- og psykiatritjeneste, ergo- og fysioterapi og kjøkken. 
Brukerbetalingene er ført sentralt. Alle disse postene må fordeles ved beregning av de aktuelle 
enhetsprisene. 

Tabell 5.5 Netto driftsutgifter i 2017 fordelt på ansvar for institusjonstjenester (funksjon 253 og 261), i mill. kr. 
Kilde: Regnskap 2017 

 

Sykehjemmet har 49 plasser med følgende fordeling på avdeling (turnusgrupper):  

► Korttidsavdeling (BRA): 16 plasser 
► Langtidsavdeling: 25 plasser 
► Enhet for demente (EFD): 8 plasser 

Korttidsavdelingen tilbyr primært korttidsopphold, men ivaretar også brukere med vedtak på 
langtidsplass hvis det er mangel på plass på langtidsavdelingen. Enhet for demente tilbyr 
skjermede institusjonsplasser.  

For institusjonstjenester er det også foretatt en fordeling av fellesutgifter og foretatt korrigeringer for 
utgifter som skulle vært ført som aktivisering. Nattpatruljen er felles for de tre enhetene på syke-
hjemmet. Vi har fordelt utgiftene til nattjenesten på de tre enhetene. Resultatene av disse 
operasjonene er vist i tabellen under. 

Organisatorisk enhet

Netto 

lønn

Drifts-

utgifter

Inn-

tekter

Netto-

utgifter

Kortidsavdeling (BRA) 8,7 0,0 -0,6 8,1

Langtidsavdeling 12,2 0,0 -0,3 11,9

Enhet for demente (EFD) 6,0 0,0 -0,6 5,4

Nattpatruljen sykehjemmet 6,0 0,0 -0,2 5,8

Lege og psykiatritjenesten 0,6 0,0 0,0 0,6

Ergo- og fysioterapitjenesten 0,3 0,0 0,3

Kjøkkenavdelingen 3,1 2,1 -0,4 4,8

Sektoradm, personal og org mv 1,7 0,1 1,9

Sykehjemsinntekter felles 3,5 -7,1 -3,6

Renhold og bygg 1,8 2,5 -0,6 3,7

VR -it og dms 0,8 0,8

Pensjoner 0,6

Andre ansvar 0,0 0,6 -0,1 0,4

I alt 41,0 9,7 -10,1 40,6
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Tabell 5.6 Netto driftsutgifter i 2017 fordelt på ansvar for institusjonstjenester (funksjon 253 og 261) etter 
korrigeringer. Millioner kroner. Kilde: Regnskap 2017 

 

Det er kolonnen lengst til høyre i tabellen over som har dannet grunnlag for beregning av enhets-
kostnadene for institusjon. 

Aktiviteter finansiert av rundsumtilskuddet 
I forsøket finansieres noen av utgifter av et såkalt rundsumtilskudd. Dette tilskuddet finansierer 
tjenester av forvaltningsmessig karakter, som tildelingskontoret. Tilskuddet dekker også utgifter til 
tjenester som ikke er knyttet til et individuelt tilbud eller til et vedtak fra tildelingsenhet. Dette er 
utgifter som går til aktiviteter som eldresenter (funksjon 234), matombringing (funksjon 234) og 
trygghetsalarm (kjøp=funksjon 234, utrykninger funksjon 254). I A-kommunene varierte andelen 
rundsumtilskuddet utgjorde av nettoutgiftene i 2017 mellom 3,4 og 5,9 prosent. 

Rundsumtilskuddet skal altså dekke utgifter som er ført både på aktivisering (funksjon 234) og 
hjemmetjenester (funksjon 254). Som tidligere nevnt klarer vi ikke å beregne enhetskostnader for 
aktivisering fordi Selbu ikke fatter vedtak.  

For hjemmetjenestene har vi lagt til grunn at rundsumtilskuddet finansierer lege- og psykiatri-
tjenesten (1,1 mill. kr) og til forvaltningskontoret5 som ligger i Stjørdal (1,2 mill. kr). 

Spørsmålet blir da hvor høye utgifter kommunen fører på 254 som kan dekkes av rundsumtil-
skuddet. Tilskuddet omfatter utrykning ved trygghetsalarmer som blir gjort av hjemmetjenesten. I 
2017 ble det foretatt 3 650 uttrykninger. Utgiftene som blir brukt til nødvendig beredskap og 
utrykninger skal da i prinsippet holdes utenfor. Vi har imidlertid ikke klart å gjøre et godt anslag for 
omfanget av ressurser dette innebærer.6 Det innebærer at vi har beregnet timepriser for tjenestene 
som er noe for høye. 

Tilpasning av dataene for vedtak til finansieringen i forsøket 
Dersom Selbu skal bli en A-kommune er det nødvendig at Selbu fatter vedtak i henhold til pris-
modellen i forsøket. Det er gjort noen tilpasninger: 

► Nattjenester: I prismodellen er det en egen sats for natt både for helsetjenester og praktisk 
bistand. Det er gjort et anslag for hvor mye av tilbudet i Selbu som ble gitt på natt i 2017. 

► Aktivisering: Noe av de vedtatte timene er aktivisering. Det er foretatt korrigeringer av tilbudet 
for hjemmetjenester basert på anslag av hvor mange timer som er aktivisering. 

► Praktisk hjelp – opplæring – daglige gjøremål: I 2017 fattet ikke Selbu vedtak om slike 
tjenester. Deltakelse i forsøket vil føre til at Selbu må etablere en praksis hvor det blir fattet 
vedtak om slike tjenester. Vi har ikke klart å gjøre anslag for hvor mange slike timer det burde 
vært fattet vedtak om i 2017, men som har feilaktig blitt registrert som helsetjenester i hjemmet 
og praktisk bistand. 

                                                      
5 Kilde: Årsrapporten for Selbu kommune for 2017 
6 Anslaget kan bli gjort dersom vi hadde informasjon om hvor lang tid en utrykning i gjennomsnitt tar  

Organisatorisk enhet Fordelt

Andel av 

felles

Til aktivi- 

sering I alt

Kortidsavdeling (BRA) 8,1 4,7 -0,1 12,7

Langtidsavdeling 11,9 6,8 -0,1 18,6

Enhet for demente (EFD) 5,4 3,1 0,0 8,4

I alt 25,4 14,6 -0,2 39,8

Nettoutgifter (millioner kroner)
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► Langtidsplasser: I Selbu er alle plassene registrert som ordinære langtidsplasser. Prismodellen 
i forsøket har egne og høyere satser for skjermede og forsterkede plasser. Selbu kommune har 
gjort anslag på hvor mange av døgnene tilbudt av enheten for demente (EFD) som har blitt 
tilbudt i disse to kategoriene i 2017. Stjørdal har hatt tilsvarende problemstilling og kunnet 
benytte vedtak om forsterket tilbud til brukere med 1:1 bemanning. Stjørdal har vært i dialog 
med Helsedirektoratet, som kan fortelle at det ikke er nødvendig med hjemling av plassene for 
å kunne bruke disse satsene i prismodellen. I våre beregninger har vi brukt taksten for et 
forsterket tilbud for 122 døgn i 2017. Tilbudet resten av året er regnet som «Langtidsplass i 
institusjon – skjermet/tilrettelagt plass».  

Dersom Selbu skal bli en A-kommune i forsøket vil det være nødvendig å fatte vedtak i tråd med 
tildelingskriteriene og finansieringsmodellen. Det kan være at Selbu da må gjøre flere tilpasninger 
enn de omtalt over. Videre vil en gjennomgang av vedtakene også kunne gi et bedre datagrunnlag. 
Slik rydding vil kunne ha betydning for resultatene. Uansett vil ryddingen som nå er gjort bidra til at 
Selbu får data av bedre kvalitet. 

5.3 Resultater av beregning av enhetspriser 
Det er beregnet hvor mye gevinst eller tap Selbu ville hatt om kommunen hadde vært med i 
forsøket (jf. tabell 5.7). Videre er det beregnet enhetskostnadene for ulike organisatoriske enheter i 
hjemmetjenesten (jf. tabell 5.8) og for institusjonene (jf. tabell 5.9).  

Tabell 5.7 Beregnede nettoutgifter og vedtakstilskudd 2017 for organisatoriske enheter i Selbu kommune  

 

Tabell 5.8 Beregnede enhetspriser hjemmetjenester for Selbu i alt og avdelingene på sykehjemmet i 2017. 
Kroner per time  

 

Nettoutgifter Tilskudd Gevinst/tap

Institusjon 39,8 41,8 2,1 95,0
Korttidsavdeling (BRA) 12,7 12,9 0,2 98,7

Langtidsavdeling 18,6 21,8 3,2 85,4

Enhet for demente (EFD) 8,4 7,2 -1,3 117,6

Hjemmetjenester 44,9 45,3 0,4 99,2
Hjemmetjeneste 23,3 16,9 -6,4 138,1

Miljøtjeneste 21,5 28,3 6,8 76,0

I alt 84,6 87,1 2,5 97,2

Enhet
Millioner kroner

Selbu/ Hdir

Hjemmetjenester
Sats 

forsøket Selbu i alt
Hjemme-
tjeneste

Miljø-
tjeneste

01 Praktisk hjelp: daglege gjøremål 494 493 696 376
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglige gjøremål
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse
07 Avlasting - utenfor institusjon
11 Omsorgslønn 234 138
15 Helsetenester i hjemmet 724 722 1 019 338
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Tabell 5.9 Beregnede enhetspriser institusjon for Selbu i alt og avdelingene på sykehjemmet i 2017. Kroner 
per oppholdsdøgn  

 

Hovedresultatene for Selbu som vist i de tre tabellene over: 

► Samlet er nettoutgiftene rundt 3 prosent lavere enn beregnet nivå for tilskuddet med satsene i 
det statlige forsøket. Det er altså beregnet at Selbu ville fått en gevinst ved å delta i forsøket. 
Det er beregnet en gevinst på rundt 5 prosent for institusjon og en gevinst på rundt 1 prosent 
for hjemmetjenesten.  

► Langtidsavdelingen hadde i 2017 lavere enhetskostnader enn prisene brukt i forsøket, mens 
enhetskostnadene var høyere for Korttidsavdelingen og Enheten for demente (EFD). 

► Det er beregnet et stort tap for hjemmetjenesten og en stor gevinst for miljøtjenestene. 
Svakhetene i datagrunnlaget er trolig størst for disse tjenestene. Avvikene er imidlertid så store 
at det svekker tilliten til beregningene. 

► Utgiftene til omsorgslønn er lavere i Selbu enn satsen i prismodellen. For denne tjenesten ville 
en deltakelse i forsøket gitt en gevinst for Selbu på rundt 0,2 millioner kroner.  

5.4 Oppsummerende drøfting 
Drøfting av problemstillingene i prosjektet: 

Nivå enhetskostnader 
Ligger enhetskostnadene for Selbu høyt eller lavt sammenliknet med det som er vanlig i landets 
øvrige kommuner? 

Samlede enhetskostnader er lavere enn satsene i forsøket. Kommunen vil tjene på å bli med i 
forsøket. 

For de ulike deltjenestene er det beregnet enhetskostnader som både er høyere og lavere enn 
forsøket. Dette samme gjelder også alle A-kommunene og Røyken og Kristiansand. 

Forklaringer til forskjeller 
Hva er forklaringen til forskjeller mellom enhetskostnader, basert på erfaringen fra Selbu? 

På sykehjemmet har langtidsavdelingen med 25 plasser de laveste enhetskostnadene og Enhet for 
demente (EFD) med 8 plasser de høyeste enhetskostnadene. Korttidsavdelingen med 16 plasser 
kommer i en mellomstilling. Det er nærliggende å anta at størrelsen på turnusgruppene er av 
betydning. 

Ved sykehjem er det de totale ressursene knyttet til natt og tilgang til sykepleiekompetanse på 
kveld, natt og helg som fører til at mindre sykehjem og turnusgrupper/bemanningsgrupper er 
dyrere å drifte enn større. Samtidig er det knyttet noen flere valgmuligheter til større grupper. Vår 
erfaring7 er at en turnusgruppe oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelse på 13–14 
årsverk. Det vil være mulig å ta ut ytterligere gevinster opp til et nivå på 20 årsverk, men effekten er 

                                                      
7 Agenda (2011): «Stordriftsfordeler og dimensjonering av grunnenheter i kommunale tjenester. Delrapport 
pleie og omsorg». Oppdrag for Stavanger kommune og Sandnes kommune 

Institusjon
Sats 

forsøket Selbu i alt

Korttidsav-
deling 
(BRA)

Langtids- 
avdeling

Enhet for 
demente 

(EFD)
Langtidsplass i institusjon - ordinær sykehjemsplass 2 284 2 252 2 254 1 951
Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt plass 2 493 2 931
Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering 2 880 2 839 2 842
Langtidsplass i institusjon - forsterket plass  3 135 3 685 3 685
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lavere om turnusgruppen er under grensen på 13–14 årsverk. Når turnusgruppen kommer opp i et 
nivå mot 20 årsverk, er det i langt større grad driftsnøytralitet knyttet til videre økning. 

Det kan altså se ut til at det bare er langtidsavdelingen som drar mest nytte av stordriftsfordeler og 
at Enheten for demente er preget av smådriftsulemper. I tillegg vil også driften bli påvirket av andre 
forhold som vi ikke har analysert. Blant annet vil utformingen av bygget være av stor betydning for 
muligheten til å organisere en effektiv drift. 

Datakvalitet 
Hva har vi lært om datakvaliteten? 

Summeringer basert på fagsystemet ikke enkelt: Fagsystemet brukt i tjenesten omfatter 
opplysninger om vedtak om ulike tjenester for de ulike brukerne av pleie- og omsorgstjenester i 
Selbu. For å kunne beregne enhetskostnader er det nødvendig å vite det samlede omfanget av 
tjenester som er gitt i 2017. I prinsippet skulle man kanskje tro at det var enkelt å hente ut disse 
opplysningene fra fagsystemet. Men i praksis er det av grunnen beskrevet i avsnitt 2.4 slett ikke 
enkelt å hente ut disse opplysningene. 

Selbu bruker Visma Profil (heretter omtalt som Profil) som fagsystem. Til en viss grad har Selbu 
hatt nytte av oppdraget Visma har for Os kommune (jf. avsnitt 2.4). Vi antok at rapporten fra Profil 
trolig ga mer pålitelige data enn statistikken fra SSB. Men det har heller ikke vært enkelt å bruke 
rapporten fra Profil. I Profil er det mulig å hente ut flere rapporter, og ikke uten videre enkelt å vite 
hvilken rapport man skal bruke. Statistikken fra SSB ble brukt som grunnlag for å kvalitetssikre 
rapportene fra Profil. Vi har antatt at små avvik mellom de to kildene tyder på at rapporteringen er 
riktig.  

I finansieringen i forsøket gis det et tillegg på tre døgn når en beboer dør eller flytter ut. Både 
Stjørdal og Os gir uttrykk for at Profil-rapporten ennå ikke er helt som ønsket. Begge kommuner 
kjører Profil-rapporten gjennom et eget «vaskeprogram» og bruker en god del tid på kvalitetssikring 
av dataene. Beregningene av tillegget for de tre døgnene blir gjort i regneark.  

I Selbu gir en rapport fra Profil informasjon om avslutning av 235 opphold på institusjon i 2017. 
Rapporten omfatter imidlertid også vedtak som blir forlenget. Korrigert for forlengede vedtak er det 
168 opphold som er avsluttet. Vi har brukt det korrigerte tallet som grunnlag for våre beregninger. 
Denne typen manuelle korrigeringer viser hvorfor det er arbeidskrevende å få et korrekt grunnlag, 
og at korrigeringene innebærer en risiko for feil.  

Det har vært lite hjelp å få fra leverandøren av fagsystemet. Fortsatt er det en viss usikkerhet 
knyttet til resultatene som følge av at det ikke foreligger en entydig rapport fra fagsystemet. 

Feilføringer i økonomisystemet: Den viktigste feilen vi har avdekket er at Selbu så langt ikke har 
ført utgifter på aktivisering (funksjon 234). Kommunen har ført utgiftene til aktivisering dels på 
hjemmetjenester (funksjon 254) og dels på institusjonstjenester (funksjon 253). 

Pålitelige resultater avhengig av mer rydding. Det er usikkerhet knyttet til resultatene som følge av 
at Selbu ikke har gjort oppryddingsarbeidet med vedtak som er gjort i A-kommunene. 
Oppryddingen gjelder flere forhold: 

► Riktig grenseoppgang mellom tjenester: Selbu har til nå verken fattet vedtak om praktisk 
bistand – opplæring eller aktivisering. I kommunene i forsøket har det vært en drøfting om 
grenseoppgangen mellom praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. Deltakelsen i forsøket 
vil kunne påvirke praksisen til Selbu. En riktig grenseoppgang mellom tjenestene vil altså 
kunne gi mer presise og pålitelige resultater.  
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► Mer detaljerte vedtak: Prismodellen i forsøket har en mer detaljert spesifisering av tjenester 
enn kravene i IPLOS. Deltakelse i forsøket krever derfor mer detaljerte vedtak. Mer presise 
beregninger er også avhengig av mer detaljerte vedtak.  

► Riktig stramhet på vedtakene: Det må tas stilling til hvilke oppgaver utført av hjemmetjenesten 
som vedtaket skal omfatte. Et eksempel er at hjemmetjenesten i Selbu deltar i et testprosjekt 
om ruteoptimalisering. Her står brukere med multidose oppført med 5 minutter per uke, noe 
som tilsvarer at ansatte i hjemmetjenesten er hos brukeren i 10 minutter annenhver uke for å 
levere multidoserullen til brukerne. Med administrasjon og arbeidet med kvalitetssikring er 
tidsbruken betraktelig større enn 10 minutter. Spørsmålet er i hvilken grad tiden til 
administrasjon og kvalitetssikring kan regnes med. Vi vet verken om det er etablert rutiner for 
dette i forsøket eller om rutinene blir fulgt opp. 

► Riktig registrering i fagsystemet: Ved revurdering av vedtak kan antall timer til en bruker øke 
eller bli redusert. I slike tilfeller er det viktig at endringen rent teknisk blir registrert som en ny 
tjeneste i fagsystemet. For ellers klarer ikke fagsystemet å fange opp endringen. Resultatet er 
at statistikken viser for mange eller for få timer. Statistikken for Selbu er trolig til en viss grad 
preget av slike feil. 

► Mer korrekt beregning av utgifter finansiert av rundsumtilskuddet: Foreløpig har vi ikke klart å 
anslå utgiftene som brukes av hjemmetjenesten ved utrykning ved trygghetsalarmen. Dette er 
utgifter som finansieres av rundsumtilskuddet. Et anslag av disse utgiftene vil gi noe reduserte 
enhetskostnader for hjemmetjenestene. 
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6 Kristiansand kommune 

6.1 Beskrivelse av modellen for stykkprisfinansiering 
Kristiansand kommune innførte i 2003 en form for enhetsprising i sin budsjettfordeling (innsatsstyrt 
finansiering). Bakgrunnen for innføringen var store ulikheter mellom de forskjellige sonene i byen 
og tidvis sammenblanding mellom roller som tildeler, utfører og kvaliteskontroll av tjenestene. Målet 
var å ansvarliggjøre ledere innen fag, økonomi samt personal og organisasjon. Det ble gjort et 
skille mellom forvaltning av tjenesten (Bestillerenheten) og utførelse av tjenestene. For 
innbyggerne var ønske større forutsigbarhet og rettssikkerhet i tildeling, lik tildeling uavhengig av 
hvilken bydel de bodde i og mer tverrfaglig og helhetlig tildeling av tjenester.  

Ved innføringen av innsatsstyrt finansiering ble det politiske ansvaret for nivået på tjenestetilbudet 
synliggjort (dimensjonering av tjenestetrappen) og den utførende avdeling sin ansvar for kostnads-
bevisst utførelse av tjenestene. I dette ligger det et skille mellom aktivitetsavviket (avviket i antall 
timer) som er et politisk og administrativt ansvar (Kommunestyret/bestillerenheten) og effektivitets-
avviket (enhetskostnaden) hvor ansvaret ligger på utførende avdeling.  

Med dette skillet som bakgrunn vil vi derfor her først redegjøre for Kristiansands fordeling av 
budsjetter igjennom enhetspriser ytt i budsjett (dimensjonering) for deretter å tydeliggjøre de 
faktiske enhetsprisene på levert tjeneste (etter effektivitetsavviket). Dette vil bli beskrevet i kapittel 
5.3 som priser i finansieringsmodellen og faktiske enhetspriser. 

Det var en forutsetning for administrasjonen i Kristiansand at det økonomiske ansvaret for 
tjenestene legges til «bestillerenheten». Det vil igjen si at budsjettet legges hos bestillerenheten og 
deles videre ut til den utførende avdelingen etter hvert som de får bestillinger på oppdrag (bestiller-
utfører). Modellen i Kristiansand er bygget opp tredelt på tildelte timer, per besøk og per bruker. 
Dette betyr at tjenesten får betalt en sum for den leverte tjenesten, men også en fast sum per 
tjenestemottaker (administrative) og en sum per oppmøte hos brukeren. Modellen skiller seg 
dermed fra det statlige forsøket hvor det kun gis en pris for utførte timer. Denne inndelingen har 
vært uforandret siden systemet ble etablert. Ved ISF er utfordringen for «bestillerenheten» å 
tilpasse kvaliteten på, og omfanget av, tjenestene til de rammer som bystyret tildeler totalt sett og til 
det kvalitetsnivå som er bestemt i kommunens tjenestegarantier/beskrivelser (omfanget av timer og 
kvalitetsutfordringer). Utfordringen for utførende avdeling blir å drive kostnadseffektivt i forhold til 
de vedtak som skal gjennomføres i forhold til brukeren (enhetsprisutfordringer). 

Modellen Kristiansand har laget er basert på en Activity Based Costing metodikk (ABC) (metodikk 
særlig utviklet av Robin Cooper og Robert S. Kaplan) hvor tjenestene splittes i aktiviteter og 
kostnader henføres til disse. Til hver aktivitetskostnad defineres det en kostnadsdriver. Dette er en 
faktor som beskriver hvordan en aktivitetskostnad endrer seg. Når aktivitetskostnaden (teller) 
divideres på drivervolumet (nevner), fremkommer prisene (kostnader delt på timer eller dager). Det 
er med andre ord flere priser knyttet til en tjeneste. For å lykkes i denne priskalkulasjonen er det 
viktig å rydde i regnskaps- og produksjonstall som danner basisen for prisene. En edruelighet i 
forhold til antall aktiviteter og drivere er også sentralt. Metoden passer svært godt i komplekse 
organisasjoner hvor internprising, prosesser på tvers av organisatoriske grenser og høy andel 
indirekte kostnader er sentrale fenomen. Således har innsatsstyrt finansiering ytterligere styrket sin 
posisjon i en kommunal tjenesteproduksjon som stadig blir mer integrert mellom utførende 
avdelinger. Ulempen med ABC-metoden er i første rekke kompleksiteten. Kristiansand kommunes 
erfaring er imidlertid at et spekter av priser knyttet til en tjeneste er mer treffsikkert enn én pris, og 
dette oppveier i stor grad ulempen med kompleksitet. 
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Kristiansand kommune benytter seg av Visma Profil som system for saksbehandling. Statistikken i 
rapporten er ikke hentet direkte fra fagsystemet men fra et program som ligger utenfor dette kalt 
«Corporater». Kommunen har i tillegg til uthenting av dataene gjort en betydelig jobb med å 
systematisere og rydde i rapportene før bruk i denne analysen.  

Beregning av timepriser i Kristiansands ISF-modell 
Prisene lagt til grunn i Kristiansand sin ISF-modell er basert på en fordeling av innsatsfaktorene, 
det vil si type kostnad, mot de forskjellige aktivitetsdriverne i modellen (timer, brukere og besøk for 
helsehjelp i hjemmet). Dette viser hvordan kommunen har foretatt en fordeling mellom vedtakstid, 
antall brukere og antall brukerbesøk og ikke lagt alt inn i vedtakstimene slik det er i det statlige 
forsøket. Tabellen viser hvordan kostnadene fra innsatsfaktorene fordeles til de forskjellige driverne 
i modellen. Det betyr at her kan det leses hvordan lønn og sosiale utgifter dekkes opp av 
vedtakstime-tilskuddet (63%), antall besøk hos bruker (12%) og administrative aktiviteter (antall 
brukere). 

Tabell 6.1 Eksempel enhetsprisberegning helsetjenester i hjemmet Kristiansand 2004. Kilde: Veileder 
Innsatsstyrt finansiering for pleie- og omsorgstjenester 

 

For hvert nytt vedtak fra bestillerenheten finansieres det i eksemplet 175 kr per time, 17 kr per 
besøk og 1230 kr per bruker per måned. Finansieringen er altså knyttet til flere aktiviteter.  

En gjennomsnittsbruker av helsetjenester i hjemmet i Kristiansand har 18 timer pleie i måneden 
fordelt på 46 besøk. Utførerenheten får altså følgende finansiering:  

Tabell 6.2 Eksempel finansiering av enkeltbruker helsetjenester i hjemmet Kristiansand 2004. Kilde: Veileder 
Innsatsstyrt finansiering for pleie- og omsorgstjenester 

Driver Enhet ISF enhet  ISF tildelt Aktivitet 

18 timer x 175 kr = Kr 3 150 for pleie i hjemmet 

46 besøk x 17 kr = Kr 780 for reise 

1 bruker x 1 230 kr = Kr 1 230 for administrasjon 

    Kr 5 162 per måned 

Det har siden innføringen av modellen ikke blitt gjort en fullstendig dekalkering av modellen. 
Opprinnelig modell har blitt holdt og senere korrigert for lønns- og prisvekst. 
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Tjenesteområdene i denne beregningen er helsetjenester i hjemmet, hjemmehjelp og psykiatrisk 
sykepleie. Regnskapstallene justeres for forventet pris- og lønnsvekst. 

Når det gjelder administrasjonstiden har det blitt spesielt diskutert i Kristiansand om denne skal 
variere med vedtakets størrelse eller være en mer fast tid per bruker. Etter flere evalueringer velger 
kommunen fortsatt at dette skal regnes som en fast størrelse og ikke at dette i så sterk grad er 
avhengig av den enkeltes tjenesteutmåling. 

6.1.1 Beregning av ISF-priser institusjonstjenester og tjenester for 
utviklingshemmede i Kristiansand 

Modellen for institusjon bygger på at det skal være knyttet den samme finansiering til en plass 
uansett omfanget av omsorgsbehov. Dette skiller seg klart fra det statlige forsøket hvor 
tilpasningen til brukerens behov er mye sterkere. Kristiansand finansierer med egen sats for korttid, 
langtid, sterk (krevende brukere) og med ekstra tillegg til toppfinansiering etter behov.  

Innenfor tjeneste for utviklingshemmede grupperes brukerne i tre kategorier etter bistandsbehov. 
Det skilles ikke i Kristiansand imellom forskjellige behov innenfor disse tre kategoriene. Det statlige 
forsøket har ingen slik gruppering av brukere. 

På lik linje med hjemmetjenestemodellen beregnes aktivitetsbaserte kostnader. Kompleksiteten i 
denne tjenesten gjør at det er lagt inn 3 aktivitetsnivåer for institusjon og 2 for utviklingshemmede 
(jf. tabellen under). 

Tabell 6.3 Aktivitetsnivåer institusjon og tjenester for funksjonshemmede i Kristiansand. Kilde: Veileder 
Innsatsstyrt finansiering for pleie- og omsorgstjenester 

Nivå Institusjon Nivå  Tjenester for 
utviklingshemmede 

Fellesutgifter 
sykehjem 

Enhetsleder 
(Rammefinansiert) 

Fellesutgifter 
boligene 

Enhetsleder 
(Rammefinansiert) 

Merkantile Merkantile 

Fellesutgifter som 
gjelder flere 
avdelinger 

Nattevakt grunnbemanning Nattevakt aktiv 

Kontordrift, korttidsvikarer og 
opplæring 

Nattevakt hvilende 

Kontordrift, 
korttidsvikarer og 
opplæring 

Avdelingene på 
sykehjemmet 

Langtidsdøgn Dagsenter 

Korttidsdøgn Bolignivå A brukere 

Sterkdøgn B brukere 

Toppfinansiering for små 
sykehjem 

C brukere 

Dagavdeling Dag i bolig 

Det er en forskjell i tilnærmingen for de to områdene ved at nattbemanningen for tjenestene for 
utviklingshemmede er lagt på det øverste nivået med tanke om at dette skal være en fleksibel 
aktivitet på tvers av flere boliger. 
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Når en plass blir ledig, får utføreren finansiering for noen døgn ekstra fordi det alltid går noe tid før 
en ny bruker flytter inn. Det kan skyldes opprydding, enkel oppussing og lignende. Ved utskrivning 
fra en langtidsplass blir det lagt til 5 slakkdøgn (i det statlige forsøket innrømmes det 3 slakkdøgn) 
og fra en korttidsplass 1 slakkdøgn. Hvis enheten raskt tar imot en ny bruker, får den dobbel 
finansiering. Enhetene har altså et insentiv til effektiv drift. Belegget på institusjonene i Kristiansand 
for 2017 er mellom 99,6 prosent og 106,3 prosent, noe som betyr at enhetene også i praksis gjør 
god utnyttelse av plassene. 

Også for hjemmetjenestene ligger det inne slakk eller omstillingsmuligheter i finansieringen. Ved 
opphør av vedtak ytes ISF-finansieringen i 5 dager etter at et vedtak opphører. Dette er viktig fordi 
bemanningssituasjonen ikke kan tilpasses momentant. 

6.2 Erfaringer med bruk av modellen 
Modellen er innført for alle pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Årlig har finansieringen i 
Kristiansand vært korrigert for forventet lønns- og prisvekst. De senere år har kommunen tatt ut fra 
ISF og ytt direkte rammefinansiering for kostnader knyttet til bilhold, renhold, PC-avgifter samt 
kostnader til enhetsledere. Ved enkelte anledninger er det også gjort tilpasninger i prisene i tråd 
med dokumenterte endringer i kostnadsstrukturen. Det har ikke vært gjort endringer i tjenestenes 
forventning til effektivitet (beregnet ansikt-til-ansiktstid). Spesielt har dette vært krevende for 
helsetjenester i hjemmet hvor forventningene til effektivitet i har blitt mer og mer krevende å holde. 
Særlig etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012 har kravene til dokumentasjon og 
samhandling blitt høyere, noe som igjen fører til større utfordringer med å klare effektivitetsmålet. 
Effektivitetsmålet i Kristiansand kommune sin ISF-modell er 62 prosent brukerrettet tid. Kommunen 
er imidlertid i ferd med å gjennomføre en tidsstudie for å sjekke hva dagens nivå ligger på. 
Undersøkelsen er ikke avsluttet, men foreløpige funn indikerer at denne er helt nede i 50 prosent. 
Endelig konklusjon foreligger ikke i denne gjennomgangen.  

Kommunen fremhever at organiseringen av tjenesten har stor betydning for ressursbruken. 
Spesielt fremheves det at å basere mest mulig av pleie- og omsorgstjenestene på hjemmebaserte 
tjenester gir effektiv ressursbruk. I dette ligger det at tildelingen av timer på riktig tjenestenivå (valg 
av trinn i trappen) betyr gjerne mer enn effektiviteten i hvert trinn (enhetskostnaden).  

Kultur og ledelse har stor betydning for både endringer i tjenesteomfang og effektivitetsrisikoen. 
Spesielt fremheves det at følgende forhold påvirker ressursbruken: 

► Relasjon og nærhet mellom bestillerfunksjon og hjemmetjenesten (andre utførere) 
► Samarbeid på tvers som preges av respekt og gjensidig tillit 
► Visjonære ledere med tydelige verdier som går foran som rollemodeller 
► Nær og velfungerende relasjon mellom politisk og administrativ ledelse 

Kristiansand oppfattes nasjonalt som en kommune som leverer gode tjenester med en nøktern 
ressursbruk. Deres bruk av modellen og tydeliggjøring av ansvarsforhold er med på dette. Det 
fremheves spesielt at kommunen gjør bevisste, strategiske, faglige valg for utviklingen av 
tjenestene som viser seg å være effektive. De mener en god forvaltningspraksis og godt samarbeid 
igjennom hele organisasjonen, gjennomgående sunn organisasjonskultur, med høy grad av tillit og 
respekt, engasjerte og ansvarsfulle medarbeidere som setter faglighet høyt er med på å gjøre dette 
mulig. 

Kommunen mener å ha både effektivitetsfremmende og kostnadsdrivende elementer ved 
praktiseringen av bestiller-utfører-modellen. De effektivitetsfremmende effektene er knyttet til: 
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► Riktig dimensjonering av nivåene i tjenestekjeden  

► Tydelighet i prioriteringen av søkere og en profesjonalisering av vurderingen av bistandsbehov  

► Tydeliggjøring av bestillers ansvar for å forvalte kommunens ressurser (plassering av 
økonomisk ansvar hos bestiller)  

► Utforming av vedtak som tar hensyn til kompleksiteten på tjenesten  

► Betaling til utfører basert på bestilt tid  

► Rutiner for vurdering/revurdering som sikrer at tjenestemottaker er plassert på riktig nivå i 
tjenestekjeden i forhold til eget funksjonsnivå 

Disse effektene viser at Kristiansand kommune på langt har lykkes med sin innsatsstyrte 
finansiering med bestiller-utfører-modell. 

Saksbehandlingen i Kristiansand 
Forvaltningskontoret (Bestilleren) i Kristiansand er ansvarlige for både utrednings- og vedtaks-
fasen. De tar imot alle søknader på helse- og omsorgstjenester innenfor det kommunale ansvars-
området. Saksbehandler utreder saken ved å kartlegge søkers behov, og tar stilling til hvilken del 
av dette behovet som er underlagt et kommunalt bistandsansvar. Saksbehandlingen blir gjort på 
grunnlag av tjenestebeskrivelser, Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasientrettighetsloven. 
Dessuten er vedtakene basert på behovsvurdering. Oppdraget sendes rett utførerenhet.  

Flere eksterne (og interne) rapporter bekrefter at ressursutnyttelsen i Kristiansand er høy (vi bør 
derfor kunne forvente å finne lave enhetskostnader i kommunen) og det kvalitative måles gjennom 
rutinemessige brukerundersøkelser, samt klagesaker som legges frem for eksterne 
tilsynsmyndigheter. 

Omfang av ISF-finansieringen i Kristiansand 
Hovedprinsippet i Kristiansand er at tjenester som utfører tids- eller plassfastsatte vedtak 
finansieres igjennom ISF. Øvrige aktiviteter finansieres med rammefinansiering. I Kristiansand 
varierer det allikevel mellom tjenesteområdene i hvilken grad det ytes finansiering etter ISF-
ordningen og i hvilken grad det gis rammebudsjett. For den organisatoriske virksomheten 
Behandling og rehabilitering Øst og Behandling og rehabilitering Vest som i hovedsak leverer 
hjemmetjenester og dagsenter for primært eldre utgjør ISF hhv. 86 prosent og 87 prosent av 
samlet finansiering. Utenfor ISF finnes kostnader som administrasjon, bildrift m.m. 

For omsorgssentrene i kommunen utgjør ISF-finansieringen 85 prosent. Omsorgsboligene har 
egen finansieringsmodell hvor de får det meste av aktiviteten som ISF, men én time pr. dag pr. 
sengekapasitet til følge til og fra felles måltider samt tilsyn gis som rammebudsjett. Omsorgs-
boligene får ikke ISF for besøk. 

For oppfølgingstjenesten som i hovedsak leverer tjenester til innbyggere med utviklings- og 
funksjonshemminger er andelen finansiert innen ISF 72 prosent. Den noe lave andelen her skyldes 
at enkelte bofelleskap er ikke tatt med i ordningen. Ved oppfølgingstjenesten for psykisk helse og 
rus er 49 prosent av den ambulante tjenesten finansiert ved ISF, mens øvrige avdelinger er dekket 
med rammefinansiering. 

6.3 Våre beregninger 
Enhetskostnad = nettoutgifter / døgn (timer) 
Når vi ønsker å beregne enhetskostnadene i Kristiansand er det sentralt at vi har kontroll over teller 
og nevner i kalkulasjonen. I dette ligger det at de kostnadene vi tar med er alle de relevante 
kostnadene vi har og at disse er sammenlignbar med praksisen i det statlige forsøket for det antall 
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timer eller dager det deles på i kalkulasjonen. Kristiansand kommune benytter seg av Profil som 
fagsystem.  

De enkelte resultatene i Kristiansand er kommentert senere i dette avsnittet. I disse beregningen er 
ikke alle tjenestetypene i kommunen tatt med, kun de der vi med stor grad av sikkerhet har 
verifisert tjenesteomfanget og tilhørende kostnader.  

Institusjon 
Kristiansand skiller seg fra forsøket ved å velge en annen klassifisering av plassene på institusjon. 
I det statlige forsøket er det en ganske godt utbygd «meny» å velge fra med langtids ordinær, 
skjermet og forsterket plass. I tillegg kommer korttids rehabilitering, annen korttid og avlastning.  
I Kristiansand opereres det med langtidsplass, korttidsplass og «sterk» langtidsplass. I tillegg kan 
det gis en ekstra toppfinansiering på langtidsplass (ytt som ulempetillegg ved småskaladrift). Et 
kostnadssted kan gjerne ha én avdeling korttid og én avdeling med langtidsopphold samtidig. Det 
har ikke vært mulig å skille disse kostnadene, og det er derfor for enkelte avdelinger ikke mulig å 
beregne en eksakt forskjell i enhetsprisene for Kristiansand sine kategorier. 

6.4 Resultat av beregningene 
Tabell 6.4 Forskjeller mellom finansieringen i det statlige forsøket og faktiske kostnader i Kristiansand 
kommune 2017 

 

Oversikten over vurderer ikke kostnadene Kristiansand kommune har til aktiviteter knyttet til 
rundsumstillegget i det statlige forsøket. Vi kan derfor ikke klart konkludere med om Kristiansand 
ville «tjent» på å være med i forsøket eller ikke. 

Av tabellen over sees at det tidvis er store forskjeller mellom finansieringen ytt i det statlige 
forsøket og den sammenlignbare faktiske kostnaden i Kristiansand. Kolonnen merket «Kristiansand 
nivå» indikerer om kostnadene ligger over eller under det statlige forsøket. Kristiansand nivå på 
103,2 prosent innebærer at kostnaden ligger 3,2 prosent høyere enn finansieringen i forsøket (100 
prosent).  

De enkelte resultatene i Kristiansand er kommentert senere i dette avsnittet. I disse beregningene 
er ikke alle tjenestetypene i kommunen tatt med, kun de der vi med stor grad av sikkerhet har 
verifisert tjenesteomfanget og tilhørende kostnader. For de områdene som er beregnet er alle 
kostnader tilsvarende det statlige forsøket tatt med. Resultatene i Kristiansand skal derfor være 
sammenlignbare med de tilsvarende prisene i det statlige forsøket. Oversikten under vurderer ikke 

Tjenester Sats i forsøket Kristiansand Kristiansand nivå Lav høy

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, dag/kveld 724 738 102,0 % 207                  761                  

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, natt 1 020 1 053 103,2 %

4.3.1 Praktisk bistand daglige gjøremål, ambulerende dag/kveld 494 540 109,2 % 132                  973                  

4.3.3 Støttekontakt, bemanning 1,0 per time 238 0,0 %

4.3.4 Brukerstyrt personlig assistans, dag/kveld 359 229 63,9 %

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (254)

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,5 per time 271 231 85,1 % 213                  252                  

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,3 per time 198 194 97,8 % 192                  194                  

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, samlet 242 231 95,6 %

4.5 Omsorgstønad 234 241 102,9 %

Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser (234)

5.1.2 Tidsbegrenset opphold - rehabilitering, kommunal plass 2 880 0,0 %

5.1.4 Langtidsplass i institusjon  - ordinær plass 2 284 0,0 % 1 797               2 485               

5.1.5 Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt plass 2 493 0,0 %

5.1.6 Langtidsplass i institusjon - forsterket plass 3 135 0,0 %

Helse- og omsorgstjenester i institusjon (253) 2 397 1 690 70,5 %

Enhetskostnad Variasjon i Kristiansand
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kostnadene Kristiansand kommune har til aktiviteter finansiert av rundsumtillegget i det statlige 
forsøket. Likevel gir tabellen en klar indikasjon på at det for Kristiansand ville vært lønnsomt å være 
med i ordningen. Av tabellen ser vi at Kristiansand har merkostnad på helsetjenester i hjemmet og 
praktisk bistand daglige gjøremål og store gevinster på institusjonstjenester. Samlet ville 
kommunen tjent 95,7 mill. kr årlig ved å gå inn i det statlige forsøket basert på det antallet timer og 
døgn som her er gjennomgått. 

Tabell 6.5 Gevinst for Kristiansand kommune ved finansiering i det statlige forsøket for utvalgte tjenester 
(Rammetilskudd ikke vurdert) 

 

Helsetjenester i hjemmet 
I vurderingen av enhetskost for helsetjenester i hjemmet ligger det totalt 437 000 leverte timer. 
Dette gjelder timer levert til alle kommunens målgrupper. Samlet enhetskostnad for disse timene er 
kr 738 per time, noe som er 2 prosent høyere enn i det statlige forsøket. Det er tidvis stor forskjell 
mellom de utførende avdelingene. Kommunen antar selv at det er unøyaktigheter og forskjeller 
mellom avdelingene i hva som føres på helsetjenester og hva som føres på praktisk bistand. Det 
antas at dette i stor grad forklarer forskjellene. Kommunen har en pågående tidsstudie for å se på 
forskjellen mellom bestilte timer og utførte timer. Studiet er ikke avsluttet, men beste estimat for 
korrigeringer mellom disse størrelser er tatt med i beregningene.  

Den administrative tiden er i hovedsak knyttet til dokumentasjon. Ved innføringen av ISF-modellen i 
Kristiansand lå det en forventet brukerrettet tid på 62 prosent i kalkylene. Denne vurderingen ligger 
fortsatt i ISF-finansieringen. Kommunen selv vurderer dette krevende å oppnå ettersom stadig 
større dokumentasjonskrav følger tjenestene.  

Når det gjelder helsetjenester i hjemmet levert på natten finansieres dette i det statlige forsøket 
med kr 1 020 per time. Den faktiske kostnaden i Kristiansand ligger på kr 1 053 (3,2 prosent 
høyere). Det er noe usikkerhet til hva faktisk leverte timer er for denne tjenesten. Antallet timer er 
estimert av kommunen og vurderes å være beste estimat. (Vesentlige feil i kalkulasjonen forventes 
derfor ikke). 

Kr.sand vs

Tjenester forsøket

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, dag/kveld 424,3         416,1         -8,2 102,0 %

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, natt 13,7           13,3           -0,4 103,2 %

4.3.1 Praktisk bistand daglige gjøremål, ambulerende dag/kveld 15,1           13,8           -1,3 109,2 %

4.3.3 Støttekontakt, bemanning 1,0 per time -             -             0,0 0,0 %

4.3.4 Brukerstyrt personlig assistanse, dag/kveld 15,9           24,9           9,0 63,9 %

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (254) 469,0         468,0         -1,0 100,2 %

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,5 per time 2,7             3,2             0,5 85,1 %

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,3 per time 1,5             1,6             0,0 97,8 %

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, samlet 4,6             4,8             0,2 95,6 %

4.5 Omsorgsstønad 19,7           19,1           -0,5 102,9 %

Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser (234) 28,5           28,7           -0,3 99,4 %

5.1.2 Tidsbegrenset opphold - rehabilitering, kommunal plass

5.1.4 Langtidsplass i institusjon  - ordinær plass

5.1.5 Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt plass

5.1.6 Langtidsplass i institusjon - forsterket plass

Helse- og omsorgstjenester i institusjon (253) 324,8         460,9         136,0 70,5 %

I alt 822,3          957,6          135,3 85,9 %

 Netto- 

utgifter Tilskudd

Gevinst 

(+) / tap(-) 
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Kommunen har to avdelinger som yter helsetjenester i hjemmet til målgruppen for psykisk helse. 
Enhetskostnaden for disse tjenesten er på kr 791 per levert vedtakstime og ligger dermed 9 
prosent høyere enn finansieringen i det statlige forsøket. (De to avdelingen har enhetskostnader på 
henholdsvis kr 771 og kr 823 per levert time). 

Praktisk bistand 
Praktisk bistand daglige gjøremål finansieres i det statlige forsøket med kr 494 per utført time. 
Tilsvarende kostnad for Kristiansand kommune ligger 12 prosent lavere. I denne vurderingen er 
kun kostnader og timer for målgruppen hjemmeboende, i hovedsak eldre vurdert. Tjenester levert 
til omsorgsboligene er holdt utenom da kostnadene her er blandet sammen med helsetjenester i 
hjemmet. Hvis vi prøver å vurdere helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand daglige gjøremål 
(uten natt) samlet ville vi for Kristiansand sin del fått en statlig finansiering på kr 705 per time 
(gjøres ved å interpolere timeantallet mot aktuelle satser), mens den faktiske kostnaden for 
Kristiansand vil ligge på kr 708 per leverte time. Det er stor forskjell mellom billigste og dyreste 
enhetskostnader på tvers av avdelingene. En mulig forklaring på dette kan være en sammen-
blanding av kostnader knyttet til helsehjelp i hjemmet.  

Enhetspriser for tjenester for utviklingshemmede 
Kristiansand kommune yter budsjetter til tjenester for utviklingshemmede etter tre faste kategorier 
av brukerbehov (A-, B- og C-brukere) med tilsvarende årsbudsjett (henholdsvis 268 000, 715 000 
og 1 412 000 kr per år). I tillegg gis det budsjetter for henholdsvis hvilende eller aktiv nattevakt og 
kostnader til kontor, opplæring og korttidssykefravær. Det fattes ikke vedtak som kan bli brukt til å 
beregne. Enhetskostnadene for dette området har derfor ikke latt seg kalkulere. Kristiansand 
finansierer denne tjenesten ikke slik som det statlige forsøket gjør for utviklingshemmede med 
enhetspris per utført time, men slik det blir gjort for institusjonsplasser med årspris per 
brukerkategori. 

Dag- og aktivitetstilbud 
Kommunen har fire aktivitetssentre for utviklingshemmede. To av dem har noe høyere bemanning 
enn de to andre. For sammenligning med priser i det statlige forsøket er to vurdert å ha en pleie-
faktor på 0,5, mens de to siste har 0,3. Den første gruppen har i Kristiansand en enhetskostnad på 
231 kr per time mot finansiert 271 kr i forsøket. I kostnaden til Kristiansand er ikke lokalrelaterte 
kostnader tatt med, noe som forklarer store deler av avviket. For dagsentrene med pleiefaktor 0,3 
er kostnaden 194 kr i Kristiansand mot 198 kr i forsøket. Den samme utfordringen med lokal-
relaterte kostnader ligger her. Kostnadene til lokale er i regnskapet ikke fordelt ut på de utførende 
avdelingene. Samlet er imidlertid kostnaden sporbar. Hvis vi derfor ser på dagsentrene samlet og 
inkluderer lokalkostnader er kostnaden i Kristiansand kr 231 mot kr 242 per time i det statlige 
forsøket (interpolert timeantallet for sentrene mot satsen i forsøket). 

Institusjonstjenester 
Ved å se på totale kostnader for institusjonstjenesten og dele dette på antall liggedøgn kommer vi 
på en samlet enhetskostnad per dag på kr 2 212. Hvis vi lager en tilsvarende sats i den statlige 
finansieringen basert på den sammensetningen av plasser Kristiansand hadde i 2017, ville denne 
prisen vært kr 2 397. I denne vurderingen beregnes langtidsplassene i Kristiansand til kategorien 
for langtidsplass institusjon ordinær (LOKO), korttidsplass til tidsbegrenset opphold rehabilitering 
(TUKO), «sterk» langtidsplass til langtidsplass skjermet (LSKO) og plassene med toppfinansiering 
til forsterket plass (LFKO). Samlet viser dette at Kristiansand kommune har sykehjemsplasser med 
en enhetskost på 70,5 prosent av finansieringen i det statlige forsøket. 

De klart fleste plassene i Kristiansand er ordinære langtidsplasser (83 prosent). Enkelte av 
sykehjemsavdelingene i kommunen har kun denne kategorien av plasser. Det er derfor mulig å 
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gjøre en vurdering av variasjonen innen denne kategorien. Rimeligste avdeling har en enhetskost 
på kr 1 797 per døgn mens den dyreste har en kostnad på kr 2 485. De øvrige avdelingene er jevnt 
fordelt innenfor dette intervallet.  

I Kristiansand innrømmes det en finansiering på fem døgn når beboer flytter eller dør. Det er to 
dager mer enn i det statlige forsøket. Antall finansierte oppholdsdøgn er vurdert mot det antallet 
plasser kommunen oppgir å ha på sine avdelinger på deres hjemmeside. Hvis vi sammenligner 
disse får vi en beleggsprosent på 100,9. (Laveste 99 og høyeste 106 prosent). Dette indikerer at 
5 døgn kan være noe i overkant i finansiering. I enhetskostnadsbetraktningene for Kristiansand er 
finansierte timer og døgn benyttet som nevner. Hvis vi forventer en gjennomsnittlig botid på 
sykehjemmet på 2 år (ikke sjekket mot Kristiansands faktiske botid) og mener at 3 dager skulle 
vært en riktig finansiering ved flytting eller dødsfall, ville den kalkulerte enhetskostnaden for 
Kristiansand økt med 6 kroner per døgn og referansekostnaden mot det statlige forsøket fra 70,5 til 
70,8 prosent. 

Vi har forsøkt å få forklart hvordan kommunen klarer å være såpass rimelig på disse tjenestene. 
Dette forklares i hovedsak med effektiv drift og effektive driftsstørrelser. Brukerbetalingene i 
Kristiansand er også høye. Dette kan sees i tidligere presenterte tabell 4.6 og er med på å forklare 
det lave kostnadsnivået i kommunen. 

6.5 Oppsummerende drøfting 
Nivå enhetskostnader 
Samlede enhetskostnader i Kristiansand er lavere enn satsene i forsøket. Byen vil derfor kunne 
tjene på å bli med i forsøket. I kommunens pågående tidsstudier for helsetjenester i hjemmet antas 
det å være noe forskjeller mellom vedtakstid og faktisk utført tid. Uten denne korrigeringen ville 
disse enhetsprisene være lavere enn det statlige forsøket. Med beste estimat på korreksjonen 
ligger de nå på nivå med prisene i det statlige forsøket.  

Vedtaket skal i utgangspunktet tilsvare utført tid. Når det for kommunen er en viss usikkerhet om 
alle vedtakstimer leveres, må vi også stille oss spørsmål om en utført time i helsetjenester i 
hjemmet i Kristiansand tilsvarer en finansiert time i det statlige forsøket. En stor del av aktiviteten i 
byen ligger utenfor deres egen ISF-finansiering (her ytes i dag rammebudsjett). En innføring av 
statlig finansiering i Kristiansand ville naturlig endret dette bildet da flere tjenester ville måtte ha en 
aktivitetsbasert budsjettering. Dette ville kunne gitt en god innsikt og løft for tjenesteutviklingen. For 
Kristiansand er det beregnet enhetskostnader som både ligger over og under satsene i forsøket. 
Det er også et interessant faktum at det i byen er store forskjeller i faktisk enhetspris på avdelinger 
med like muligheter for god drift. Ifølge kommunen kan dette skyldes miksen av antall lette brukere 
og brukere med høyt pleiebehov i de ulike sonene med tilsvarende forskjell i finansiering. 

Forklaringer til forskjeller 
Kristiansand har et stort antall sykehjemsplasser og store muligheter for å kunne strukturere 
tjenesten på en slik måte at positive synergier oppnås (stordriftsfordeler). Med synergier menes det 
her mulighet å skape gode gruppestørrelser blant beboere (avhengighet av pleienivå) slik at 
utnyttelsen av turnuspersonell og byggets egenskaper blir best mulig. Kristiansand kommune har 
lang erfaring med oppfølging av disse tjeneste på enhetskostnad og det kan derfor forventes at de 
har lave enhetskostnader. Utnyttelsesgraden (beleggsprosent) for sykehjemmene er høy. 
Kommunen har en ønsket politikk med å være rimelig på disse tjenestene for å kunne frigjøre 
ressurser på tidligere trinn i tjenestetrappen (les helsetjenester i hjemmet). Det er derfor ingen stor 
overraskelse at enhetskostnadene i Kristiansand er svært lave på institusjonstjenester sammen-
liknet med det statlige forsøket.  
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Datakvalitet 
Kristiansand benytter et tilleggssystem til fagsystemet («Corporater») for uthenting av vedtakstimer 
og oppholdsdøgn. Det har ikke vært store systemtekniske utfordringer med dette. Vår konklusjon er 
at datakvaliteten i Kristiansand virker å være god.  

Det har ikke vært mulig å gjøre gode analyser for boliger og tjenester til psykisk utviklingshemmede 
da det ikke har vært gode nok verifiserbare timetall her. Den største usikkerheten for Kristiansand 
er om de vedtatte timene faktisk blir levert i hjemmetjenesten. Det er ikke avdekket usikkerhet for 
dette i de andre tjenestene.  
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7 Røyken kommune 

7.1 Beskrivelse av modellen for stykkprisfinansiering 
Modellen og erfaringer 
Røyken kommune innførte bestiller-utførermodellen i 2005 etter et ønske om å skille forvaltning og 
drift fra hverandre. Fra 2007 ble dette styrket ytterligere ved innføring av innsatsstyrt finansiering 
hvor avdelingen betales for utførte tjenester (ISF). Alle tjenestene budsjetteres på grunnlag av pris 
og timer/døgn. Alle kostnader for de utførende enhetene blir tatt med i disse prisene (timepris og 
døgnpris).  

Modellen baserer seg på følgende ansvarsfordeling8: 

► Politikerne vedtar rammen på tilbudet til brukerne igjennom økonomi og handlingsplan og 
strategiene for tjenesteområdene 

► Tildelingsenheten skal kartlegge behov for tjenester (timer/dager), tildele enkelttjenester og 
sikre kvaliteten på pleietilbudet i henhold til vedtak 

► Utførende enhet skal levere vedtaket på en mest mulig effektiv og god måte innenfor budsjett-
rammen. 

Den største delen av budsjettet for pleie og omsorg ligger i Røyken hos Tildelingsenheten. Enheten 
fatter alle vedtak på tjenester og gir utførende avdelinger budsjetter hver måned etterskuddsvis 
basert på timer/døgn og pris på tjenestene (Bum-oppgjør).  

På lik linje med Kristiansand skiller denne modellen mellom avvik knyttet til antall timer (planlagte 
før årets start og faktisk utførte timer/dager) og effektiviseringsavviket (budsjettert enhetskostnad i 
forhold til faktisk enhetskostnad). 

Røyken kommune erfarer at modellen bidrar til et sterkere fokus på enhetskostnader enn før 
innføring av ISF. Dette gir større muligheter til å sammenligne mellom ulike tjenester på hvordan 
deres tjenesteeffektivitet er. 

Det har blitt et tydeligere skille mellom drift og forvaltning som har bidratt til større grad av like-
behandling av søknader og fullføring av saksbehandling innenfor gjeldende lovverk. Det har også 
blitt en tydeligere rolleforståelse i kommunen. Det er laget samarbeidsavtaler som regulerer 
ansvarsforhold mellom bestiller og utfører. Dette har bidratt til mer effektiv samhandling og 
tjenesteutførelse. Dette tydeliggjør også tjenesteutøvers ansvar for mest mulig effektiv og god drift 
(enhetskostnader). I Røyken har modellene sikret en større grad av rettferdighet i fordelingen av 
ressurser. Samling av spisskompetanse på tjenestekartlegging og tjenesteutføring har bidratt til 
sterkere fagmiljøer. 

Utfordringen har vært å lage robuste avdelinger med en fleksibel bruk av bemanningen som er 
tilpasset variasjonene i antall vedtakstimer9. Vesentlig nedgang i vedtakstimer/dager medfører i 
praksis at utfører ikke klarer å levere tjenester med den effektivitet som er forutsatt, og det vil gi et 
merforbruk i tjenesten. Det har også vært utfordringer med å finne «riktig» pris gjennom 
kostnadene og brukerrettet tid som ligger i modellene. Disse utfordringene har gjort det noe 
vanskeligere å få en felles aksept for modellen. Kommunen har erfart en tendens til at ansatte blir 
mer opptatt av modellen, og det som ligger i prisen, enn å utføre oppgavene som står beskrevet i 
vedtaket. Dette har i perioder ført til uro og energilekkasje.  

                                                      
8 Kilde: Presentasjon innsatsstyrt finansiering av pleie og omsorg i Røyken kommune, 2016 
9 Kilde: Intervju med Controller Sissel Fredheim og enhetsleder for tildelingsenheten Trine Stein 
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I utforming av budsjettmodell er det alltid en avveiing mellom å lage modellene så enkle som mulig 
og så treffsikre som mulig. Dette må sees opp mot organisasjonens mulighet til å skape innsikt og 
forankring for modellene. 

Røyken fremhever spesielt at det er en viktig forutsetning for å lykkes med ISF at budsjettet har 
ligget hos bestiller slik at områdets ressurser sees helhetlig. Dette gjelder både for kostnader og 
inntekter som er refusjon på ressurskrevende brukere og brukerbetaling. I analysene gjort i denne 
rapporten er imidlertid brukerbetalinger lagt ut på utførende tjenester for å få sammenlignbare 
priser med det statlige forsøket med finansiering av omsorgstjenester. Røyken har erfaring med 
månedlig oppgjør mellom bestiller og utfører og anbefaler dette. 

Innenfor og utenfor modellen 
I 2017 hadde Røyken kommune et budsjett på 233,6 mill. kr til hjemmebaserte tjenester (KOSTRA-
funksjon 254). Av dette ble 48 prosent fordelt ut igjennom den innsatsstyrte finansieringen. Dette 
betyr ikke at det gjøres vedtak på det halve omfanget av tjenester, men at finansieringen ytt 
gjennom Røyken sin ISF kun dekker en mindre andel av kostnadene. Øvrige kostnader ble dekket 
inn via direkte budsjettering av postene. Budsjettet ble ytt tildelingskontoret og overført utførende 
tjeneste etter hvert som tjenestene ble levert. Hovedprinsippet er at vedtaksbaserte tjenester i 
størst mulig grad finansieres ved ISF (tid hos bruker, reise, rapportering mv.) mens støttende 
tjenester, som for eksempel administrasjon, IT og eiendomsdrift rammefinansieres. 

Den innsatsstyrte finansiering er ikke fullstendig i Røyken. Enkelte avdelinger har derfor budsjett-
poster i tillegg til finansieringen ytt ved ISF-oppgjøret. Som eksempel kan nevnes den 
organisatoriske enheten hjemmetjenester, hvor helsetjenester i hjemmet er 87 prosent og 
hjemmehjelp 100 prosent finansiert igjennom ISF. Administrasjonen av disse tjenestene er ikke 
finansiert innenfor ISF (har ramme). Tjenester hvor det er lettere å knytte tjenesteproduksjonen opp 
mot vedtatte timer/døgn er finansiert innenfor ISF, mens aktiviteter hvor dette er vanskeligere å 
gjøre holdes utenfor (som eksempel kan nevnes at helsehjelp i hjemmet er innenfor, mens 
forebyggende gruppetiltak er utenfor). 

Noen av aktivitetene er rammefinansiert og noen er ISF-finansiert. Eksempelvis hjemmetjenester 
er ISF-finansiert, mens institusjonstjenester er rammefinansiert. (Før innføringen av ISF ble alt 
rammefinansiert). Det er ulike årsaker til dette. Spesielt nevnes det at administrative stillinger og 
tjenester som må gjennomføres uavhengig av antall vedtakstimer, ikke nødvendigvis er egnet for 
ISF og ble derfor holdt utenfor. I beregningen av enhetskostnader i denne rapporten er disse 
kostnadene tatt med i beregningen av enhetskostnad slik at verdiene er sammenlignbare med det 
statlige forsøket. Det fremheves også som viktig at det settes oppnåelige mål igjennom brukerrettet 
tid for å oppnå et realistisk budsjett og god aksept for disse. Modellene har gitt et grunnlag for å 
foreta driftsanalyser på en detaljert måte. Modellen har derfor gitt klare indikasjoner på hvor avviket 
knyttet til timer og dager oppstår og hvor effektiviseringsavvik oppstår. Dette har igjen dannet 
grunnlag for god tjenesteutvikling gjennom sterkere grad av faktabaserte diskusjoner. 

Tjenesten praktisk bistand/opplæring blir rammefinansiert. 

Finansieringen ytt i kommunen ligger på kr 821 per utført time. I tillegg gis det direkte budsjetter til 
tjenesteområdet tilsvarende kr 201 per time til avdelingsleder, vikarer mv. I våre beregninger er alle 
relevante kostnader tatt med i beregningene uavhengig om de er finansiert via ISF eller ramme-
finansiering (til tross for at dette også ligger i kalkylen) m.m. I det statlige forsøket betales denne 
tjenesten med kr 724 per time. Siden finansieringen i kommunen ligger høyere enn forsøket er det 
også å forvente at den faktiske kostnaden i kommunen ligger høyere enn forsøket. 

Våre beregninger omfatter ikke alle tjenester i Røyken, men tjenester der vi med stor grad av 
sikkerhet har klart å knytte tjenesteomfanget med tilhørende kostnader. Kostnadsnivået for 
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aktivitetene i tabellen tilsvarer 81 prosent av de bokførte kostnadene ført på KOSTRA-kodene 234, 
253 og 254. Deler av praktisk bistand opplæring blir i Røyken holdt utenfor ISF-finansieringen og er 
derfor med på å redusere dette forholdet. Tabell 7.4 vurderer ikke kostnadene Røyken kommune 
har til aktiviteter knyttet til rundsumtillegget i det statlige forsøket. Vi kan derfor ikke klart 
konkludere med om Røyken ville «tjent» på å være med i forsøket eller ikke. 

Røykens beregning av timepriser 
Da Røyken kommune innførte innsatsstyrt finansiering i 2005, ble det regnet ut timepriser for de 
ulike organisatoriske enhetene som finansieringen omfatter. I det statlige forsøket er timeprisene 
knyttet til ulike tjenester. Røyken har altså valgt en annen tilnærming med kobling til 
organisatoriske enheter. 

Videre bygger beregningen på forutsetninger om lønnsnivå og andelen av tiden hos bruker. I årene 
etterpå har det vært gjort justeringer for lønnsnivået i enhetene. Forutsetninger og resultatene av 
beregningene er vist i tabellen under. 

Tabell 7.1 Røyken kommunes forutsetninger for beregning av timepriser for 2017 for ulike organisatoriske 
enheter brukt i den innsatsstyrte finansieringen 

Organisatorisk enhet Forventet 
årslønn 

Arbeidstimer 
per år 

Andel 
brukerrettet 
tid 

Timepris  
ISF  

Tre distrikter hjemmetjenester 

- Praktisk hjelp 

 

516 411 

 

1 725 

 

80 % 

 

397 

Tre distrikter hjemmetjenester 

- Helsetjenester i hjemmet 

 

567 967 

 

1 633 

 

61 % 

 

701 

BPA 437 214 1 725 100 % 269 

Bolig for demente 533 145 1 633 95 % 419 

Nattjeneste 573 619 1 633 43 % 997 

Psykiatribolig 535 224 1 633 70 % 571 

Psykiatriteam 654 372 1 725 37 % 1 251 

Bolig for funksjonshemmede 532 851 1 633 90 % 442 

Dagsenter for 
funksjonshemmede 

539 410 1 725 100 % 331 

Boliger kapittel 9 (tvangsvedtak) 532 851 1 633 86 % 463 

Tabellen over blir nærmere kommentert i det følgende. 

► Forventet årslønn varierer fra 437 000 kr for BPA til 654 000 kr for psykiatriteamet. 
Forskjellene er et uttrykk for ulik sammensetning av kompetanse for de ulike enhetene. Det 
tas også hensyn til forventede tillegg for helligdager, helger og netter, og forventede utgifter til 
vikarer (ikke vist i tabellen).  

► Arbeidstimer pr. år er 1 633 timer for ansatte i turnus og 1 725 timer pr. år for ansatt med 
dagarbeid 

► Andel brukerrettet tid varierer mellom 37 prosent for psykiatriteamet til 100 prosent for dag-
senteret. Andelene er basert på en kartlegging av planlagt tid for ansatte i de ulike enhetene 
da systemet ble innført. I likhet med de fleste kommuner har ikke Røyken oversikt over hvor 
mye tid som faktisk blir brukt hos brukerne. Det finnes derfor ikke statistikk som viser i hvilken 
grad det er samsvar mellom planlagt og faktisk tid. Dessuten var det lagt inn forutsetninger om 
en viss forbedring av andelen med brukerrettet tid. Nivået for den brukerrettede tiden har blant 
annet sammenheng med tiden som brukes til kjøring og andre oppgaver som ikke er rettet mot 
brukerne. En lavere andel for nattjenesten har sammenheng med at denne tjenesten til en viss 
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grad er en beredskapstjeneste. Forutsetningene om andel brukerrettet tid har ikke vært endret 
siden systemet for finansiering ble innført i 2007. 

Vi har i tabellen under sammenliknet forventningene om tid hos bruker med tilsvarende forvent-
ninger i det statlige forsøket. Hovedinntrykket er at forutsetningene om brukerrettet tid er på 
omtrent samme nivå i Røyken som i det statlige forsøket. En grunn kan være at finansierings-
modellen i det statlige forsøket har bygget på informasjon blant annet fra Røyken. 

Tabell 7.2 Forskjeller i forventet brukerrettet tid i det statlige forsøket og ISF-finansiering i Røyken kommune 
2017 

Tjeneste Hvor Når Statlig 
finansie
ring 

Innsatsstyrt finansiering 
Røyken 

Helsetjenester i 
hjemmet 

Ambulerende Dag/kveld 60 % 61 % 

Natt 50 % 43 % 

Bolig  Dag/kveld 80 % 95 % demensbolig dag/kveld/natt 

70 % psykiatribolig dag/kveld/natt 

Natt 100 %  

Praktisk bistand – 
daglige gjøremål 

Ambulerende Dag/kveld 75 % 80 % 

Praktisk bistand – 
opplæring 

Boliger Dag/kveld 90 % 90 % 

Praktisk bistand – 
BPA 

  100 % 100 % 

Dagsenter   95 % 100 % 

Treffer modellen i Røyken? 
Samlet resultat på alle disse tjenestene for 2017 viser at faktiske kostnader er 7 mill. kr lavere enn 
budsjett. 

Allikevel holdes ikke budsjettene særlig i helsetjenester i hjemmet hvor kostnadene ligger klart 
høyere enn det budsjetterte. 

Kommunen opplever derfor klare kostnadsoverskridelser i forhold til ISF og direkte ramme på de 
tre hjemmetjenesteavdelingene som leverer helsetjenester i hjemmet (samlet 5,5 prosent for 2017).  

Røyken ligger svært høyt her med en forventning om 61 prosent brukerrettet tid. Dette er i praksis 
svært vanskelig å oppnå. Særlig hevdes det at dette ble vanskeligere etter innføringen av 
samhandlingsreformen (2012) hvor kompleksitet blant brukere og krav til dokumentasjon (indirekte 
tid) økte sterkt. På lik linje med Kristiansand opplever derfor også Røyken at virkeligheten ikke helt 
stemmer med disse forventningene. Særlig er dette tydelig for begge kommuner i forventningen til 
effektivitet i helsetjenester i hjemmet.  

7.2 Våre beregninger 
Enhetskostnad = nettoutgifter / døgn (timer) 
Prisene i analysen er beregnet ved å dividere nettoutgiftene for tjenesteområdet med antall 
timer/døgn. I utgangspunktet virker dette relativt enkelt. I praksis har dette vist seg mye mer 
krevende å beregne enn først antatt. Det har vært nødvendig med en omfattende gjennomgang av 
dataene for timer og døgn og knytte disse til relevante kostnader. 
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Det er foretatt en egen gjennomgang for å sikre at registrering av midlertidig stopp av tjenester ble 
tatt ut av timeantallet. Slike stopp kan skje etter brukers eget ønske (ferie, reiser m.m.) eller at 
bruker mottar andre tjenester som rullerende avlastning på institusjon, sykehusinnleggelser mv. i 
stedet for planlagte aktiviteter. Midlertidig stoppede tjenester er derfor ikke tatt med i beregningene 
av timer og dager. 

For å sikre god kvalitet på grunnlagsdataene er analysen blitt gjort for hver av de utførende 
avdelingene i kommune. For helsetjenester i hjemmet i Røyken betyr dette at analysen er gjort på 
hver av de tre utførende avdelingene og ikke bare samlet. Ved å sjekke dataene på dette detaljerte 
nivået har det kommet frem svært mange feilføringer og unøyaktigheter. I utgangspunktet er dette 
ikke viktig i kommunens økonomioppfølging av de organisatoriske enhetene. Når vi nå gjør 
analyser på tjenestenivå er dette derimot svært viktig når vi ønsker å finne de faktiske 
enhetskostnadene.  

ISF-finansieringen er blant annet ikke inntektsført i regnskapet på riktig tjeneste for utførende 
avdeling. Det samme har vært tilfelle for kostnadsføringer. Det er derfor gjort omfattende 
korrigeringer for å styrke kvaliteten i grunnlagsdataene og bedre kvaliteten i denne analysen. 
Røyken kommune oppfattes som en veldrevet kommune med god kontroll over tjenestene. Det var 
derfor noe overraskende omfang av korrigeringer (selv de beste gjør feil). Disse feilene gjør også 
at det er noe feilaktigheter i kommunens KOSTRA-rapportering. 

Vi har også foretatt en korrigering for pensjon. I regnskapet for 2017 ble det ført for mye pensjon på 
slutten av året. Dette er blitt bekreftet at skyldes for store kostnadsføringer løpende igjennom året 
og ikke korrigeringer for tidligere år (sistnevnte ville i så fall ikke vært relevant for årets tjeneste-
utførelse).  

I inntektsføringen av egenbetaling praktisk bistand har det i Røyken ikke vært gjort et skille i 
inntektsføringen mellom praktisk bistand ytt som daglige gjøremål og opplæring. Fordelingen har 
derfor ikke vært mulig ut på utførende enhet. Kostnaden presentert i tabellen for Røyken er derfor 
for lav på praktisk bistand daglige gjøremål og noe for høy på opplæring. Vi kan allikevel gjøre en 
betraktning av disse kostnadene i Røyken samlet mot finansieringen i forsøket.  

Røyken kommune har en stor institusjon, Bråset bo- og omsorgssenter, sammen med Asker 
kommune. Av de 195 plassene benyttes 96 av Røyken kommune. Enhetskostnadene er beregnet 
for hele sykehjemmet. Det er noe usikkerhet med klassifiseringen av plasser mot faktiske brukere/-
kostnader. Det er allikevel å anta at det ikke er vesentlige feil i dette (fast kategorisering av 
brukere, ikke etter hvem som faktisk har bodd der). 

Brutto- og nettoutgifter 
Inntekter fra brukerbetalinger bokføres i sin helhet på tildelingskontoret. I våre analyser av enhets-
kostnader for Røyken er disse fordelt på de aktuelle tjenestene slik at kostnadene fremstår som 
nettokostnader og blir sammenlignbare med det statlige forsøket. Inntekter i forbindelse med 
ressurskrevende brukere er av samme grunn holdt utenfor analysene. Andel av relevante felles-
kostnader er tatt med i kostnadsberegningene av tjenestene. 

Egen rapport fra Gerica 
Da systemet ble innført fikk Røyken laget en egen rapport fra fagsystemet (Gerica) over antall 
timer og døgn for en gitt periode (BUM-rapport – Bestiller-utførermodell). Når det gjelder Røyken 
har vi derfor ikke hatt de samme problemene som for de andre kommunene med å skaffe pålitelig 
statistikk for disse størrelsene (jf. avsnitt 2.4). Rapporten brukes i dag av andre Gerica-kommuner 
for deres oppfølging av tjenestene (Oslo, Ringerike, Drammen mfl.).  
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Rapporten viser en sammenstilling av bestilt (vedtak), planlagt (tjenestens vurdering av behov) og 
journalført tid. Rapportene tas ut etter endt måned og er grunnlaget for inntektsføringen av ISF i de 
utførende avdelingene. I utgangspunktet gir rapportene en oversikt over vedtakstimer/dager, 
tjeneste og hvilken enhet som leverer tjenesten. I praksis kan ansatte i samme organisatoriske 
enhet levere flere tjenester. De ansatte i de tre distriktene utfører ikke bare helsehjelp, men også 
praktisk bistand. Personalet i boligen for psykisk utviklingshemmede yter både helsehjelp, praktisk 
bistand og opplæring. I tillegg følger de bruker til dagaktivitet og så videre.  

Generelt vurderes datakvaliteten i Røyken å være god. Kommunen har over mange år hatt en ISF-
finansiering som gir en god bevisstgjøring om vedtatte og utførte timer og dager. Datakvaliteten 
vurderes god på avdelingsnivå for kommunens egen økonomioppfølging, men ikke god nok til å 
utføre analyser på tjenestenivå. Korrigeringene har derfor vært nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
datakvalitet for disse analysene. 

7.3 Resultater av beregningene 
Resultatet av våre beregninger er vist i de to tabellene under. Den første viser nivået for enhets-
kostnaden for Røyken i 2017 sammenliknet med satsene i forsøket. Den andre viser gevinsten 
eller tapet dersom de statlige satsene hadde blitt brukt til å finansiere tjenestene i Røyken som 
våre beregninger omfatter.  

Beregningene gir en klar indikasjon på at ordningen ville vært lønnsom for Røyken. Det er beregnet 
en samlet gevinst på 9,4 mill. kr. Gevinsten er knyttet til lave enhetskostnader for institusjon og 
aktivisering. For helsetjenester i hjemmet er det beregnet et tap. 

Tabell 7.3 Beregnede enhetskostnader for Røyken fordelt på tjenester og satsene i det statlige forsøket 2017 

 

Tabell 7.4 Gevinst for Røyken kommune ved finansiering i det statlige forsøket for utvalgte tjenester 
(Rundsumstilskuddet ikke vurdert) 

Sats i forsøket Røyken Røyken lav Røyken høy

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, dag/kveld 724 1 012 937                 1 340               

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, natt 1 020 1 126

4.3.1 Praktisk bistand daglige gjøremål, ambulerende dag/kveld 494 592

4.3.2 Praktisk bistand opplæring, ambulerende dag/kveld 548 545 482                 584                  

4.3.3 Støttekontakt, bemanning 1,0 per time 238 187

4.3.4 Brukerstyrt personlig assistans, dag/kveld 359 307

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,5 per time 271 219

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,3 per time 198 162 155                 171                  

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, samlet 227 174 155                 219                  

4.5 Omsorgstønad 234 133

4.6 Avlastning 270 57

5.1.1 Tidsbegrenset opphold - avlastning, kommunal plass 2 979 2 407

5.1.2 Tidsbegrenset opphold - rehabilitering, kommunal plass 2 880 2 628

5.1.3 Tidsbegrenset opphold - annet korttidsopphold, kommunal plass 2 979 4 678

5.1.4 Langtidsplass i institusjon  - ordinær plass 2 284 1 734

5.1.5 Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt plass, kommunal plass 2 493 1 719

5.1.6 Langtidsplass i institusjon - forsterket plass, kommunal plass 3 135 3 744

Kun en avdeling

Kun en avdeling

EnhetskostnadAktivitet

Kun en avdeling

Kun en avdeling
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Helsetjenester i hjemmet 
Røyken har vesentlig høyere kostnader per levert time i hjemmetjenestene enn i den statlige 
forsøksordningen.  

Det er en oppfatning at kommunen gjør «strenge» vedtak i tjenesten (vedtakstimer med høy 
forventning om effektivitet), noe som gjør det krevende å holde enhetskostnaden nede. Dette må 
forstås som at én time helsetjenester i hjemmet levert i Røyken er mer krevende å levere enn i 
andre kommuner. En mulighet kan også være at det blir levert andre tjenester enn de som blir 
registrert. Denne påstanden lar seg vanskelig etterprøve.  

Røyken har tre hjemmetjenesteavdelinger med svært forskjellige enhetspriser (fra 937 til 1 340 kr). 
Kommunen kjenner disse variasjonene mellom avdelingene, og vi får høre at de har vart over lang 
tid. Det ser ikke ut til at ulik tid brukt på kjøring kan forklare forskjellene. 

Den dyreste avdelingen ble delvis forklart med at de hadde andre aktiviteter i kostnadsgrunnlaget 
og lå derfor litt høyt (drift av kafé). Kostnadene ble gjennomgått i detalj og ikke-relevante kostnader 
trukket ut. Dette ga særdeles små endringer i enhetsprisen. De tre avdelingene ble vurdert å ikke 
ha vesentlige forskjeller i vedtakstimer (skalafordeler) eller logistikkutfordringer (kjøretid) som 
kunne forklare de store forskjellene.  

Nøyere analyser viste at den dyreste avdelingen hadde et større omsorgsboligkompleks med 
tjenesteleveranser. I et slikt kompleks forventes det å kunne ha en høyere brukerrettet tid enn det 
tjenestemottakere i frittstående boenheter har (mindre tid til logistikk). Kostnadene for denne 
avdelingen burde derfor vært lavere og ikke høyere enn de øvrige. Kostnaden for den dyreste 
avdelingen hadde ligget høyere enn de øvrige over flere år. Til tross for å være klar over dette har 
kommunen ikke evnet å utligne disse forskjellene.  

Røyken vs

Tjenester forsøket

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, dag/kveld 54,6             39,1             -15,5 139,8 %

4.1 Helsetjenester i hjemmet ambulerende, natt 4,2               3,8               -0,4 110,4 %

4.3.1 Praktisk bistand daglige gjøremål, ambulerende dag/kveld 3,8               3,2               -0,6 119,8 %

4.3.2 Praktisk bistand opplæring, ambulerende dag/kveld 46,1             46,4             0,3 99,4 %

4.3.3 Støttekontakt, bemanning 1,0 per time 5,4               6,9               1,5 78,4 %

4.3.4 Brukerstyrt personlig assistans, dag/kveld 11,9             13,9             2,0 85,5 %

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (254) 126,1           113,3           -12,8 111,3 %

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,5 per time 3,1               3,8               0,7 80,8 %

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, bemanning 0,3 per time 3,5               4,3               0,8 81,7 %

4.4 Dag- og aktivitetstilbud, samlet 6,2               8,1               1,9 76,9 %

4.5 Omsorgstønad 2,0               3,6               1,5 56,9 %

4.6 Avlastning 0,5               2,5               2,0 0,0 %

Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser (234) 15,4             22,3             6,9 69,0 %

5.1.1 Tidsbegrenset opphold - avlastning, kommunal plass 24,7             30,5             5,9 80,8 %

5.1.2 Tidsbegrenset opphold - rehabilitering, kommunal plass 4,3               4,7               0,4 91,3 %

5.1.3 Tidsbegrenset opphold - annet korttidsopphold 5,9               3,7               -2,1 157,0 %

5.1.4 Langtidsplass i institusjon  - ordinær plass 23,7             31,2             7,5 75,9 %

5.1.5 Langtidsplass i institusjon - skjermet/tilrettelagt plass 12,7             18,4             5,7 69,0 %

5.1.6 Langtidsplass i institusjon - forsterket plass 3,4               2,8               -0,5 119,4 %

Helse- og omsorgstjenester i institusjon (253) 74,5             91,3             16,8 81,6 %

I alt 215,9           226,8           10,9 95,2 %

Gevinst (+) 

/ tap(-) 

 Netto- 

utgifter Tilskudd
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Spørsmålet er da hva forskjellene kan skyldes. Kommunen har ikke selv noen forklaringer på disse 
forskjellene. I teorien kan slike forskjeller skyldes forhold som antall oppmøter på basen, 
organisering av kjøreruter, hvordan de ansatte utnytter tiden sin m.m. Slike forhold henger gjerne 
igjen sammen med hvordan tjenesten er organisert, ledelse og kulturen i avdelingen. Vår erfaring 
er at det kan være store forskjeller mellom ulike kommuner på dette området. 

Når det gjelder natt ligger også Røyken noe over satsene i den statlige finansieringen i enhets-
kostnad. Vedtakstimer på natt kan tidvis være vanskelig å kvantifisere. En større andel av arbeidet 
på natt er ikke planlagt (vedtak fattet) enn det vi opplever på dag. Om kommunen i stor grad 
leverer tjenester uten at akuttvedtak fattes, vil nødvendigvis enhetskostnaden bli høyere. Det kan 
ikke konkluderes med at det er en høyere slik andel i Røyken enn det vi kan forvente. 

Praktisk bistand 
Nettokostnaden i Røyken samlet ligger kr 18 per time under finansieringen i forsøket. Brutto-
kostnaden (det vil si uten egenbetaling og andre aktuelle kostnader) for praktisk bistand daglige 
gjøremål utført av kommunen (92 prosent av timetallet) er på kr 592, mens den for innkjøpte 
tjenester ligger på kr 352 per time. 

Det er tre avdelinger som utfører denne tjenesten. Forskjellen i enhetskostnadene før egenbetaling 
(brutto) for disse varierer fra kr 482 til kr 584 per time. Det er ikke gjort noen særskilte vurderinger 
om driftsforutsetninger for å forklare forskjellene utover det som forventes avdekket i vedtaks-
forskjellene. Kostnadene til brukerstyrt personlig assistent ligger i Røyken på kr 307 per time mot kr 
359 finansiert i forsøket. Denne tjenesteproduksjonen blir i det alt vesentligste innkjøpt.  

Dag- og aktivitetstilbud 
Kommunens dag- og aktivitetstilbud gir et gruppetilbud til relativt mange brukere. Dette er med på å 
holde enhetskostnadene lave. Dagsenter har en bemanningsfaktor på 0,3, som innebærer en 
gruppestørrelse på rundt 3 ansatte per 10 brukere. På senteret er det to utførende enheter. Prisen 
for disse varierer fra kr 155 til kr 174 per time. Den laveste enhetskostnaden har et senter for eldre 
med særlig stor besøksfrekvens. Den andre er et dagsenter for PU-brukere. Personale i PU-
boligene følger med brukere til dagaktivitet. Det er usikkert om alle kostnader for «boligpersonalet» 
rettmessig har blitt ført over på aktiviteten. Kommunen har også et dagsenter for PU med 
bemanning 0,5 per time. Også her ligger kostnaden i Røyken lavere enn i forsøket. Samlet ligger 
kostnadene til dag- og aktivitetstilbud 23 prosent lavere i Røyken enn finansieringen i det statlige 
forsøket. 

Omsorgsstønad og avlastning 
Kostnaden per time omsorgsstønad ligger i Røyken på kr 133 mot kr 234 i forsøket. Kommunen 
har valgt å ligge på et lavt kostnadsnivå for denne tjenesten. Kostnadene til avlastning er på 57 mot 
kr 270. Det store avviket her mot ordningen skyldes avtaler om døgnopphold til fast lav pris. Dette 
gir svært lav kostnad per vedtakstime. 

Institusjonstjenester 
Samlet ligger kostnadene til institusjon 18 prosent lavere i Røyken enn finansieringen i forsøket. 
Det har ikke fremkommet noen klare svar på hvorfor Røyken har lavere kostnader enn det statlige 
forsøket utover antagelse om effektive driftsavdelinger og stordriftsfordeler. 

Jevnt over ligger kostnadene lavere for Røyken kommune enn i det statlige forsøket. Den eneste 
kategorien som avviker er «5.1.3 tidsbegrenset opphold – annet korttidsopphold, kommunal plass».  

Her har Røyken kommune lagt sine lindrende plasser. Slike plasser er ikke en egen kategori i den 
statlige finansieringen. Lindrende plasser har normalt en høyere bemanning, høyere fag-
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sammensetning og høyere bruk av medisinsk forbruksmateriell enn øvrige plasser. Det er derfor 
ikke helt unaturlig at disse plassen faller dyrere ut en øvrige.  

Datakvalitet 
Røyken kommune har aktivt brukt timeantallet i oppfølgingen av sine virksomheter over år. Vi 
hadde derfor ventet god kvalitet av grunnlagsdata i kommunen. Ved gjennomgangen ble det 
imidlertid avdekket at forholdet mellom utførte timer/dager og tilhørende kostnader ikke var så lett å 
følge da kommunen i sin oppfølging har et sterkere fokus på utførende enhet enn utført tjeneste. 
En omfattende rydding var derfor nødvendig for å komme frem til enhetskostnadene for tjenesten 
slik at vi fikk dem sammenlignbare med forsøket. Både representanter fra bestillerkontoret og 
økonomifunksjonen i kommunen har vist en god innsikt i tjenesten utfordringene til tross. Kvaliteten 
på grunnlagsdataene i Røyken forventes allikevel å ligge på et høyere nivå enn det vi kan forvente 
å finne i andre avdelinger. 

Nivå enhetskostnader 
Enhetskostnadene i Røyken ligger lavere enn satsene i forsøket på alle tjenester med unntak av 
ambulerende helsetjenester.  

Det er interessant å merke seg antagelsen om «strenge» vedtak i helsetjenester i hjemmet 
(vedtakstimer med høy forventning om effektivitet). Om dette skulle vise seg å være riktig, indikerer 
dette en forskjell i hvor krevende det er for tjenesten å levere timer på tvers av kommuner. En 
økning i antall timer i kommunen kan derfor sees på som en reell behovsforskjell eller en lettere 
mulighet til å levere tjenester og vice versa. Det kan imidlertid ikke dokumenteres at praksisen i 
Røyken avviker fra andre kommuner. 

Fra et rådmannsperspektiv kan det diskuteres hvor en ønsker å ligge på kostnadsnivå for de ulike 
trinnene i omsorgstrappen. En god strategi for effektiv ressursutnyttelse og gjennomføring av en 
BEON-strategi (Beste effektive omsorgsnivå) å ligge lavt for de dyre tjenester høyt i trappen og 
investere mer ressurser på lavere trinn i trappen (det kan diskuteres om dette ville gi lavere eller 
høyere enhetskostnader for disse tjeneste). Det er nettopp dette avviket mot den statlige 
finansieringen vi finner i Røyken med rimeligere institusjonsplasser og dyrere hjemmetjenester enn 
forsøksordningen. 

Forklaringer til forskjeller 
Røyken kommune har et stort sykehjem med avdelinger laget for å kunne få god driftsøkonomi. 
Dette gir stordriftsfordeler og effektiv drift av enkeltavdelinger og er med på å holde enhets-
kostnadene lave. Kostnadene til helsetjenester i hjemmet ligger høyere enn satsene i det statlige 
forsøket.  

Det er også interessant å merke seg store forskjeller i enhetskost mellom tilsynelatende like 
avdelinger. En oppfølging av utført tjeneste basert på enhetskostnader vil derfor være et godt 
virkemiddel for oppfølging av tjenestene og for å etablere neste beste praksis.  

Røyken kommune har i liten grad kjøpte tjenester som erstatning for egen produksjon. Det er 
likevel ved flere anledninger kommet frem slike erfaringer hvor enhetskostnaden ligger lavere enn 
for egenproduserte tjenester. Om dette skyldes lettere eller tyngre brukere eller reelle produksjons-
forskjeller har ikke latt seg avdekke. Det er heller ikke foretatt vurdering av kvalitetsforskjeller 
mellom disse.  
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8 Konklusjoner og refleksjoner 

8.1 Nivå enhetskostnader 
Vår oppgave har vært å beregne enhetskostnader for tjenestene som finansieres av forsøket for 
Røyken, Kristiansand og Selbu. Tilsvarende beregninger er tidligere gjort for de fire A-kommunene 
i forsøket. For de syv kommunene viser beregningene følgende avvik mellom kommunenes 
enhetskostnader og de nasjonale satsene: 

Tabell 8.1 Avvik mellom beregnede kommunale utgifter og finansiering gjennom satsene i det statlige forsøket 
(+ er tap og – er gevinst for kommunene) 

Kommune I alt Hjemmetjenester Aktivisering Institusjon 

Røyken -5 % +11 % -31 % -5 % 

Kristiansand -14 % +0 % -1 % -30 % 

Selbu -3 % -1 % ? -5 % 

Hobøl +2 % +14 % ? -10 % 

Lillesand -6 % -12 % ? +2 % 

Os -5 % -6 % -35 % +20 % 

Stjørdal -8 % -7 % +17 % -11 % 

I Røyken, Kristiansand og Selbu er altså kommunenes enhetskostnader jevnt over lavere enn 
satsene i forsøket. Av de syv kommunene som nå er kartlagt er det bare Hobøl som samlet har 
høyere enhetskostnader enn satsene i forsøket. 

Alle de tre hovedtjenestene vist i tabellen har både positive og negative utslag. Det er med andre 
ord ikke noe entydig sammenheng om hvilke tjenester som gir en gevinst og hvilke som gir et tap. 
For institusjon er det beregnet en gevinst for fem av de syv kommunene. For Lillesand er det 
beregnet et begrenset tap, mens det for Os er beregnet et betydelig tap.  

I Os var imidlertid i 2017 bare 4,1 prosent av eldre over 80 år på sykehjem. Tilsvarende dekning for 
landet var på 12,9 prosent. Den lave dekningen i Os betyr trolig at pasientene her er mer 
skrøpelige enn det som ellers er vanlig. Og skrøpelige pasienter kan være en forklaring til den 
høye enhetskostnaden. Os har til gjengjeld gitt tilbud om boliger med døgnbemanning til brukere 
som ellers ville vært på sykehjem. Samlingen av disse brukerne har gitt grunnlag for lave 
enhetskostnader i hjemmetjenesten. 

Stjørdal har også satset på å gi boliger med døgnomsorg som et alternativ til sykehjem. I Stjørdal 
er det 5,1 prosent av eldre over 80 år på sykehjem. Selv med en så lav dekning har driften av 
sykehjemmet gitt en gevinst for Stjørdal.  

Mangel på pålitelige data har gjort at det ikke har vært mulig å gjennomføre beregninger av 
enhetsprisene for aktivisering i Selbu, Hobøl og Lillesand. 

8.2 Forklaringer til forskjeller i enhetskostnader? 
I prinsippet kan følgende forhold bidra til forskjeller i enhetskostnadene: 

► Stordriftsfordeler eller smådriftsulemper: Evnen til rasjonell drift vil være preget av størrelsen 
på de aktuelle enhetene i kommunene. Vår erfaring er at en turnusgruppe bør omfatte rundt 20 
årsverk for å få en god utnyttelse av stordriftsfordeler. Det er spesielt utnyttelse av 
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nattevaktene som krever en viss størrelse av turnusgruppen. Utformingen av byggene er også 
av betydning for hvor rasjonelt driften kan legges opp. Lavere enhetskostnader i fem av 
kommunene i tabellen over har trolig sammenheng med utnyttelse av stordriftsfordeler. 

► Ulike pleie- og bemanningsfaktorer: En pleiefaktor blir beregnet ved å ta antall årsverk i turnus 
og dividere med antall brukere (eller plasser). I bemanningsfaktoren tas med også årsverk 
utenfor turnus. I kommunene er det vanlig å bruke slike faktorer i styringen av sykehjem og 
dagsentra. Vår erfaring er at det er relativt store forskjeller mellom kommunene i nivået for 
disse faktorene.  

► Bruk av vikarer og overtid: Omfattende bruk av disse størrelsene vil kunne øke kostnadene, 
særlig dersom vikarene blir rekruttert fra vikarbyråer. 

► Kjøreavstander: Effektiviteten i hjemmetjenesten er avhengig av kjøreavstander til brukerne av 
hjemmetjenesten.  

► Organisering av hjemmetjenesten: Forhold som kan være av betydning: Antall oppmøter på 
basen, organisering av kjøreruter med bruk av teknologiske hjelpemidler, hvordan de ansatte 
utnytter tiden sin m.m. 

► Lønnskostnader: Lønnsnivået inkludert nivået på pensjon kan variere mellom kommunene. 
Ulikt lønnsnivå kan henge sammen med en annen sammensetning av personell enn lagt til 
grunn ved fastlegging av de statlige satsene. 

► Ulik klassifisering av tjenestene: Gråsoner mellom tjenestene kan bidra til ulik praksis for 
klassifisering av tjenestene. Oppryddingen gjennom 2016 og 2017 har bidratt til mer lik 
klassifisering. De beregnede enhetskostnadene for 2017 kan være preget av at arbeidet med å 
rydde fortsatt pågikk. Vi vet ikke om det fortsatt er gråsoner som kan bidra til ulik klassifisering. 

► Grov inndeling for institusjon: For institusjon blir det gitt tilskudd etter fem satser for ulike typer 
plasser. I praksis er differensieringen langt større enn disse fem kategoriene. De grove 
kategoriene brukt i forsøket kan gi både positive og negative utslag.  

► Utført tid blir ikke registrert: Avvik mellom utført og vedtatt tid vil også være av betydning for 
enhetskostnaden. I forsøket er det vanligvis utføreren som registrerer tiden i «tjenestebildet» 
under utføringen av tjenesten. Informanter i de tre nye kommunene har påpekt at en slik 
registrering har noe karakter av «bukken og havresekken». Uten en tidsregistrering vil det 
være vanskelig å avdekke om bruker får noe mer eller mindre tid enn det som er registrert. 
Slike forhold kan være en mulig forklaring til forskjeller i enhetskostnader. 

► Kapasiteten til hjemmetjenesten: Det kan være en fare for at kapasiteten til utfører påvirker 
timene som blir gitt til bruker. I tider med slakk øker timene og i tider med mye å gjøre kniper 
man igjen. 

8.3 Hva har vi lært om datakvaliteten? 
Underveis har vi strevd mer enn vi trodde på forhånd med å etablere et datagrunnlag med god 
kvalitet. Enhetskostnadene blir beregnet ved å dividere utgiftene på timer eller døgn som brukerne 
har mottatt. Vi har erfart at kvaliteten for dataene ikke er så god som ønsket verken for telleren eller 
nevneren i denne brøken. I det følgende vil vi oppsummere våre erfaringer med å etablere data 
med tilfredsstillende kvalitet. Vårt arbeid med å beregne enhetskostnader er illustrert i figuren 
under. 
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Figur 8.1 Illustrasjon av arbeidet med å beregne enhetskostnader i kommunene 

Enhetskostnadene blir beregnet som en brøk med nettoutgiftene i telleren og timer eller døgn for 
de aktuelle tjenestene i nevneren. For å etablere data av tilfredsstillende kvalitet har det vært 
nødvendig med en betydelig «rydding» av dataene både i telleren og nevneren. «Ryddingen» blir 
nærmere kommentert i det følgende: 

► Koble utgifter og tildelte timer/døgn: For å beregne enhetskostnader har det vært nødvendig å 
koble opplysninger fra fagsystemet og økonomisystemet. Deltakelse i forsøket krever ikke en 
slik kobling. En vellykket kobling er blant annet avhengig av en hensiktsmessig kontoplan. 

► Feil KOSTRA-funksjon: I Selbu har det ikke vært ført utgifter på aktivisering. Kommunen har 
ført utgiftene til aktivisering dels på hjemmetjenester (funksjon 254) og dels på 
institusjonstjenester (funksjon 253). 

► Riktig grenseoppgang mellom tjenester: Selbu har til nå verken fattet vedtak om praktisk 
bistand opplæring eller aktivisering. I kommunene i forsøket har det vært en drøfting om 
grenseoppgangen mellom praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. Deltakelsen i forsøket 
vil kunne påvirke praksisen til Selbu. En riktig grenseoppgang mellom tjenestene vil altså 
kunne gi mer presise og pålitelige resultater.  

► Mer detaljerte vedtak: Prismodellen i forsøket har en mer detaljert spesifisering av tjenester 
enn kravene i IPLOS. Deltakelse i forsøket krever derfor mer detaljerte vedtak. Mer presise 
beregninger er også avhengig av mer detaljerte vedtak.  

► Riktig stramhet på vedtakene: Det må tas stilling til hvilke oppgaver utført av hjemmetjenesten 
vedtaket skal omfatte. Et eksempel er at hjemmetjenesten i Selbu deltar i et testprosjekt om 
ruteoptimalisering. Her står brukere med multidose oppført med 5 minutter per uke, noe som 
tilsvarer at ansatte i hjemmetjenesten er hos brukeren i 10 minutter annenhver uke for å levere 
multidoserullen til brukerne. Med administrasjon og arbeidet med kvalitetssikring er tidsbruken 
betraktelig større enn 10 minutter. Spørsmålet er i hvilken grad tiden til administrasjon og 
kvalitetssikring kan regnes med. Vi vet verken om det er etablert rutiner for dette i forsøket eller 
om rutinene blir fulgt opp. 

► Riktig registrering i fagsystemet: Ved revurdering av vedtak kan antall timer til en bruker øke 
eller bli redusert. I slike tilfeller er det viktig at endringen rent teknisk blir registrert som en ny 
tjeneste i fagsystemet. For ellers klarer ikke fagsystemet å fange opp endringen. Resultatet er 
at statistikken viser for mange eller for få timer. Statistikken for Selbu er trolig til en viss grad 
preget av slike feil. 
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► Mer korrekt beregning av utgifter finansiert av rundsumtilskuddet: Foreløpig har vi ikke klart å 
anslå utgiftene som brukes av hjemmetjenesten ved utrykning ved trygghetsalarmen. Dette er 
utgifter som finansieres av rundsumtilskuddet. Et anslag av disse utgiftene vil gi noe reduserte 
enhetskostnader for hjemmetjenestene. 

► Seks kategorier plasser på institusjon: Prismodellen i forsøket omfatter et begrenset antall 
kategorier plasser. Disse kategoriene fanger ikke opp tilbudet til brukere med omfattende 
behov for bistand, slik som den lindrende enheten i Røyken.  

For å kunne bruke modellen for finansiering i forsøket har A-kommunene brukt mye tid på rydding 
både i fagsystemet og økonomisystemet. Kulepunktene over illustrerer hvilke forhold ryddingen har 
omfattet. Våre informanter i evalueringen svarer nokså unisont at ryddingen har vært verdt 
innsatsen. Gevinsten er betydelig bedre innsikt i tjenesteproduksjonen og et bedre grunnlag for 
styring.  

Videre ser vi nærmere på utfordringen med å etablere gode data for antall timer og døgn 
(nevneren). Det gjør vi med utgangspunkt i figuren under som viser hvordan ulike brukere har laget 
statistikk for antall timer og døgn.  

 

Figur 8.2 Illustrasjon av hvordan ulike brukere har utarbeidet statistikk basert på fagsystemet 

Fagsystemene i A-kommunene foretar ingen automatisk beregning av timer og døgn som gir 
grunnlag for tilskuddene i forsøket. På grunnlag av registreringen i IPLOS produserer fagsystemet 
to filer med informasjon om den enkelte bruker. Den ene filen gir informasjon om når et vedtak 
starter og slutter og antall tildelte timer per uke. Den andre filen forteller om midlertidig opphold i 
tjenestene som blir gitt.10 Det er nødvendig å bruke informasjon fra begge de to filene for å finne 
frem til tidsrommet vedtaket faktisk har blitt gitt. Figuren over illustrerer fire eksempler på hvordan 
denne utfordringen er håndtert: 

► Utbetalingene i forsøket er håndtert med regneark. Metoden omfatter mye manuelt arbeid og 
medfører en risiko for feil. 

► Den innsatsstyrte finansieringen i Røyken har siden 2007 vært basert på en rapport fra 
fagsystemet Gerica. Rapporten som ble utviklet har vært til nytte for andre kommuner som 

                                                      
10 Det pågår et arbeid med å forbedre rapportene fra Visma Profil og CosDoc (jf. avsnitt 2.4). De nye 
rapportene vil ha en annen struktur. 
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bruker Gerica. Den gir relevant styringsinformasjon uavhengig av om kommunen har et 
system for innsatsstyrt finansiering eller ikke. 

► Kristiansand har brukt Corporater til å lage tilsvarende statistikk som Røyken. Corporater er en 
leverandør som ikke har noe tilknytning til Gerica som leverer fagsystemet. På markedet 
finnes det mange leverandører som leverer tilsvarende løsninger som Corporater. BI-system 
og tredjepartsystem er begreper som blir brukt om denne typen løsninger. En fordel med å 
velge slike systemer er at det svekker makten til leverandørene av fagsystemene.  

► Den nasjonale statistikken lager SSB selv på grunnlag av filer på individnivå fra kommunene. 
Håndteringen av dataene i SSB er forskjellig fra det som gjøres i kommunene. Resultatet er 
ulik statistikk fra kommunene og SSB, selv om grunnlaget for statistikken er den samme.  

Den sentrale utfordringen er altså å få ut statistikk for timer og døgn for en gitt periode. Slik infor-
masjon er ikke bare viktig for å kunne utbetale tilskuddene i forsøket. Slik informasjon er viktig 
både for kommunal og statlig styring. Både statlige og kommunale myndigheter har derfor behov 
for å utarbeide denne statistikken. 

Vi har omtalt erfaringen knyttet til beregninger av enhetskostnader for et gitt år. Men erfaringene 
kan sies å være generelle utfordringer knyttet til å bruke fagsystemene som grunnlag for styrings-
informasjon.  

Behov for strengere krav til fagsystemene 
Det blir allerede i dag stilt krav om at de ulike fagsystemene skal levere data til SSB som grunnlag 
for nasjonal statistikk. Det er bestemt å overføre ansvaret fra SSB til Kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR). Vi tenker at det kan være fornuftig å utvide kravene til fagsystemene om 
uttrekk av data. Kravene kan for eksempel gjelde følgende forhold: 

► Flere variabler: Informasjon fra kommunene og Statistisk sentralbyrå kan tyde på at det ikke 
uten videre er enkelt å få ut informasjon om midlertidig opphold i tjenester. Det bør være et 
krav at fagsystemene leverer relevant informasjon om midlertidig opphold som kan brukes til 
statistikk for timer og døgn. Det betyr at statistikken ikke omfatter opphold som skyldes nye 
vedtak. 

► Organisatoriske enheter (ansvar) i kommunen: Rapporteringen til SSB skjer for kommunen 
som helhet. For kommunens egen styring er det nødvendig med informasjon om de ulike 
delene av organisasjonen som for eksempel ulike sykehjem og distrikter i hjemmetjenesten. 
Denne informasjonen kan blant annet brukes til en kobling mot økonomisystemet for beregning 
av enhetskostnader slik vi har gjort det i dette prosjektet. Etter hva vi har skjønt rapporterer alle 
virksomheter etter en næringskode basert på virksomhetens aktivitet, fastsatt etter gjeldende 
standard for næringsgruppering SN2007. For hjemmetjenesten skiller næringskoden mellom 
helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og ulike typer bofellesskap.11 Bruk av denne koden 
vil kunne gi nyttig statistikk. Vi vet imidlertid ikke i hvilken grad kommunene har registrert denne 
koden riktig.  

► Løpende gjennom året: Statistikken til SSB har blitt laget i mars etter året statistikken gjelder 
for. Men det kan også lages løpende oppdatert statistikk over utviklingen, som kan brukes til 
styringen i kommunene av de aktuelle tjenestene. Det bør være et krav om at fagsystemene 
kan levere slike oppdaterte data. 

Kommunenes ansvar 
Den digitale kommunen må i større grad selv ta grep om systemarkitektur, dataflyt, begrepsbruk 
etc. Ansvaret kan ikke overlates enkelt-leverandører av delsystemer, slik det tradisjonelt har vært 
(økonomi kjøper sitt økonomisystem, barnevernet kjøper CosDoc, arkivet kjøper ePhorte, mv.).  

                                                      
11 Kilde: Dag Abrahamsen mfl. (2016): «Hjemmetjenestens målgrupper og organisering». Rapporter 2016/13 
fra Statisk sentralbyrå. 
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Forord
Dette er den fjerdehovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med
statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag
for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i
rapporten. Rapporten er skrevet av Jonas Rusten Wang (ansvarlig konsulent), Per Schanche, Kjell
Værnor og Hege Askestad i Agenda Kaupang, og Audun Gleinsvik, Rune Busch og Jens Plahte i
Proba samfunnsanalyse.

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved
oppstart av forsøket, mens den andre og tredje(2017og 2018) analyserte utviklingen hhv. ettog to
år inn i forsøksperioden. Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de tre
åreneforsøkethar pågått, og er dermed en sluttrapport for første del av forsøket. Forsøket og
evalueringen har imidlertid blitt forlenget fram til utgangen av 2022.
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1 Sammendrag  
Denne rapporten er fjerde rapport i følgeevalueringen av Helsedirektoratets (opprinnelig) tre-årige 
forsøk med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester, heretter kun omtalt som 
«forsøket»1. Forsøket er nå utvidet fram til utgangen av 2022. Den overordnede målsettingen med 
forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av 
omsorgstjenester vil gi: 

► Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og  

► Riktigere behovsdekning for innbyggerne 

De seks kommunene som har deltatt i forsøket har vært inndelt etter to modeller – A-modellen med 
fire kommuner og B-modellen med to kommuner2 – som har vært ulikt innrettet med tanke på 
finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen. Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt 
sett av tre deler: 

► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt 
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra 
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens 
tidligere utgifter til helse og omsorg (heretter referert til som «uttrekket»). Begge modeller har 
inkludert et inntektspåslag på 4 prosent av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester3 i 
2015.   

► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av 
tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. 

► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanse- 
og utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet med 
IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med 
Helsedirektoratet.  

Denne evalueringen går gjennom hvilke endringer som har skjedd i kommunene etter to års 
deltagelse i prosjektet. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen 
i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd.  

Forsøket ser ut til å ha medført økt likebehandling og riktigere behovsdekning for 
innbyggerne 

Forsøket har sannsynligvis gitt likere tildeling og tjenester både mellom A-kommunene og innad i 
hver kommune. Kommunene har innført en mer likeartet måte å tildele tjenester på, og nærmer seg 
hverandre når det gjelder sammensetning og nivå på tjenestene. Vi tar imidlertid forbehold om at 
noe av effekten kan skyldes mer likeartet koding av tjenestene, heller enn endringer i selve 
tjenesten. Det er fortsatt store forskjeller i tildelingen mellom kommunene. 

Flere av funnene tyder på at forsøkskommunene har en grundigere og mer dialogbasert 
kartlegging av den enkelte brukers behov, og at tjenestene i større grad er tilpasset brukernes mål 
og behov. Kommunene har også hatt økt økonomisk handlingsrom til å utvikle tjenestene. Selv om 
vi ikke finner vesentlige endringer i brukernes og pårørendes opplevelse av tjenestene, er det 
likevel sannsynlig at forsøket gir riktigere behovsdekning.   

                                                      
1 Forsøket omtales internt som «SIO-prosjektet». 
2 Os, Stjørdal, Lillesand og Hobøl i modell A, Spydeberg og Selbu i modell B 
3 Alle referanser til pleie- og omsorgsutgifter viser til aktivitetene som føres på KOSTRA-koder 234, 253, 254 
og 261. 
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Forsøket har styrket kommunenes kompetanse  

Alle kommunene har økt sin kompetanse gjennom deltagelsen i forsøket. Særlig tildelingsenhetene 
har blitt mer tverrfaglige, samarbeider tettere med tjeneste- og økonomienheter, og arbeider mer 
systematisk med brukermedvirkning, kartlegging og vedtak. Kommunene har satt i gang betydelige 
satsinger innen kompetanseutvikling, forebygging og velferdsteknologi.  

Forsøket har medført bedre vedtakspraksis, i form av at vedtakene er mer presise, kodes riktig, 
oppdateres hyppigere og kontrolleres mot faktisk utførte tjenester. Dette har gitt kommunene et 
langt bedre styringsgrunnlag enn tidligere med løpende oversikt over tjenester, og mulighet for å i 
større grad analysere egne data.  

Det har vært en betydelig utgiftsvekst i kommunene, men store variasjoner mellom 
kommunene 

Kommunene har hatt økte utgifter i forsøksperioden, men med stor variasjon mellom kommunene. 
Stjørdal og Hobøl har hatt en beskjeden kostnadsvekst, mens økningen har vært betydelig i 
Lillesand og Os. Mye av kostnadsveksten skyldes trolig økning i behovet som følge av at det har 
blitt flere i aldersgruppene som trenger pleie- og omsorgstjenester. Ingen av kommunene ser ut til 
å ha tildelt tjenester mer generøst, men enhetskostnadene ser ut til å øke flere steder. Det er flere 
tegn på at kostnadskontrollen i driften har blitt løsere i noen av kommunene. 

Vi finner få tegn til at det har skjedd en systematisk vridning fra tjenester som er «ulønnsomme», 
herunder tjenester som ikke utløser statlig finansiering. Imidlertid har kommunene blitt mer bevisste 
på hvor mye de ulike tjenestene koster.  

Forsøket har gitt økte overføringer fra staten til kommunene  

Ser man på hele forsøksperioden (2016 til 2019) har vi beregnet at statens utgifter i de fire A-
kommunene økt med 495 mill. kr.4, pluss det forutsatte inntektspåslaget på 119 mill. kr. 
Kommunene har altså mottatt 614 mill. kr. mer gjennom forsøket, sammenlignet med det de ville 
fått dersom de ikke deltok. Dette tilsvarer 17,6 prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene. 

Samlet sett anslår vi at økningen i overføringer fra staten til kommunene kan fordeles som i Tabell 
1-1: 

Tabell 1-1: Forklaring på økte overføringer fra staten til A-kommunene 2016-2019, og anslag i mill.kr. 

Effekt Anslått i mill. kr Forklaring 

Inntektspåslag 119 Fire prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester. 

Demografi-
komponent  

228 Avvik i justering av rammetilskudd. Tilfaller andre 
sektorer i kommunen.   

Ressurskrevende 
tjenester5 

92 Effekt av at mye av økningen i ressurskrevende 
tjenester finansieres av staten  

Enhetskostnader 
og endring i 
aktivitetsnivå 

175 Differansen mellom øvrige effekter og totalsum kan 
skyldes enten enhetskostnader eller endring i 
aktivitetsnivå. Vår vurdering er at det i hovedsak 
skyldes enhetskostnader.  

Totalt  614  

 

                                                      
4 Tall for 2019 er estimert basert på aktivitetstilskudd mv. for første halvår 2019.  
5 2019 forutsatt lik som 2018 
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Disse forklares nærmere under:  

► Inntektspåslag: Inntektspåslaget er en del av det som er forutsatt i forsøket, og skal blant annet 
finansiere merarbeid ved deltagelse og andre satsinger innen pleie og omsorg.  

► Demografikomponent: Uttrekket fra rammetilskuddet justeres etter demografisk utvikling i 
landet som helhet, ikke i den respektive kommune. A-kommunene som alle har hatt høy 
behovsvekst i perioden blir i praksis kompensert for dette to ganger: både gjennom 
aktivitetstilskudd i forsøket, og gjennom rammetilskuddet som fordeles til resten av kommunen. 
En god del av merkostnaden for statens del kunne altså vært unngått dersom det ble vurdert 
andre måter å justere uttrekket fra rammetilskuddet på, som i større grad tok høyde for 
demografiutviklingen i den enkelte kommune. 

► Ressurskrevende tjenester: Kommunenes egenandel for ressurskrevende tjenester ville uten 
forsøket økt i perioden, men i forsøket finansieres hele veksten gjennom aktivitetstilskuddet fra 
staten.  

► Enhetskostnader og aktivitetsnivå: Kommunenes enhetskostnader forbundet med de ulike 
tjenestene (og som uttrekket er basert på) er i snitt lavere enn tilskuddene for de samme 
tjenestene i tre av fire kommuner. Når kommunene gikk inn i forsøket fikk de mer igjen for å 
produsere de samme tjenestene. Effekten av dette ble anslått til 55 mill. kr. i 2017, men med 
usikkerhet. Vi har ikke påvist en samlet vekst i aktivitet for de fire kommunene som er høyere 
enn det som kan forklares av demografiske faktorer.  

 

Forsøket har gitt et overskudd for kommunene 

Som beskrevet over har kommunene både økt sine egne utgifter og fått økte overføringer fra 
staten. Differansen er imidlertid positiv, spesielt for Os og Stjørdal som har opparbeidet betydelige 
overskudd gjennom forsøket.  

Alle kommunene har kommet gunstig ut av forsøket, og brukt midlene på ulike tiltak for å styrke 
tjenestene, slik som kompetanseutvikling, lavterskeltiltak og velferdsteknologi/hjelpemidler. Os og 
Stjørdal – som har de største overskuddene – har brukt muligheten til å gjøre større investeringer i 
sykehjem/helsehus kombinert med avsetninger i fond.  

En god del av kommunenes ekstra inntekter fra forsøket har i realiteten tilfalt andre sektorer i 
kommunene, primært på grunn av beregningsmetodikken for rammetilskuddet som er omtalt over. 
Det er også påvist tilfeller der pleie- og omsorgssektoren i kommunene indirekte finansierer andre 
sektorer.  

Kompetanseheving, krav til tildelingsprosessen og økte økonomiske rammer har 
hatt større effekt enn finansieringsmodellen 

Vår vurdering er at den viktigste drivkraften for endringer i forsøket har vært kombinasjonen av krav 
til tildelingsprosessen og kompetanseutviklingen som har skjedd som en del av forsøket.  

Finansieringsmodellen har først og fremst effekt gjennom å øke de totale midlene til disposisjon for 
kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Vi har ikke grunnlag for å hevde at kommunene tilpasser 
seg de insentivene som ligger i en finansieringsmodell basert på enhetspriser. Insentivene i 
modellen gjør det gunstig å vedta mange tjenester, men holde kostnaden per tjeneste lav. Den 
faktiske utviklingen har nærmest vært motsatt. Finansieringsmodellen har imidlertid tvunget fram 
endringer knyttet til vedtakspraksis og rapportering som har bidratt positivt til forståelsen og 
styringen av tjenestene. 

Det er metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket 
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Forsøket har vært et utviklingsprosjekt for alle som har vært involvert, der mye av læringen har 
skjedd underveis. Det er av flere grunner vanskelig å generalisere resultatene fra dette forsøket til 
en tenkt situasjon der forsøket gjøres til en permanent ordning for et større antall kommuner.  

► Det er kun fire kommuner, som alle er små eller mellomstore i størrelse, som har implementert 
modell A. Dette gjør det vanskelig å trekke generelle slutninger. I tillegg er kommunene relativt 
små, noe som gjør at én enkelt brukere eller ansatt kan påvirke resultatene. 

► Siden de fleste norske kommuner ikke søkte om deltagelse, og flere av de som søkte trakk seg i 
oppkjøringsfasen til forsøket, er det risiko for utvalgsskjevhet.  

► Forsøket var tidsavgrenset til 2019 (nå planlagt utvidet til 2022). Det er sannsynlig at 
kommunene agerer ulikt i en midlertid ordning, sammenlignet med en permanent ordning. 
Kommunene har i ulik grad vært bevisste på å ikke bygge opp helse- og omsorgssektoren til et 
nivå de ikke vil kunne finansiere etter at forsøket avsluttes. Samtidig er det krav om at 
overskuddet fra forsøket skal brukes opp.  

► Forsøket har bestått av en vesentlig utviklings- og læringskomponent, og deltagerkommunene 
har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra mange hold. Det er ikke sikkert det ville vært 
mulig å oppnå den samme effekten dersom forsøket skulle vært implementert i større skala.  

► Finansieringsmodellen har vært raus fra statens side. Det er kanskje ikke realistisk at en 
permanent nasjonal ordning med statlig finansiering vil hatt like romslige rammer.   
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2 Bakgrunn 
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig 
finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen med forsøks-
ordningen var å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester 
ville gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til 
innbyggerne. Følgende kommuner har deltatt i forsøket, i hhv. Modell A og B (innbyggertall per 
1.1.2019 i parentes): 

Modell A: 
► Hobøl (5 642) 
► Lillesand (10 990) 
► Os i Hordaland (20 804) 
► Stjørdal (24 028) 
 
Modell B: 
► Selbu (4 088) 
► Spydeberg (6 042) 

I dette kapittelet gis det en beskrivelse av hvordan forsøket har vært innrettet.  

2.1 Om forsøket  
Norske kommuner står i dag fritt til selv å innrette tjenestetilbudet i henhold til lokale prioriteringer. 
Dette innebærer at kommunene innen helse- og omsorgsområdet selv kan bestemme hva de skal 
tilby av tjenester og hvordan de skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov, så 
fremt dette er i tråd med de lovmessige kravene kommunene er underlagt, bl.a. gjennom pasient- 
og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det betyr at pasienters og brukeres rett 
til nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til bruker-
medvirkning og likebehandling like fullt vil være gjeldende i forsøkskommunene. Samtidig stiller 
kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, 
og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter. 

Forsøksordningen skulle ha to fokusområder:  

Brukers behov i sentrum 

► Det tilbys tjenester som er individuelt 
tilpasset ut ifra den enkeltes behov 

► Brukermedvirkning er satt i system 

 

Lik tildelingsprosess 

► Riktig kompetanse og 
kunnskapsgrunnlag er benyttet i 
behovsvurdering og tjenestetildelingen 

► Likt arbeidsverktøy er benyttet i 
tildelingsprosessene 

 

Forsøksordningen skulle inkludere inntil 20 kommuner og vare i tre år med oppstart 1. mai 2016. 
Selv om det innledningsvis var et større antall kommuner som søkte seg til forsøket, var det mange 
som i løpet av vinteren og våren 2016 valgte å trekke seg. Til sammen seks kommuner endte opp 
med å delta i forsøket. Forsøkskommunene ble delt inn i to grupper basert på hvilken modell de 
følger i løpet av forsøket. De to modellene (Modell A og B) forklares nærmere i de neste 
avsnittene.  
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Regjeringens politiske plattform av 14. januar 2018 (Jeløya-plattformen) satt som mål å «utvide 
prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner». Det 
ble 12. oktober 2018 sendt ut invitasjon til de seks forsøkskommunene pluss kommunene disse 
skal slå seg sammen med (Trøgstad, Askim, Eidsberg og Fusa) om å delta i forsøket fram til 
utgangen av 20226. Det legges i utvidelsen til grunn at alle kommunene skal følge modell A, 
inklusive de kommunene som til nå har fulgt modell B (Spydeberg og Selbu). Statsbudsjettet for 
2020 foreslår at «forsøket utvides med seks nye kommuner fra 2020, med sikte på oppstart senest 
andre halvår 2020».  

2.2 Finansieringsmodell 
Dette avsnittet gir en beskrivelse av finansieringsmodellene som praktiseres i forsøket.  

Den ordinære modellen for finansiering av helse- og omsorgstjenester er at dette dekkes over 
kommunebudsjettet. Hvor mye som bevilges er da gjenstand for lokale prioriteringer. Kommunen 
står fritt til å avgjøre hvor mye som skal brukes til helse og omsorg, og hvor mye som skal brukes til 
andre formål i kommunen. Under er en forenklet skisse som illustrerer dette (inkluderer ikke andre 
finansieringskilder som f.eks. statlige refusjonsordninger). For ordens skyld legges det til at 
kommunenes inntekter i stor grad kommer gjennom statens ordinære rammetilskudd til kommunen.  

 

Figur 2-1 Forenklet skisse av ordinær finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  

En sentral del av forsøket er at den ordinære finansieringsmodellen for helse og omsorg skulle 
erstattes med statlig øremerket finansiering. Deltakerkommunene har benyttet to ulike statlige 
finansieringsmodeller i forsøksperioden: Modell A og Modell B. De to finansieringsmodellene har 
kommet i stedet for det forsøkskommunene brukte på relevante helse- og omsorgstjenester 
tidligere.  

I forbindelse med forsøket har det derfor blitt gjort et uttrekk fra statens rammetilskudd hos forsøks-
kommunene, tilsvarende de faktiske netto driftsutgiftene til omsorgstjenestene året forut for 
forsøksperioden (KOSTRA-koder 234, 253, 254 og 261). Dette uttrekket fra rammen erstattes for 
begge modeller med øremerkede statlige tilskudd. Øvrige finansieringskilder for omsorgssektoren, 
eksempelvis egenandeler, har ikke blitt påvirket av forsøket. Omsorgstjenestene som inngår i 
forsøket og finansiering er nærmere beskrevet i Helsedirektoratets dokumenter Kriterier for tildeling 
av omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392).  

                                                      
6 Hobøl slås sammen med Spydeberg, Eidsberg, Askim og Trøgstad. Os slås sammen med Fusa.  
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Felles for begge finansieringsordningene er at forsøkskommunene mottar et årlig inntektspåslag på 
4 prosent av kommunens uttrekk, oppad begrenset til 25 mill. kr pr. år. Forsøket var planlagt 
avviklet 1. mai 2019. Etter dette skulle inntektspåslaget gradvis trappes ned. Nedtrappingen av 
forsøket beskrives i Helsedirektoratets veileder IS-2392. Helsedirektoratet dekker alle direkte 
kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av forsøket, herunder til møter og 
samlinger. Kommunen må selv dekke kostnader knyttet til reise til møter og samlinger. Som 
beskrevet tidligere er kommunene nå invitert til å delta i forsøket fram til 2022.  

Videre følger en nærmere omtale av finansieringsmodellene som benyttes i henholdsvis A- og B-
kommuner.  

2.2.1 Modell A 
Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. 
Tildelingskriteriene er beskrevet i IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en 
mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen 
utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene (se omtale under 
3.1.3) som skal brukes i tildelingen.  

 

Figur 2-2 Forenklet skisse av finansieringsmodell i A-kommuner  

Modell A finansieres gjennom et øremerket rundsumtilskudd, med et årlig inntektspåslag og en 
statlig prismodell med enhetspriser, heretter referert til som aktivitetstilskudd. 
Finansieringsordningen og kravene til rapportering er beskrevet i IS-2392 Finansieringsmodell for 
omsorgstjenester. I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon, hvorav inntil 500 000 
kr pr. kommune pr. år kan øremerkes til utgifter knyttet til kommunens prosjektgjennomføring, 
herunder planlegging, administrasjon, rapportering og evaluering. Enhetsprisene i prismodellen 
skal justeres årlig for lønns- og prisstigning etter en kommunal deflator, jf. IS-2392. 

Implementering av modell A 
For de fire A-kommunene ble det foretatt et uttrekk fra kommunens rammetilskudd tilsvarende 
forbruket på omsorgssektoren i 2015. I forsøksperioden blir uttrekket justert for lønns- og pris-
stigningen basert på en kommunal deflator, og en faktor som er ment å dekke økte behov som 
følge av den demografiske utviklingen. 
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Kommunen får dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris). I tillegg får de et rundsumtilskudd for 
å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert og et inntektspåslag på 4 prosent av uttrekket 
som blant annet kan brukes til dekke merkostnader ved deltagelse i forsøket.  

Aktivitetstilskuddene som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen 
for å etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015).7 Satsene er etablert 
ved hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.  

Det er fastlagt aktivitetstilskudd for utvalgte tjenester. Disse tjenestene har tidligere vært finansiert 
av kommunens frie inntekter og det statlige øremerkede tilskuddet til særlig ressurskrevende helse- 
og omsorgstjenester.8 Finansieringen gjennom brukerbetalinger har ikke blitt berørt og fortsetter 
som før. 

Fra oppstart i mai 2016 og ut året var det en innkjøringsfase med prismodellen der kun endringen i 
tjenester ble finansiert med bruk av aktivitetstilskudd. Grunnen er at det har tatt tid å etablere 
vedtak med koder tilpasset opplegget for finansiering. Ordningen har altså ikke blitt praktisert fullt 
ut før 1. januar 2017. De andre delene av finansieringen med rundsumtilskudd og inntektspåslag 
ble innført samtidig med at forsøket startet (1. mai 2016). Rent praktisk ble tilskuddene gitt med 
halvårseffekt – dvs. fra 1. juli 2016, noe som altså var to måneder etter at forsøket startet. 
Begrunnelsen for dette var at kommunene ikke skulle tilbakebetale allerede utbetalt rammetilskudd.  

Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og altså erstattet med den nye finansieringen. 
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester (234, 
253, 254 og 261).  

For hvert år ble det så korrigert for pris- og lønnsvekst. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket 
skulle korrigeres for «den generelle veksten i kommuneøkonomien». Kommunene i forsøket har 
argumentert for at uttrekket da ville bli urimelig høyt. For 2017 ble det valgt en annen metode for 
korrigering som gjør at uttrekket har blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på 
beregninger av betydningen av den demografiske utviklingen for landet som helhet for alle sek-
torer. I 2017 var det opprinnelige uttrekket justert for med 1,26 prosent. Det korrigerte uttrekket er 
justert med en vekst på 0,70 prosent. Korreksjonen er felles for alle A- og B-kommunene.  

2.2.2 Modell B  
Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. Kommuner som 
deltar i modell B får et øremerket rundsumtilskudd med et årlig inntektspåslag. Finansierings-
ordningen og rapportering er beskrevet i IS-2392. I modell B gis inntektspåslaget som en del av det 
øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere bindinger. Tilskuddet – som er 
tilsvarende tidligere ramme – justeres også for deflator og demografivekst.  

                                                      
7 Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgs-
tjenester». Rapport IS-2392 
8 Helsedirektoratet 2017: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 
i kommunene. Rundskriv IS-4/2017 
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Figur 2-3 Forenklet skisse av finansieringsmodell i B-kommuner  

2.3 Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier 
Kommuner i modell A skal benytte kriterier for tildeling av omsorgstjenester som er fastsatt av 
Helsedirektoratet og beskrevet i IS-2391 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester: Kriterier 
for tildeling av omsorgstjenester. Dette dokumentet har to hoveddeler: 

Arbeidsprosesskriterier 
Gjennom arbeidsprosesskriteriene legges det vekt på at tildelingsenhetene skal ha en mest mulig 
lik prosess for tildeling av tjenester. Disse kriteriene er delt inn fire innsatsområder: 

► Brukermedvirkning gjennom at brukeren gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om seg selv. 
Her står informasjon, kartlegging og dialog med brukere og pårørende sentralt.  

► Samhandling skal bidra til helhetlige pasient-/brukerforløp og sikre at tjenestene er koordinerte. 
Dette forstås både som samhandling med brukeren, og at tildelingsenheten har nødvendige 
systemer for samhandling og arbeidsflyt med andre aktører, eksempelvis utførerenhet eller 
spesialisthelsetjeneste. 

► Kompetanse i tildelingsenheten er en forutsetning for at behovsdekningen skal bli riktigst mulig. 
Med dette forstås både den interne kompetansen tildelingsenheten besitter, og den 
kompetansen tildelingsenheten trekker inn fra andre fagmiljøer/enheter ved behov.  

► Rutiner og bruk av verktøy er en forutsetning for enhetlig praksis på tvers av kommuner. Dette 
er både rutinene som benyttes i tildelingsprosessen, og egne skjemaer. Dette ble utarbeidet i 
forbindelse med innføringen av forsøket, og omtales i avsnitt 2.4. 

Tjenestekriterier 
Det er utarbeidet beskrivelser av tjenestene og vurderingskriterier for de tjenestene det fattes 
vedtak om. Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige, 
forsvarlige og verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.  

Kriteriene er fordelt etter kriterier for tjenester til hjemmeboende og kriterier for institusjon.  
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene ut fra følgende forhold:  

► Hva tjenesten består av/kan bestå av  
► Lovregulering av tjenesten  
► Hva som er formålet med tjenesten  
► Hvem som er i målgruppen for tjenesten  
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► Relevante vurderingskriterier  
► Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke  

Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse, og 
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at 
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke 
tjenesteområder som vil være aktuelle, og hvilke tiltak som vil være best egnet. 

2.4 Verktøy i tjenestetildelingen 
Som en form for operasjonalisering av tjeneste- og arbeidsprosesskriteriene ble det i samarbeid 
mellom Helsedirektoratet og kommunene utviklet en rekke verktøy som skulle heve kvaliteten på 
tildelingsprosessen. De mest vesentlige dokumentene inkluderer: 

► Samtaleguiden, som skal fungere som et hjelpemiddel i forbindelse med kartleggingssamtaler. 
Samtaleguiden inneholder en rekke spørsmål om brukerens livssituasjon, forutsetninger og mål. 
Ved å snakke seg gjennom spørsmålene skal tildelingsenheten settes bedre i stand til å fatte 
vedtak som gjenspeiler hva som er viktig for brukeren.  

► Søknadsskjema, som er dokumentet brukeren (evt. pårørende) fyller inn for å søke om tjenester 
fra kommunen. Søknadsskjemaene som brukes i hver kommune er utviklet i forbindelse med 
forsøket, følger det samme oppsettet og er relativt enkle. Det som er nytt er at brukeren ikke 
søker om en spesifikk tjeneste (f.eks. institusjonsplass), men kun beskriver egne bistandsbehov 
og mål. Formålet med dette er å gjøre kommunen bedre i stand til å tilby tiltak som passer den 
enkelte, og som er i tråd med BEON-prinsippet.  

► Sjekklisten, som er et dokument de som tildeler skal bruke for å forsikre seg om at de har 
innhentet tilstrekkelig med informasjon før de fatter et vedtak. Utfylling av sjekklisten er 
obligatorisk, og den skal også skannes og vedlegges i kommunens EPJ-system.  

Helsedirektoratet utarbeidet pilot-dokumenter, som ble testet ut i kommunene i løpet av de første 
månedene i forsøket. Deretter ble det satt opp møter for å få tilbakemeldinger og forbedre 
dokumentene. Dokumentene ble endelig godkjent i mars 2017.  

Helsedirektoratet utarbeidet også et e-læringskurs i saksbehandlerveilederen der forsøks-
kommunene deltok i to workshops. E-læringskurset ble publisert våren 2017 og er i prinsippet 
tilgjengelig for alle kommuner. Forsøkskommunene fikk imidlertid tilsendt en del materiell i 
forbindelse med innføring av forsøket. 

Videre har Helsedirektoratet og kommunene jobbet med vedtaksmaler og «klart språk». Det har 
vært arrangert to møter om dette. I tillegg har kommunene fått tilbud om å benytte en konsulent på 
«Klart språk» i inntil 10 timer til utvikling av språk og vedtaksmaler/brev i egen kommune.  

2.5 Kompetanseutvikling og opplæring 
Kompetanseutvikling er en viktig del av forsøket. Det har derfor blitt arrangert samlinger underveis 
for erfaringsutveksling, og kommunene har blitt fulgt opp fortløpende. Kommunene som deltar i 
forsøket har også fått oppfølging og opplæring fra Helsedirektoratet i samsvar med en fastsatt 
opplærings- og oppfølgingsplan.  

Figuren under viser noen samlinger og andre kompetanseutviklingstiltak forsøkskommunene har 
tatt del i siden oppstart. A-kommunene har vært invitert til samtlige, mens B-kommunene har deltatt 
i mindre grad.  
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Figur 2-4 Tidslinje for opplærings- og kompetanseaktiviteter i forsøksperioden 

 

I tillegg til de formelle kompetansetiltakene ligger mye av læringen i det å gjennomføre forsøket, alt 
fra tilpasning av IT-systemer og omkoding av vedtak, til nye metoder å kartlegge brukeren på. Det 
har i denne prosessen vært kontakt på flere plan mellom kommunene, og mellom kommunene og 
Helsedirektoratet. 

 

2.6 Utvidelse av forsøket  
Forsøket ble startet opp 1. mai 2016 med planlagt varighet til 1. mai 2019. Regjeringen har 
imidlertid besluttet å utvide forsøket, både med tanke på varighet og antall deltagende kommuner.   

Helsedirektoratet skriver: «Forsøket skal fra medio 2019 videreføres og utvides, men kun med 
modell A. Fra og med medio 2019 inviteres de kommunene som allerede deltar og de kommunene 
de skal slå seg sammen med, til videre deltagelse i forsøket.» Utvidelsen vil altså gjelde 

 kommuner som allerede er A-kommuner (Os, Stjørdal, Hobøl, Lillesand) 
 kommuner som slår seg sammen med en disse (Fusa, Eidsberg, Trøgstad, Askim) 
 kommuner som hittil har vært B-kommuner (Spydeberg, Selbu) 
 
Vi har i 2019 gjennomført en nullpunktsmåling i de kommunene som kommer inn i forsøket 
gjennom kommunesammenslåing (Fusa, Eidsberg, Askim), som vil inngå i neste års rapport.  
 
Videre inviterte Helsedirektoratet kommuner til å søke om deltagelse i utvidelsen av forsøket, der 
seks nye kommuner skal inngå i perioden 2020-2022. Fristen for å søke er 1. februar 2020. Alle 
kommuner vil være del av modell A, og kriterier for deltagelse omtrent tilsvarende som tidligere.   
 
Data er innsamlet for A-kommuner, B-kommuner og kontrollkommuner. Siden noen av de tidligere 
B-kommune og kontrollkommunene fortsetter som A-kommuner i det videre forsøket, og noen 
kommuner slår seg sammen med andre, har vi utarbeidet oversikten i Tabell 2-1, basert på det 
som er tilgjengelig av informasjon per november 2019.  
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Tabell 2-1: Kommuner i opprinnelig og utvidet forsøk. Kilde: egen sammenstilling 
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3 Evalueringsdesign og metode 

3.1 Mandat for evalueringsoppdraget 
Evalueringsoppdraget skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester 
gir: 

1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og 
2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne 

I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøks-
ordningen. 

Helsedirektoratet har operasjonalisert målene og kommet frem til at prosjektet skal føre til: 

Brukers behov i sentrum 

► Det tilbys tjenester som er individuelt 
tilpasset ut ifra den enkeltes behov 

► Brukermedvirkning er satt i system 

 

Lik tildelingsprosess 

► Riktig kompetanse og 
kunnskapsgrunnlag er benyttet i 
behovsvurdering og tjenestetildelingen 

► Likt arbeidsverktøy er benyttet i 
tildelingsprosessene 

 

 
Evalueringen skal vurdere grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning av forsøks-
ordningen. Forsøkskommunene i modell A og B skal sammenlignes med kommuner som ikke har 
deltatt i forsøket. 

I tillegg til å vurdere måloppnåelsen skal evaluator underveis i forsøket følge utviklingen i 
kommunene og gjennom årlige statusrapporter til direktoratet beskrive status og endringer på 
følgende områder: 

► Omfang på og kompetanse ved tildelingsenhetene 

► Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen 

► System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten, mellom tildelings-
enhet og utførerenheter og med spesialisthelsetjenesten 

► Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling 

► Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling 

► Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs. 
utførte timer i hjemmetjenesten, tildelte plasser i institusjon vs. plasser til disposisjon 

► Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester 

► Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner) 

► Kommunenes bruk av inntektspåslaget 

 

I tillegg til denne rapporten har det blitt utarbeidet en egen rapport om økonomisk utvikling og 
aktivitetstilskudd i forsøkskommunene (modell A) til og med 2017 som ble offentliggjort 29. august 
20189.  

                                                      
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-
enhetskostnader/id2609525/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-enhetskostnader/id2609525/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-enhetskostnader/id2609525/
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3.2 Evalueringsdesign 
Denne følgeevalueringen kartlegger og vurderer status på flere målepunkter:  

► 2016: Målepunkt 0 – Nullpunktsmåling (kartlegge status før forsøket startet)  
► 2017: Målepunkt 1 – status og utvikling etter ett år  
► 2018: Målepunkt 2 – status og utvikling etter to år  
► 2019: Målepunkt 3 – status og utvikling etter tre år (denne rapporten) 
 

Opprinnelig skulle denne rapporten fungere som sluttrapport for forsøket. I og med at forsøket 
utvides til 2022 vil det komme flere evalueringsrapporter etter denne.  

Målingene tar utgangspunkt i et indikatorsett som evaluator har utarbeidet i forbindelse med 
forsøket.10 På bakgrunn av disse indikatorene vurderes det om det har skjedd vesentlige endringer 
fra år til år, i tildelingspraksis, brukermedvirkning, kompetanse og hvilke prioriteringer som gjøres i 
tjenestetilbudet.  

Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorsettet ikke er det eneste grunnlaget for vurdering 
av hvordan forsøket påvirker kommunen. I tillegg til indikatorene legges det stor vekt på utfyllende 
case-beskrivelser av kommunene som har deltatt i forsøket. Dette gir grunnlag for å gå dypere inn i 
de endringene som har skjedd i de ulike kommunene. Dette er spesielt viktig siden antallet 
kommuner i forsøket er lavt.  

I alle tilfeller må det vurderes grundig i hvilken grad observerte endringer kan tilskrives selve 
modellen (finansiering, kriterier mv.), andre forhold knyttet til forsøket, eller øvrige faktorer (f.eks. 
generelle utviklingstrekk, demografi, trender, interne forhold i kommunen mv.).  

3.3 Kontrollkommuner  
I forbindelse med evalueringen plukket evaluator også ut seks kontrollkommuner som så langt det 
var mulig skulle speile forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie 
inntekter), innbyggertall og geografisk plassering. Kontrollkommunene omtales også som C-
kommuner. Kontrollkommunene er (innbyggertall per 1.1.2019 i parentes): 

► Fjell (26 166) 
► Østre Toten (14 948) 
► Søgne (11 403) 
► Trøgstad (5 347) 
► Våler i Østfold (5 593) 
► Oppdal (6 975) 

Formålet med å inkludere kontrollkommuner var å skaffe et relevant sammenligningsgrunnlag for 
de kommunene som deltar i forsøket. Gjennom å definere og rekruttere denne gruppen har vi som 
evaluator mulighet til å hente inn samme type data (spørreundersøkelse, statistikk, regnskap mv.) 
fra kommuner som ikke påvirkes direkte av forsøket.  

Kontrollkommunene ble rekruttert av evaluator og inngår på frivillig basis, uten å inngå formelt i 
forsøket. Kontrollkommunenes motivasjon for å delta var først og fremst muligheten til å få økt 
kunnskap om egne tjenester. Strengt tatt utgjør også deltagelse som kontrollkommune en viss grad 
av intervensjon som kan påvirke kommunenes utvikling, og gjennom dette svekke deres status 
som uavhengig sammenligningsgrunnlag. Dette har sammenheng med at det samles inn 

                                                      
10 Ettersom det har skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for evalueringsoppdraget, spesielt 
reduksjonen i antall deltagende kommuner, har det vært gjort enkelte justeringer i evalueringsdesignet i 
forhold til som ble beskrevet i det opprinnelige oppsettet. 
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informasjon i kontrollkommunene. De får tilgang til informasjonen og til sammenligninger med 
andre kommuner, noe som kan påvirke kontrollkommunenes beslutninger.  

3.4 Hypoteser 
Dette kapittelet utbroderer noen av hypotesene som har blitt fulgt opp gjennom forsøket. Hypotese 
1 og 2 er knyttet til de generelle målsetningene med forsøket. Hypotesene 3-6 er avledet av 
tilleggspunktene som også skal evalueres.  

3.4.1 Hypoteser knyttet til hovedmålsetninger 
Forsøksordningen bygger etter vårt skjønn på noen sentrale forutsetninger. For det første antas det 
at den ordinære finansieringsordningen gjennom det statlige rammetilskuddet kan føre til at 
tjenestetilbudene varierer mellom kommunene, som i sin tur medfører forskjellsbehandling av 
brukere i kommuner med høye og lave nivåer på sine tjenestetilbud.  

For det andre antas det at tildelingskriterier kan variere fra kommune til kommune, slik at behovs-
dekningen noen steder kan bli for høy eller for lav i forhold til det som forutsettes å være et «riktig» 
nivå. Videre antas det at tilskudd basert på enhetspriser vil gi mindre variasjon i tjenestetilbudet 
mellom kommunene fordi tilbudet i hver kommune ikke påvirkes av kommuneøkonomien for øvrig, 
og at behovsdekningen vil bli lagt på et «riktig» nivå, fordi det må anvendes mer standardiserte 
metoder for å vurdere behovene til hver enkelt bruker.  

Dette gir oss følgende hovedhypoteser: 

H0: Forsøket medfører ingen endringer med tanke på riktigere behovsdekning og likere tjenester 

H1: Forsøket gir likere tildeling og tjenester mellom forsøkskommunene 

H2: Forsøket gir riktigere behovsdekning for innbyggerne 

 

Hypotese 1: Forsøket gir likere tildeling og tjenester mellom forsøkskommune 
I begrunnelsen for forsøket ligger det et premiss om at kommuner har ulikt tjenestetilbud og ulik 
behovsdekning, noe som til dels skyldes ulike finansielle rammer og prioriteringer, og til dels ulik 
praksis for tildeling. Dersom forsøket skal ha den intenderte effekten – nemlig økt likebehandling 
på tvers av kommunegrenser – vil dette bety at kommunene som deltar i forsøket gradvis utvikler 
seg mot likere praksis i tildelingen av tjenestene. Dersom tildelingspraksis endrer seg som følge av 
forsøket, vil dette høyst sannsynlig også påvirke omfang og utforming av tjenestetilbudet i 
kommunen.  

Det betyr at for å kunne fastslå at forsøket fører til økt likebehandling bør man enten kunne 
observere likere tildelingspraksis eller likere utforming av tjenestene på tvers av de kommunene 
som deltar i forsøket. Tilsvarende vil økt likebehandling innad i hver kommune støtte oppunder 
hypotesen. Det er spesielt A-kommunene som er interessante, siden de er utsatt for størst grad av 
intervensjon.  

 Hvor mye varierer tjenestetilbudet mellom forsøkskommunene sammenliknet med variasjonen 
mellom (a) kontrollkommunene og (b) landet for øvrig? 

 Har forsøkskommunene utviklet sin tildelingspraksis i en enhetlig retning i forsøksperioden, 
sammenlignet med utviklingen i kontrollkommuner? 

 Tildeles tjenester mer likeartet internt i forsøkskommunen? 
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Et eksempel kan være andel utgifter til institusjon kontra hjemmebaserte tjenester, som regnes 
som en viktig parameter for å vurdere hvordan en kommune innretter sitt tjenestetilbud. Dersom 
andelen for A-kommunene (og til dels også B-kommunene) konvergerer mot et likere nivå, kan 
dette være et forhold som kan indikere at kommunene utvikler seg mot økt likhet i tjenestetilbudet. 
Det vil imidlertid ikke i seg selv være grunnlag nok til å fastslå at det er forsøket som skal tilskrives 
denne effekten. Det er derfor viktig å vurdere flere funn/variabler på tvers for å kunne teste 
hypotesene.  

Hypotese 2: Riktigere behovsdekning for innbyggerne 
Måling av samsvar mellom tjenester og behov er en krevende øvelse, ettersom de fleste kriterier 
for vurdering av behov i større eller mindre grad inneholder innslag av subjektive vurderinger, som 
trolig vil variere noe etter hvilke saksbehandlere og fagpersoner som trekkes inn i vurderingen. Den 
viktigste grunnen er imidlertid at behovene i stor grad er avhengig av målene og preferansene til 
den enkelte bruker.  

For å gjøre forståelsen av «riktigere behovsdekning» mer håndgripelig har vi laget en modell (Figur 
3-1) som illustrerer prosessen fra behov til tjeneste. I vår vurdering av behovsdekning vurderer vi 
altså både tildelingsprosessen – hvor brukerens behov kartlegges og potensielt knyttes til en 
tjeneste – og selve tjenestetilbudet brukeren mottar.  

 

Figur 3-1 Konseptuell modell av forhold mellom behov og indikatorer for måloppnåelse 

Denne inndelingen er i tråd med de fire innsatsområdene som identifiseres som sentrale for å sikre 
måloppnåelse på riktigere behovsdekning og økt likebehandling, jf. Helsedirektoratets veileder IS-
2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester side 9. Vi har i vår gjennomgang valgt å slå sammen 
områdene kompetanse og samhandling da dette i mange tilfeller er overlappende.  

Vurdering av behovsdekning gjennom innretning av tildelingsprosessen 
En betydelig del av intervensjonen i forsøket ligger i å endre praksis for hvordan tjenester tildeles. 
Et premiss for dette er at en bedre tildelingspraksis vil føre til både riktigere behovsdekning og økt 
likebehandling av brukere. Vi har i inndelingen av indikatorer knyttet til tildelingsprosessen valgt å 
speile Helsedirektoratets veileder IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Her trekkes 
brukermedvirkning, samhandling, kompetanse og rutiner/verktøy fram som de viktigste innsats-
områdene. Selv om det kun er kommunene i modell A som er pålagt å bruke veilederen, vil 
indikatorsettet nedenfor også brukes for å vurdere tildelingsprosessen i B-kommuner og 
kontrollkommuner.  
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Brukermedvirkning i tildelingen 
Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle og i større grad bli en 
ressurs i eget liv. Dette stiller høyere krav til omsorgstjenestene, som i større grad enn tidligere må 
kartlegge og forstå brukerens behov. Videre må omsorgstjenestene gjennom kommunikasjon og 
støtte tilrettelegge for at brukerne reelt kan delta i beslutninger som angår dem selv.  

Tildelingsenhetene skal legge særlig vekt på brukers situasjon og hva som er viktig for brukeren. 
Det å bevisst stille brukeren spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er blitt trukket fram som et viktig 
virkemiddel for å få fram hva som egentlig er det viktigste for brukeren.  

Kompetanse og samhandling i tildelingen  
Kompetanse i tildelingsenheten betyr blant annet at de ansatte innehar relevant grunnkompetanse, 
samtidig som de er bevisst på å innhente riktig kompetanse ved behov. Dette kan være 
spisskompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkernes behov.  

God samhandling med relevante aktører er avgjørende for å sikre at nødvendig kompetanse 
benyttes i tildelingen. Dette bidrar igjen til å sikre gode pasient- og brukerforløp, og koordinerte 
tjenester. I denne sammenhengen er det viktig at de som arbeider med tildelingen har god 
samhandling med de som utfører tjenestene, fastleger, spesialisthelsetjenesten mv.  

Kapasitet er et tilliggende område som også vil bli vurdert under dette, ettersom tilstrekkelig 
kapasitet i tildelingsprosessen er en forutsetning for at fagkompetansen skal kunne brukes i de 
tilfellene det er nødvendig.  

Rutiner og verktøy i tildelingen  
For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen, har det blitt utarbeidet 
felles rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket. Formålet med disse var å 
gjøre kommunene bedre i stand til å ha en mer enhetlig praksis for tildeling.  

En godt organisert tildelingsprosess vil blant annet kunne innebære at det er samsvar mellom 
vedtatte og utførte tjenester, og at det jevnlig vurderes om vedtakene bør justeres opp eller ned. 
Det er også en forutsetning for enhetlig praksis som understøtter likebehandling.  

For å kunne gjøre gode vurderinger som blir mest mulig likeartet på tvers av kommuner, er det 
vesentlig at arbeidsverktøyene, i form av veileder, skjema og IKT-verktøy, i størst mulig grad 
understøtter en harmonisert praksis. I forbindelse med forsøket er det utarbeidet egne retningslinjer 
for bruk av dette.  

Vurdering av behovsdekning gjennom utformingen av tjenestetilbudet 
Selv om intervensjonen i forsøket i utgangspunktet skjer på tildelingsnivå, er det av avgjørende 
betydning å forstå hvilke implikasjoner dette har for utformingen av tjenestetilbudet. Konsekvenser 
av endret tildelingspraksis bør i teorien også ha en effekt på tjenestene, f.eks. i form av økning eller 
reduksjon av ulike tiltak. Dette er derfor en viktig kilde for å belyse om forsøket faktisk bidrar til 
riktigere behovsdekning. Det vil også belyse andre relevante forhold, f.eks. kommunens 
ressursbruk. 

Det førende prinsippet for å koble behov og tjeneste innen helse- og omsorgstjenestene er LEON-
prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå), som gjerne kan skisseres i form av en tiltakskjede 
eller omsorgstrapp, se Figur 3-2. I praksis vil dette si en tilpasset behandling og oppfølging etter 
det behovet brukerne har for bistand og omsorg. Dette behovet kan imidlertid endre seg, f.eks. 
dersom en iverksetter rehabiliterende tiltak til eldre mennesker. Det betyr at pasientene ikke skal 
ligge lenger på sykehus enn hva det er behov for, sett i forhold til en prediksjon av utviklingen i 
sykdomsbildet. I St.meld. nr. 47 (2008–2009) endres begrepsbruken fra «LEON» til «BEON» 



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 25 

(Beste Effektive Omsorgs Nivå). Det er et mål at brukerne i størst mulig grad kan ivaretas innenfor 
BEON. I dette ligger det en grunnleggende forståelse av at kommunene skal se helse- og 
omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og 
oppgaver.  

 

Figur 3-2 Omsorgstrappen, BEON-prinsippet  

Figuren over viser en teoretisk oversikt over ulike tiltak som er sentrale innen helse- og omsorgs-
tjenestene, og som kan være aktuelle for innbyggere med ulike behov.  

Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. Øverste trinn er 
sykehjem, omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller tilsvarende tjenester med høy bemanning. 
For de fleste brukergruppene innen helse- og omsorgstjenestene vil behovet variere over tid. Et 
behov kan også dekkes på flere måter. Dersom en bruker får tilbud om tilpasset bistand i eget 
hjem, kan f.eks. en innleggelse i sykehjem ofte unngås eller utsettes. Tilsvarende kan et tilrettelagt 
tilbud for en person med nedsatt funksjonsevne redusere behov for permanent bemanning, og 
trygge rammer rundt en bruker med psykiske problemstillinger forhindre én-til-én bemanning. 
Hvordan kommunene dimensjonerer tiltakskjeden, arbeider etter BEON-prinsippet og vurderer 
brukernes helhetlige behov, kan ha mye å si for utviklingen i forbruk av pleie- og omsorgstjenester.  

Dette er forhold som i stor grad kan belyses gjennom kvantitative analyser av hvordan omsorgs-
trappen er innrettet.  

Man skal imidlertid være varsom med å konkludere at mange tjenester lavt i omsorgstrappa (og få 
tjenester høyt) i seg selv er et tegn på riktig behovsdekning. Dette kan også bety at brukerne ikke 
får tjenester de egentlig burde ha hatt.  

Det er imidlertid avgjørende hvorvidt kommunen har tjenester på mange trinn i omsorgstrappen, og 
bruker disse tjenestene aktivt i tildelingen av tjenester.  
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Hvor mye avviker behovsdekningen i forsøkskommunene fra det «riktige» nivået sammenliknet 
med behovsdekningen i (a) kontrollkommunene og (b) landet for øvrig? 

3.4.2 Andre hypoteser 
Underveis i forsøket har det dukket opp flere problemstillinger som har blitt brukt som 
arbeidshypoteser i forsøksperioden. Merk at disse ikke speiler hovedmålene med forsøket direkte, 
men likevel er interessante hypoteser som relaterer til tilleggsoppdragene til denne evalueringen (jf. 
kap. 3.1).  

H3: Forsøket gjør at kommunen prioriterer mer lønnsomme tjenester  

H4: Forsøket gir økte utgifter for kommunen  

H5: Forsøket styrker kommunens kompetanse  

H6: Forsøket styrker kommunens styring av tjenestene 

 

Hypotese 3: Prioritering av mer lønnsomme tjenester  
Hypotese 3 er knyttet til insentivene som ligger i en enhetsprismodell. Det er en plausibel antagelse 
at enhetspriser kan endre prioriteringen av tjenester, både i hvilke tjenester som tildeles, og hvilke 
som kommunen satser på å utvikle.  

Eksempler på prioritering av lønnsomme tjenester kan være nedprioritering av tjenester som ikke 
dekkes av rundsumtilskuddet, glidning av tjenester til høyere betalte tjenestekategorier (f.eks. 
praktisk bistand til helsetjenester) og økt tildeling av tjenester som har et gunstig forhold mellom 
egne kostnader og aktivitetstilskudd fra staten.  

Hypotese 4: Økte utgifter for kommunen  
Hypotese 4 relaterer til den generelle mekanikken som kan inntreffe når staten dekker kommunens 
utgifter. En mulig antagelse i denne sammenheng er at statlig finansiering gjør at kommunene 
bruker mer ressurser siden de ikke selv bærer kostnaden.  

Eksempler på økt ressursbruk i kommunen kan være oppbygging/utvidelse av kostnadskrevende 
tjenester, mer generøs tildelingspraksis og økte driftskostnader for eksisterende tjenester.  

Hypotese 5: Styrking av kommunenes kompetanse 
Hypotese 5 er særlig knyttet til kompetansedelen av forsøket. A-kommunene har gått gjennom et 
omfattende læringsopplegg, med fellessamlinger, prosjekter, bruk av nytt verktøy og jevnlig 
rapportering og evaluering. Et sentralt spørsmål er derfor om kommunens kompetanse har økt som 
følge av forsøket.  

Eksempler på økt kompetanse i kommunen kan være økt tverrfaglighet i ulike funksjoner, opplevd 
læring i forsøket, økt samhandling og styrking av formell kompetanse (kurs, utdanning mv). 

Hypotese 6: Styrket styring av tjenestene  
Hypotese 6 er knyttet til styringsmulighetene som blant annet ligger i bedre dokumentasjon av 
vedtak, opprydding i koder og økt innsikt i kostnadsbildet ved de ulike tjenestene. Et sentralt 
spørsmål er hvorvidt forsøket har ført til en bedre styring av tjenestene.  

Eksempler på økt styring kan være bedre oversikt over egne tjenester, økt kontroll av 
sammenheng mellom vedtak og tjenester, bedre økonomistyring og økt bevissthet rundt hva ulike 
tjenester koster kommunen.  
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3.5 Hvordan måle effekter av forsøket over tid?  
Forsøkskommunene – og særlig A-kommunene – er gjenstand for forholdsvis store endringer i 
hvordan kommunale pleie- og omsorgstjenester innrettes. Det kan likevel være krevende å isolere 
eventuelle effekter av forsøket over tid.  

Det er mange forhold som påvirker en kommunes pleie- og omsorgstjenester. For eksempel vil en 
del endringer kunne skyldes omlegginger av nasjonale rammebetingelser og prioriteringer (nye 
forskrifter, nye satsinger i statsbudsjettet mv.). Kommunesammenslåinger er et annet eksempel på 
store endringer som har skjedd i mange av forsøkskommunene: to A-kommuner og én B-kommune 
slår seg sammen med andre kommuner i 2020.  

Et annet aspekt kan være endringer i rammebetingelser i den enkelte kommune. I 
forsøkskommunene har ikke lokale myndigheter styring med den økonomiske rammen for pleie- og 
omsorgsektoren i forsøksperioden, men for kontrollkommunene kan lokale forhold påvirke 
sektoren. Tilgangen til plasser i institusjonsomsorgen (sykehjem, bofellesskap mv.) kan også 
variere fra år til år, noe som kan få stor betydning for anvendelsen av de hjemmebaserte ytelsene. 
Man kan altså tenke seg at kapasiteten, og ikke behovet, bestemmer tildelingen. Rammene for 
antall plasser (f.eks. i egne sykehjem, kjøp av plasser utenfor kommunen mv.) legges av 
kommunestyret, i de årlige budsjettene. Lokale satsinger/prioriteringer/prosjekter kan også ha 
betydning for kommunens pleie- og omsorgstjenester.  

Et annet relevant aspekt er at kommunene i forsøket planlegger for at modellen kun skal gjelde i en 
tidsavgrenset periode på opprinnelig tre år (nå utvidet til seks år). Dette betyr at kommunene har 
tatt høyde for at tjenestene etter forsøksperioden igjen skal tilbake til kommunalt fastsatte rammer. 
Derfor vil ikke tilpasninger i forsøket nødvendigvis gjenspeile den praksisen som ville utviklet seg 
dersom ordningene var permanente.  

Dette gjør det krevende å måle hvilke effekter som skyldes selve modellen kommunen følger (A 
eller B), andre effekter knyttet til det å delta i forsøket, og alle øvrige forhold som påvirker 
kommunens tildelingsprosess og tjenestesammensetning. 

I et hypotetisk eksempel kan det være slik at de økonomiske driverne i den statlige finansierings-
modellen gir kommunen insitamenter for å satse på institusjonsplasser framfor hjemmebaserte 
tjenester. Samtidig kan de læringsarenaene som etableres i forbindelse med forsøket, kombinert 
med at kommunen er gjenstand for evaluering, bidra til den motsatte effekten.  
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Figur 3-3 Noen forhold som kan påvirke kommunens måloppnåelse i forsøket 

Alt dette er forhold som gjør det mer krevende å trekke valide slutninger om hvilken effekt det har å 
implementere de to forsøksmodellene (A og B).  

For å kunne vurdere effekter av forsøket har det også blitt lagt vekt på kvalitative observasjoner 
knyttet til forsøkskommunene. En inngående beskrivelse av hvordan kommunene opplever 
effektene av forsøket er presentert i kapittel 4 – Endringer i forsøkskommunene.  

Videre ses alle endringer i kommunene opp mot korrigerte tall for både C-kommunene og landet for 
øvrig, for å ta høyde for endringer i befolkningsstruktur og generelle utviklingstrekk i kommunene.  

3.6 Datainnsamling 
Datainnsamlingen har funnet sted i alle kommuner, inkludert kontrollkommunene. Undersøkelses-
opplegget har imidlertid vært differensiert, slik at ikke alle metoder har vært benyttet i samtlige 
kommuner. Oversikten under viser hvordan data har blitt samlet inn i de ulike gruppene av 
kommuner. 

 

Tabell 3-1 Metoder for datainnsamling i de ulike kommunene i 2019 

Metode for datainnsamling A-kommuner B-kommuner Kontroll-
kommuner 

Intervjuer og gruppesamtaler med ansatte i kommunen Ja Ja Nei 

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen Ja Ja Ja 
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Fokusgrupper med pårørende Ja Nei Nei11 

Telefonintervjuer med brukere Ja Nei Nei 

Årsverksrapportering Ja Ja Ja 

Gjennomgang av IPLOS-data Ja Ja Nei 

KOSTRA-gjennomgang Ja Ja Ja 

Regnskapsgjennomgang (fordeling på brukergrupper) Ja Ja Ja 

3.6.1 Intervjuer/gruppesamtaler med ansatte i kommunen 
Prosjektteamet besøkte hver A- og B-kommune hvert år, vanligvis i perioden mai-august. De som 
ble intervjuet var fortrinnsvis: 

► Sentrale politikere  
► Rådmann  
► Kommunalsjef(er) i omsorgstjenesten  
► Enhets- og virksomhetsledere  
► Økonomi-/budsjettfunksjon  
► Leder og ansatte ved tildelingsenheten  
► Stabs-/utviklingsfunksjon(er) i sektoren  

Etter dialog med den enkelte kommune ble informantgruppen utvidet og tilpasset kommunens 
organisering. I de fleste kommuner har det også vært informanter fra førstelinjen, eksempelvis 
ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere og/eller hjemmehjelpere som jobbet på sykehjem 
eller i hjemmetjenesten. Vernepleiere og rådgivere innen rus/psykiatri ble også intervjuet i noen 
kommuner. Våre intervjuer og gruppesamtaler ga et rikt tilfang av erfaringer i kommunene. Vi 
opplevde at vi fikk intervjuet de aller fleste i kommunene som direkte eller indirekte har vært del av 
forsøket.  

Spørsmålene var knyttet til status og endringer på følgende tema: 

► Innretning av tjenestetilbudet 
► Forebygging og hverdagsrehabilitering 
► Velferdsteknologi 
► Vedtakspraksis 
► Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen 
► Brukermedvirkning 
► Rutiner og verktøy 
► Økonomiske forhold 
► Overordnet om forsøket  

Til sammen har det blitt gjennomført 232 intervjuer og gruppesamtaler, fordelt på hhv. 77 i 2016, 45 
i 2017, 43 i 2018 og 67 i 2019. Tallet var høyere i 2016 og 2019 fordi vi da også besøkte 
kontrollkommunene.  

I tillegg til dette ble det gjennomført kvalitetssikringer av tekstene, samt enkeltsamtaler og møter 
med ansatte innen økonomi. 

3.6.2 Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen 
Som tidligere år har de ansatte i kommunene som er med i forsøket svart på en spørreunder-
søkelse, med spørsmål om en rekke ulike sider ved tildelingsprosessen. Vi har bedt ansatte 

                                                      
11 I kontrollkommunene har det blitt benyttet en ny metode for helhetlig kartlegging av saker som inkluderer 
fysisk brukerintervju, intervju med saksbehandler og gjennomgang av dokumentasjon. Dette blir benyttet for 
den videre evalueringen av forsøket.  
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vurdere brukermedvirkningen i tildelingen, kompetanse og samhandling i tildelingen og rutiner og 
verktøy for tildeling. 

Vi ba kommunen sende undersøkelsen til følgende ansattgrupper: 

► Leder for tildeling/forvaltningskontor 

► Ledere for utførerenhetene/enhetsledere 

► Fagpersoner/spesialister som er involvert i tildelingsprosessen gjennom å delta i tildelingsmøter 

► Andre som har hatt en formell rolle i tildelingsprosessen 
 

I undersøkelsen ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Vi spurte blant annet 
om organisering og rammebetingelser for dagens tildelingspraktisering, vedtakspraksis, sam-
handling med bruker og pårørende, brukermedvirkning og de ansattes kompetanse. De enkelte 
spørsmålene og de ansattes svar på disse er dokumentert i kapittel 0. 

Undersøkelsen i 2019 ble sendt til totalt 171 ansatte med en rolle i tildelingen av tjenester. 127 
personer besvarte hele eller deler av undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 74. Vi mener 
denne svarprosenten må regnes som forholdsvis god for en slik undersøkelse. Fordeler man 
svarene på de 12 kommunene som har besvart undersøkelsen, er det absolutte antallet per 
kommune allikevel lavt. Antall svar i A- og B-kommunene er: Hobøl kommune 12, Lillesand 14, Os 
12, Stjørdal 22, Selbu 5 og Spydeberg 1. På grunn av det lave antallet respondenter fra Spydeberg 
er de tatt ut av gjennomgangen. For C-kommunene er antallet respondenter: Våler (Østfold) 11, 
Oppdal 9, Østre-Toten 10, Trøgstad 11, Fjell 11 og Søgne 9. Dette er på linje med antall 
respondenter fra tidligere år. 

Undersøkelsen i 2019 ble gjennomført i perioden 22. august til 15. september. Det ble purret to 
ganger. 

Respondentene som har besvart undersøkelsen er fra ulike roller i tjenestetildelingen. De fleste av 
respondentene jobber som saksbehandler i en tildelingsenhet/forvaltningsenhet 12 eller som 
avdelingsleder/ gruppeleder i en tjeneste. Undersøkelsen er forøvrig bredt dekket av ulike roller, 
dvs. ledere, fagpersoner og koordinatorer, både fra tildelingsenheter og tjenester/virksomheter. 

De klart fleste av respondentene dekker ulike fagområder, pleie/rehabilitering/omsorg for eldre, 
tjenester til funksjonshemmede og psykisk helsearbeid/rus. 

Halvparten av respondentene i A- og B-kommunene svarer at de har fått endrede arbeidsoppgaver 
som en følge av forsøket. 

Respondentene fra 2019 trenger ikke ha vært de samme som respondentene fra 2016. Det kan 
være at nye ansatte har kommet til og at andre ansatte har falt fra. Det betyr at alle resultater må 
tolkes som respondentenes vurderinger i det ene året sammenlignet med andre respondenters 
vurderinger i et annet år. Vi kan ikke tolke resultatene som at individene har endret oppfatning. 
17 prosent av respondentene i A- og B-kommunene svarer at de ikke jobbet i kommunens pleie- og 
omsorgstjenester før innføringen av forsøksordningen. Halvparten av respondentene svarer at de 
har fått endrede arbeidsoppgaver som en følge av forsøket. 

I presentasjonen av resultatene i kapittel 0 tar vi svarene for 2019 og sammenligner dem med 
nullpunktsanalysen som ble gjort i 2016.  

Når vi presenterer resultatene fra undersøkelsen har vi gruppert A-, B- og C-kommunene med ulike 
farger slik at man lett kan få øye på forskjeller mellom kommunene. A-kommunene har fått gule 

                                                      
12 Eller tjenestekontor. 



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 31 

søyler, B-kommunen blå søyler og C-kommunene grønne søyler. Svarene er summert for hver 
kommune til en poengsum som representerer en skala fra 1 = i svært liten grad til 5 = i svært stor 
grad. 

3.6.3 Fokusgrupper med pårørende 
Kommunene har bistått oss med å rekruttere pårørende ved å spørre et utvalg pårørende om de vil 
delta i et gruppeintervju. Ansatte i kommunene var ikke tilstede under disse intervjuene. Etter 
gruppeintervjuet fikk pårørende et spørreskjema til utfylling.  

Det har i hele perioden vært utfordrende å rekruttere pårørende til gruppeintervjuer. Vi har hvert år 
oppfordret kommunene til å rekruttere mellom 6 og 10 deltakere i hvert gruppeintervju. I flere 
tilfeller har det vært svært få (1 eller 2) eller ingen som har møtt opp. Inntrykket fra intervjuene er 
også at mange av de pårørende ikke har hatt informasjon om eller husket hvordan 
tildelingsprosessen var, og har derfor ikke kunnet besvare en god del av våre spørsmål. I 2019 ble 
det kun avholdt gruppeintervjuer med pårørende i Hobøl og Os. Bakgrunnen for dette var 
vanskelighetene med å rekruttere pårørende og organisere intervjuene.  

I kapittel 5.4.2 sammenligner vi svarene fra 2016, 2017, 2018 og 2019, hvor henholdsvis 21, 22, 23 
og 10 pårørende i A-kommunene har svart på hele eller deler av undersøkelsen. Totalt gir dette 83 
respondenter. De pårørende ble bedt om å svare i hvilken grad de oppfattet at kommunen 
håndterte ulike forhold tilknyttet tildelingen av en helse- og omsorgstjeneste. Respondentene 
kunne svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarte «i svært liten grad» og 5 «i svært stor grad». 
Respondentene kunne også svare” vet ikke”. Disse svarene er tatt ut av resultatene som 

presenteres nedenfor.  

Svært få av de pårørende svarte at brukeren hadde fått avslag på søknaden. Totalt sett svarte kun 
4 pårørende vi har intervjuet at de har fått avslag på søknaden. 9 brukere hadde fått et tilbud om 
noe annet enn det ble søkt om, mens det klare flertallet, 64 brukere hadde fått innvilget søknaden. 

3.6.4 Telefonintervjuer med brukere  
Vi har gjennomført telefonintervjuer i A-kommunene hvert år og B-kommunene i 2016 (nullpunkt) 
og 2019 (sluttevaluering). I tillegg supplerer vi med noen erfaringer vi har fra en såkalt 360-graders 
brukerkartlegging som er gjennomført i C-kommunene i 2019. Fremstillingen baserer seg på 
inntrykkene for hele forsøksperioden. 

Brukerne som har vært intervjuet har vært nye hvert år. Det betyr at vi ikke har kunnet 
sammenligne svarene hvert år direkte fordi det kan være forskjeller mellom personene i de fire 
årene som gjør at erfaringene deres har vært ulike. Vi kan derfor ikke knytte eventuelle endringer i 
svarene direkte til tildelingsprosessen eller tjenesteutførelsen. 

Kommunene har selv vært ansvarlig for å rekruttere brukere. Hvert år har vi bedt kommunene om å 
rekruttere 10 informanter hver som skal intervjues. Enkelte av kommunene har hatt utfordringer 
med å rekrutter brukere i hele evalueringsperioden. Prosessen med å avtale og gjøre intervjuer 
med brukere har endret seg noe fra og med 2018. Bakgrunnen for endringen var at mange av 
brukerne manglet kunnskap og hadde få refleksjoner knyttet til tildelingsprosessen, og vi ønsket 
derfor å intervjue hver enkelt informant så snart som mulig etter at de hadde fått sin søknad 
behandlet eller hadde blitt tildelt en tjeneste. Det har i år, som tidligere år, vært utfordrende å 
komme i kontakt med og intervjue brukerne. En god del brukerne ønsket ikke delta likevel eller 
svarte ikke på telefon etter gjentatte forsøk. Enkelte intervjuer har også blitt avbrutt av oss fordi 
informantene av helsemessige årsaker ikke har vært i stand til å svare på spørsmålene.  

Resultatet har vært at vi i evalueringsperioden har intervjuet en god del færre personer som mottar 
helse- og omsorgstjenester enn planlagt. Konsekvensen av dette er at representativiteten i 
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undersøkelsen er blitt lavere. Vi oppfatter allikevel at innholdet i svarene og beskrivelsene har vært 
ganske like både mellom kommuner og over tid, slik at vi likevel har fått et godt bilde på det 
generelle bildet i kommunene, samt at vi kan synliggjøre noen individuelle erfaringer. 

Vi har totalt sett intervjuet 118 brukere i perioden 2016-2019. Antallet intervjuer hvert år har vært 
ganske stabilt, fra 27 (2017) til 33 (2018). 31 prosent av brukerne har vært under 67 år, 37 prosent 
har vært mellom 67 og 79 år og 33 prosent har vært 80 år eller eldre. 58 prosent har vært kvinner 
og 42 prosent menn. 96 prosent av intervjuene har vært med brukere som har fått innvilget et 
tjenestetilbud. 

Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene 
generelt sett oppfatter tildelingsprosessen, kommer vi nedenfor først og fremst til å presentere 
resultatet fra undersøkelsen for hele perioden samlet, i tillegg til å løfte frem noen kvalitative 
beskrivelser. Slik vi oppfatter det, har ikke metoden vært egnet til å se på endringer mellom 
svarene over tid eller mellom kommuner. 

Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve 
tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne 
prosesser har det vært få av i hele forsøksperioden. Mange av brukerne har vært lite delaktig i 
selve tildelingen fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen 
behandlingsinstitusjon, fastlegen, av pårørende eller i samråd med tjenesten de allerede mottar. 

3.6.5 Årsverkskartlegging 
Kontaktpersoner i hver kommune ble i september 2019 tilsendt et utfyllingsskjema knyttet til antall 
årsverk i kommunen per 1.9.2019. Tilsvarende måling – med likt oppsett – ble gjort for 1.1.2016, 
1.9.2016 og 1.9.2017, 1.9.2018.  

Avgrensningen har vært på årsverk knyttet både til drift og støttefunksjoner for hele pleie og 
omsorg (Kostrafunksjon 234, 253 og 254). Stillinger som i et kortere tidsrom ikke har vært besatt 
har vært telt med, mens stillinger i bemanningsplan uten budsjettdekning har ikke vært det.  

Metodisk har det vært krevende å skaffe sammenlignbare tall på årsverk, ettersom det er basert på 
kommunenes egen rapportering. Omorganiseringer har også i noen tilfeller gjort det krevende å 
følge utviklingen på bestemte områder. Vi har vært i dialog med kommunene for å kvalitetssikre 
tallene der det har vært vurdert som nødvendig.  

I det samme utfyllingsskjemaet har kommunene også rapportert på spesialiserte funksjoner/tilbud 
mot ulike brukergrupper (hverdagsrehabilitering, demens, mv.) 

3.6.6 Vedtakskartlegging 
Som en del av evalueringsarbeidet gjennomgått vedtak (melding om vedtak/underretning om 
vedtak) fra A-kommunene fra 2015/2016 og 2019. Totalt er 34 vedtak fra 2015/2016 og 
22 vedtak fra 2019 gjennomgått. Gjennomgangen har omhandlet både førstegangsvedtak, 
revurderinger, men også avslag på søknad om tjenester. Vedtakskartleggingen er omtalt i kapittel 
5.6: Rutiner og verktøy i tildelingsprosessen. 

3.6.7 IPLOS og KPR 
IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk 
for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for 
kommunene og for statlige myndigheter. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndig-
heter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.  
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I begynnelsen av vår evaluering bestilte vi egne data fra IPLOS-registeret fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB). De siste årene har SSB publisert flere data fra IPLOS i statistikkbanken, noe som inne-
bærer at dataene vi trenger har blitt lettere tilgjengelig. 

Omsorgsdata (IPLOS-opplysninger) ble for første gang sendt til kommunalt pasient- og bruker-
register (KPR) i 2019. Helsedirektoratet har ansvaret for dette registeret, og har planer om en 
gradvis utbygging. Dataene som SSB publiserer blir altså nå levert fra KPR.  

For institusjon skiller IPLOS mellom langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Antall brukere 
ved utgangen av 2017 for landet som helhet er vist i figuren under.  

 

Figur 3-4 Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017 

Figuren illustrerer at korttidsopphold er en tjenestene med mange ulike formål. For noen av disse 
tjenestene er det imidlertid få brukere. Ved utgangen av året var det for eksempel bare registrert 
12 brukere på nattopphold på institusjon. 

Vi gjorde et forsøk på å analysere utviklingen for ulike typer korttidsplasser for kommunene i 
forsøket. Det viste seg imidlertid at utviklingen over tid var preget av store negative og positive 
utslag. En viktig forklaring er selvfølgelig tilfeldige utslag som følge av få brukere av disse 
tjenestene i den enkelte kommune. De store utslagene gjorde også at vi ikke var sikre på hvor god 
kvaliteten er for registreringen av de enkelte tjenester. Denne statistikken har derfor ikke blitt brukt.  

På grunn av dette valgte vi en grovere tilnærming hvor vi skiller mellom langtids- og 
korttidsopphold. Dataene vi har brukt er registrerte oppholdsdøgn for langtids- og korttidsopphold 
hentet fra KOSTRA. 

3.6.8 Vedtatte timer og døgn fra 2017 til andre kvartal 2019 
Omfanget av vedtatte timer og døgn gir grunnlag for utbetaling av aktivitetstilskuddet til 
kommunene. Kommunene rapporterer hvert kvartal til Helsedirektoratet. Ved hver rapportering er 
det møter mellom direktoratet og den enkelte kommune med en gjennomgang og kvalitetssikring 
av dataene. Særlig i begynnelsen av forsøket har det vært utført et betydelig arbeid med å sikre 
god kvalitet for dataene som ligger til grunn for tilskuddene.  
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Utviklingen den første perioden var preget av opprettingene som ble gjort13. I begynnelsen var det 
derfor vanskelig å bruke dette som indikator for utviklingen av den enkelte tjeneste over tid. 
Arbeidet har medført at kvaliteten har blitt styrket, slik at dataene nå også er brukt som grunnlag for 
våre analyser. Dataene må imidlertid tolkes med en viss grad av forsiktighet. Enkelte utviklings-
trekk kan være et resultat av et ryddearbeid mer enn reelle endringer. I rapporten kommenterer vi 
noen slike forhold vi har blitt oppmerksomme på i arbeidet med rapporten. 

3.6.9 KOSTRA 
Statistikk hentet fra KOSTRA er en viktig kilde for indikatorene omtalt i kapittel 5. Indikatorene er 
dermed basert på anerkjente nøkkeltall hvor det finnes statistikk for alle landets kommuner. Denne 
statistikken er bearbeidet i en egen database utviklet av Agenda Kaupang for formålet.  

Kommunens tjenesteregnskap (KOSTRA-funksjonene) skiller ikke mellom ulike grupper av brukere 
av pleie og omsorg. KOSTRA skiller kun mellom fire tjenester/funksjoner, disse er: 

► 234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm, 
matombringing og støttekontakt) 

► 253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig) 

► 254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring, 
BPA, privat avlastning og omsorgslønn) 

► 261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig) 

I praksis er dette en for grov inndeling av utgiftene. Tjenestene innenfor pleie og omsorg betjener 
flere ulike brukergrupper. Hver gruppe har sin egen omsorgstrapp og sine spesielle faglige 
utfordringer. Det er derfor viktig å sammenligne kommunenes utgifter pr. brukergruppe. Hvis 
utgiftene basert på KOSTRA-tall fremstår som høye, er det ikke nødvendigvis fordi eldreomsorgen 
er omfattende. Det kan like gjerne skyldes stort volum av tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Psykisk helse kan også utgjøre en stor utgift.  

3.6.10 Metode for fordelingen av utgifter på tre brukergrupper  
Kommuneregnskapet for 2015, 2016, 2017 og 2018 har blitt delt mellom de tre brukergrupper ut 
ifra følgende kategorisering: 

► Personer med nedsatt funksjonsevne: Begrepet er brukt om personer med enten fysiske eller 
psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen omfatter blant annet psykisk utviklingshemmede, 
autister, mennesker med Asperger syndrom, multipsykisk utviklingshemming/utviklings-
forstyrrelse og mennesker med lignende behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Medregnes skal også brukere med ervervet funksjonshemming som har behov for langvarige og 
koordinerte tjenester. Brukerne skal være mellom 0 og 67 år. Et unntak er brukere over 67 år 
som bor i et bofellesskap med tilsvarende tjenester som brukere under 67 år. Brukere på 
sykehjem er registrert under kategorien eldre mv.  

► Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Denne gruppen omfatter brukere som har 
behov for langvarige og koordinerte tjenester innen psykisk helse/rus. Det vil ofte være stilt en 
diagnose, men ikke alltid. De fleste brukere i gruppen har sammensatte problemstillinger, med 
det kjennetegn at psykiske problemstillinger og rus er primærutfordringen.  

► Eldre mv.: Den siste kategorien omfatter personer som ikke faller inn under de to andre kate-
goriene. De fleste vil være eldre. Brukerne kan imidlertid være i alle aldre.  

                                                      
13 Vårt forsøk på å bruke disse dataene er dokumentert i rapporten: «Evaluering av forsøksordning med statlig 
finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av 
kommunale enhetskostnader» av august 2018.. 
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Fordeling av regnskapet for 2015 og 2018 ble gjort for både kommunene i forsøket og 
kontrollkommunene. Fordelingen av regnskapet for 2016 og 2017 er avgrenset til de seks 
kommunene i forsøket. 

Fordelingen av regnskapet for de tre årene er gjort skjønnsmessig av økonomer og fagfolk i de 
enkelte kommuner, under veiledning av Agenda Kaupang. Fordelingen omfatter de fire KOSTRA-
funksjonene nevnt over.  

Fordelingen er basert på detaljert regnskap for hele kommunen. Regnskapet har blitt tilrettelagt av 
Agenda Kaupang på et mer aggregert nivå. Kommunene har i etterkant fordelt regnskapet på de 
tre brukergruppene. Innenfor hver gruppe er det også foretatt en fordeling på brukere over og 
under 18 år. Kommunene har fått en noe mer detaljert beskrivelse av brukergruppene enn 
avgrensningen omtalt i de tre kulepunktene over. 

I fordelingen inngår det noe skjønn. Erfaringen har vist at fordelingen likevel blir tilstrekkelig 
nøyaktig for de analysene som regnskapsfordelingen skal brukes til. 

Det har vært foretatt sammenlikninger mellom regnskapet som er sendt oss og rapporteringen 
kommunene har gjort i KOSTRA. Det er kun oppdaget helt marginale forskjeller. I fordelingen av 
regnskapet er det også oppdaget noen mindre feil som er rettet opp. 

Fra nettoutgifter til bruttoutgifter 
For 2015 og 2016 ble det først foretatt en fordeling av kommunenes nettoutgifter på de tre bruker-
gruppene. Med nettoutgifter menes det kommunenes utgifter fratrukket tilskudd fra staten og 
egenandeler fra brukerne.  

Nettoutgiftene var i 2016 godt under halvparten av nivået i 2015. Grunnen er at finansieringen i 
forsøket skjer på grunnlag av aktiviteten og ikke lenger gjennom rammetilskuddet. Forsøket varte 
8 av 12 måneder i 2016. I 2017 varte forsøket hele året, og nettoutgiftene har bli ytterligere 
redusert. Disse endringene gjør at nettoutgiftene ikke er sammenliknbare over tid.  

Det har derfor blitt bestemt å etablere en tidsserie for bruttoutgiftene for 2015, 2016, 2017 og 2018. 
Bruttoutgiftene er en størrelse som gir et bedre uttrykk for aktiviteten enn nettoutgiftene. Noe av 
kjernen i forsøket er nettopp den aktivitetsbaserte finansieringen. Derfor kan bruttoutgiftene være 
en mer relevant størrelse enn nettoutgiftene.  

I tolkningen av utviklingen er det viktig å være klar over at endringer i fravær kan føre til utgifter 
som ikke reflekterer tilsvarende endringer i aktiviteten. Økt fravær vil jo føre til flere vikarer og en 
økning i bruttoutgiftene som ikke henger sammen med endringer i aktiviteten. Redusert fravær vil 
ha motsatt effekt. 

Fordelingen av bruttoutgifter for 2015 og 2016 er i stor grad basert på arbeidet som allerede er 
gjort. Arbeidet har blitt utført ved at Agenda Kaupang har laget regneark med forslag til fordeling av 
bruttoutgiftene. Fordelingen har deretter blitt kvalitetssikret av økonomer i de aktuelle kommunene.  

3.6.11 Metode for korrigering av behov 

Metode for korrigering av forskjeller i behov 
I KOSTRA har det i rundt 15 år vært publisert nøkkeltall med en sammenlikning av utgifter per 
innbygger i kommunene for ulike tjenesteområder. En slik sammenlikning blir svært unøyaktig, fordi 
den ikke tar hensyn til forskjeller i behov mellom kommuner. Ulike miljøer har derfor begynt å foreta 
korreksjoner for forskjeller i behov, med en metode tilsvarende den vi har brukt i vår rapport. Disse 
korreksjonene blir – i litt ulike varianter – utført av KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune og flere 
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konsulentfirmaer. Resultater av beregningene blir brukt av kommuner landet rundt og av nasjonale 
aktører på feltet.  

I inntektssystemet for kommuner får kommunene rammetilskudd basert på beregnet behov på ulike 
områder, herunder til pleie- og omsorgstjenester. Vi har brukt kriteriene, vektene og kriterie-
verdiene som ble brukt for beregningen av rammetilskuddet for pleie- og omsorgstjenestene i 2016. 
I utgiftsutjevningen skiller ikke kriteriene mellom ulike tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren. 
Vi har derfor brukt resultatene av analysene som har gitt kostnadsnøklene for de ulike tjeneste-
områdene, slik det for eksempel er gjort av Rattsø-utvalget fra 1990-tallet og Borge-utvalget fra 
2005. 

Vi har beregnet indikatorer for kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester normert i forhold 
til landet. Disse indikatorene er brukt sammen med innbyggertallet i nevneren i brøkene som viser 
våre nøkkeltall. 

Det er gjort sammenlikninger på tvers av kommuner både når det gjelder utgiftene til pleie- og 
omsorgstjenester og for sammensetningen av omsorgstrappa. For hver av tjenestene i omsorgs-
trappa er det beregnet om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landsgjennomsnittet 
(landet=100). 

Mest nøyaktig på overordnet nivå 
Antakelsen er at metoden gir et mer nøyaktig grunnlag for sammenlikning enn bare å bruke antall 
innbyggere i nevneren. Metoden er mest nøyaktig på et overordnet nivå, for eksempel når det 
gjelder en sammenlikning av de samlede pleie- og omsorgsutgiftene. Det er jo på dette nivået 
kriteriene i inntektssystemet er utviklet. Vi har imidlertid også foretatt korreksjonene for omfanget 
av enkelttjenester. Korreksjoner for enkelttjenester blir mer unøyaktige enn på de samlede 
utgiftene.  

På kommunalt nivå er det svært store forskjeller i sammensetningen av tjenestene i den såkalte 
omsorgstrappa. Selv om beregningene på detaljert nivå ikke er helt nøyaktige, er det etter vårt 
skjønn den beste tilnærmingen når man skal sammenlikne ulike kommuner. Forskjellene i 
sammensetningen av tilbudet er imidlertid så store at resultatene ville vist mye det samme 
mønsteret om vi bare hadde brukt innbyggertallet i nevneren. 

Likebehandling, men ikke like tjenester 
De overordnede målene med forsøket er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og 
riktigere behovsdekning for innbyggerne. Økt likebehandling og riktigere behovsdekning behøver 
ikke å bety at sammensetningen av tjenester skal være helt lik i kommunene. Det henger sammen 
med at lokal tilpasning av tjenestetilbudet er viktig for å få et mest mulig brukertilpasset og effektivt 
tjenestetilbud. 

Inntektssystemet som vi har brukt for korrigeringene er ikke et normativt system som skal si noe 
om hva kommunene må bruke midlene på, men er et system for mest mulig rettferdig fordeling 
mellom kommunene ut ifra kommunenes behov. 

Ettersom vi behandler kommunene som case, ser vi informasjonen fra ulike kilder i sammenheng. 
Et eksempel er at vi ser at Stjørdal og Os har bygget til boliger med døgnomsorg som et alternativ 
til langtidsplasser på sykehjemmet. I intervjuene vi har hatt med representantene for de to 
kommunene har vi fått kvalitativ informasjon om hvordan disse boligene har blitt bygget over 
mange år. Vi benytter altså flere kilder til å belyse nivå og utviklingen i tjenestetilbudet. I årets 
rapport legger vi frem langt mer detaljerte data om sammensetningen av tjenestetilbudet. Dataene 
vil bidra til å avdekke også andre forskjeller i kommunenes prioriteringer, som igjen vil danne 
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grunnlag for intervjuer og annen dialog med representanter for kommunen. Gjennom intervjuene vil 
vi kunne få en bedre forståelse for begrunnelsen for de lokale tilpasningene av tjenestetilbudet. 
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4 Endringer i forsøkskommunene 
Dette kapittelet gir en kvalitativ beskrivelse av de endringene som har funnet sted i forsøks-
kommunene. Beskrivelsene bygger i hovedsak på intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og 
ledere i kommunen. Kvantitative forhold omtales senere i rapporten.  

4.1 Os 
Os kommune i Hordaland er en av A-kommunene i forsøket og har tatt del i forsøket siden mai 
2016.  

Os har fattet vedtak om sammenslåing med Fusa kommune (Bjørnafjorden kommune), med 
etablering 1. januar 2020. Mange trekker frem at den forestående sammenslåingsprosessen vil 
medføre endringer og kreve mye oppmerksomhet fremover fra kommunens side. Bjørnafjorden 
kommune har inngått avtale om videre deltagelse i forsøket fram til desember 2022.  

Den største enkeltendringen i Os kommunes pleie- og omsorgssektor i forsøksperioden var 
åpningen av Luranetunet bo- og behandlingssenter i november 2017. Os kommune gjorde en 
omorganisering i september 2017 der Oppvekst og kultur ble samorganisert med Helse og omsorg, 
hvor tjenestene som berøres av forsøket er organisert.  

4.1.1 Status før forsøket 
I vår nullpunktsanalyse av Os i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Os kommune før 
forsøket. Hovedinntrykket var at Os var en veldrevet kommune på dette området, med 
profesjonalitet i tildelingen, effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen. For en 
grundigere redegjørelse av status før forsøket vises det til evalueringsrapporten av 2016. 

Tildelingsfunksjonen 
Bestiller- og forvaltningskontoret (heretter tildelingsenheten) hadde ved starten eksistert siden 2003 
og har ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Os kommune. De ansatte opplevde at 
kompetansen på bestiller- og forvaltningskontoret var høy. De fleste faggrupper var representert og 
bestiller- og forvaltningskontoret ble beskrevet som flinke til å samarbeide med både interne og 
eksterne aktører. En endring som følge av forsøket var at bestiller- og forvaltningskontoret også 
fikk ansvar for rus- og psykiatriområdet. 

Kommunen hadde ikke særskilte rutiner som skulle sikre at brukerne fikk det antallet timer som var 
vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og det var ikke registrert at noen klagde på at de ikke 
fikk nok timer. 

De ansatte var også tilfreds med måten brukere og pårørende ble involvert i kartleggingsprosessen 
på og ved tildeling av tjenester.  

Tjenestene 
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Os lavere enn landet som helhet. Os var den forsøkskommunen 
som brukte nest minst på institusjon og tredje mest på pleie i hjemmet, korrigert for behov. Andel 
som bodde på institusjon i aldersgruppen over 80 år var halvparten av landssnittet, mens andelen i 
omsorgsbolig var nesten dobbelt så høy som landet som helhet. Ser man på bruttoutgifter brukt på 
institusjon var dette på 20 prosent i Os (2015) mot 43 prosent for landet som helhet, noe som 
styrker inntrykket av at Os i stor grad klarte å basere seg på hjemmebasert omsorg. Os vedtok i 
2012 å bygge nytt sykehjem som enda ikke var ferdigstilt ved oppstart av forsøket (sykehjemmet 
åpent i november 2017). Det var derfor en midlertidig underkapasitet på sykehjem i kommunen. 
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Informanter i kommunen trakk fram at de måtte kjøpe plasser på sykehjemmet i nabokommunene 
for å dekke opp for behovet. 

Os hadde flest korttidsplasser i institusjon blant forsøkskommunene, langt over landssnittet, og 
gjennomsnittlig oppholdstid pr. plass var kortest blant forsøkskommunene, like over landssnittet. 
Andelen ansatte med fagutdanning var som snittet av landet, men Os har flere ansatte med 
høyskoleutdanning. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem var høyere enn landet for øvrig. 
Utgiftene til hver sykehjemsplass var vesentlig lavere enn landet som helhet. 

Økonomi 
Os kommune hadde i 2015 netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester på 222 mill. kr. Dette 
beløpet er grunnlaget for uttrekket som gjøres hvert år i forsøkskommunene, kun med justeringer 
for lønns- og prisvekst samt anslått kostnadsvekst som følge av demografi.  

Kostnadsnivået i pleie- og omsorgstjenesten til Os ble i 2016 beskrevet som lavt, med mange 
tjenester levert lavt i omsorgstrappen, og en kostnadseffektiv innretning på de hjemmebaserte 
tjenestene. Også institusjonsplassene ble drevet til en enhetspris (per oppholdsdøgn) under 
landssnittet.  

Innføring av forsøket  
Etablering og gjennomføring av forsøket krevde tre ekstra årsverk, hvorav ett årsverk er hos 
økonomiavdelingen og to er hos tildelingsenheten. Denne økningen var også en følge av at 
tildeling innen rus og psykiatri ble en del av tildelingsenhetens ansvarsområde.  

De ansatte i Os kommune beskriver at de har brukt mye tid på å tilpasse seg strukturen i forsøket. 
Spesielt administrasjonen har arbeidet med å rydde i systemer, innføre nye maler og sørge for 
riktig rapportering til Helsedirektoratet. Særlig omkoding av alle vedtak til 1. januar 2017 beskrives 
som ressurskrevende. Samtidig trekkes det fram at dette har gitt kommunen en langt bedre 
oversikt over egne tjenester enn det de hadde tidligere.  

4.1.2 Tildelingsfunksjonen i forsøket  
Tildelingsenheten har vært gjennom store endringer i forbindelse med forsøket. Overordet 
beskrives effektene som positive, da det har vært økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning, 
vedtakspraksis og kartleggingsprosessen forut for tjenestetildeling.  

Brukermedvirkning 
Tildelingsenheten trekker fram at det har vært økt bevisstgjøring knyttet til brukermedvirkning i 
forbindelse med forsøket. Blant annet er søknadsskjema med avkrysning av tjeneste erstattet med 
beskrivelse av behov.  

Gjennom å delta to ansatte på kartleggingsmøter med brukeren har kapasiteten til å få frem hva 
som er viktig for bruker økt. Samtaleguiden har ifølge flere informanter gjort at de ansatte har blitt 
mer bevisst på det reelle behovet. Samtidig trekkes det frem at det er stor forskjell mellom 
brukergruppene, eksempelvis trekker en informant fram at barnefamilier som regel er veldig 
tydelige på hva de trenger, mens mange eldre ikke krever så mye.  

Det har vært arrangert åtte fokusgrupper med pårørende i Os kommune i perioden 2016-2019, to 
hvert år. I de fleste av dem har brukerne uttrykt seg positive til både tildelingsarbeidet og 
tjenestene. I 2016 og 2017 var det enkelte negative tilbakemeldinger forbundet med å ha 
sykehjemsplass utenfor kommunen. Etter åpningen av Luranetunet var det ingen som trakk fram 
dette lenger. Noen få pårørende har uttrykt seg kritisk til tilnærmingen med «Hva er viktig for 
deg?», da de har opplevd den åpne formen for kartlegging som utydelig på hvilke tjenester 
brukeren har rett på. 
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Det store bildet er imidlertid at Os kommune leverer gode tjenester. Brukerundersøkelsen som ble 
gjennomført i 2018 gjennom rammeverket til bedrekommune underbygger dette. Hjemmebaserte 
tjenester fikk en gjennomsnittlig score på 5,5 (av 6) mot 5,1 i Norge. Luranetunet fikk en score på 
4,6 mot 4,5 i Norge (pårørendeundersøkelse).  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Som beskrevet i tidligere rapporter er informantene samstemte om at tildelingsenheten lenge har 
hatt god kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og samarbeider godt med andre enheter i kommunen. 
Kapasiteten i tildelingsenheten økte med 1,8 årsverk når forsøket startet, og to ytterligere 
prosjektstillinger innen kartlegging kom til i 2018. Det er flere som trekker fram at det å ha en 
ergoterapeut i tildelingsteamet har gitt bedre faglig bredde. Kommunesammenslåingen med Fusa 
(til Bjørnafjorden) trekkes imidlertid fram som en faktor som har krevd mye ressurser fra 
tildelingsenheten i 2018 og 2019.  

En av nyvinningene med kartleggingen er mer systematikk knyttet til kartleggingene. Det brukes 
mer tid på å kartlegge, og det er gjerne mer enn én person som er med. Flere informanter mener 
dette gjør at tjenestene blir mer spisset til individuelle behov. I noen tilfeller betyr dette at dyre tiltak 
som er forespeilet pasienten av spesialisthelsetjenesten erstattes av hjemmebaserte tiltak og 
lavterskeltilbud. De fleste mener imidlertid ikke at dette gir en vesentlig annen fordeling av tjenester 
for kommunen i stort. 

Samarbeidet mellom tildelingsenheten og utførerenhetene beskrives fortsatt som godt av begge 
parter. De fleste informanter gir imidlertid inntrykk av at samarbeidet har fungert godt lenge og ikke 
egentlig kan tilskrives forsøket.  

Vedtak 
Vedtakspraksis endret seg ganske tidlig inn i forsøksperioden, med flere forbedringer allerede i 
2017. Generelt handler dette om at vedtakene er ryddigere, og har et tydeligere språk. Blant annet 
brukes det en ny vedtaksmal, og det har blitt jobbet med klart språk i vedtakene. Sentrale endringer 
siden innføring av forsøket har vært: 

- Tydeliggjøring av hvilke mål som gjelder for brukeren. Særlig innen rus og psykiatri har 
dette endret seg.  

- At det fattes flere vedtak enn tidligere, spesielt innen hjemmebaserte tjenester. Det skyldes 
primært en hyppigere revurdering av vedtak, slik at det i økt grad er samsvar mellom 
vedtakene og tjenestene som utføres  

- Økt kontroll med at vedtakene stemmer 
- Bruk av riktige koder, som gjør at det er enklere å få en oversikt over 

tjenestesammensetningen og kostnader i kommunen.  

Videre trekkes det nå også fram at saksutredningene har blitt lengre og bedre, noe som gjenspeiler 
en økt innsats knyttet til kartlegging av brukeren.  

Os kontrollerer samsvar mellom vedtatte og utførte tjenester gjennom å sammenligne 
årsverksbehov (estimert på bakgrunn av antall/type vedtak og faktisk årsverk i tjenesten. Dette er 
blitt satt opp som en standardrapport i EPJ-systemet Profil som kommunen bruker. Et eksempel på 
en slik rapport framgår av Figur 4-1.  
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Figur 4-1: Kontroll av samsvar mellom estimert årsverksbehov og årsverk i hjemmebaserte tjenester 2017-19.
Kilde: Os kommune

Vedtakene som fattes har ingen direkte betydning for budsjettene til utførerenhetene, selv om
vedtakene genererer finansiering fra Helsedirektoratet. Dersom nye eller endrede vedtak fører til
økt (eller redusert) budsjettbehov for utførerenheten skal dette behandles i forbindelse med de
ordinære budsjettprosessene slik som tidligere. På den annen side har finansieringsmodellen gitt
kommunen økt handlingsrom til å justere utførerenhetenes budsjetter dersom det er nødvendig.

Når det gjelder det administrative arbeidet med vedtak beskrives dette som mindre omfattende enn
den var i de tidlige fasene av forsøket. Den ekstra tiden som tildelingsenheten bruker på
saksbehandling er først og fremst knyttet til å skrive bedre vedtak som revurderes oftere, og
grundigere saksutredninger. Selv om det også nå er en del administrativt arbeid med
tertialrapportering og kontroll, beskrives dette som mindre ressurskrevende når systemet først er
på plass.

Rutiner og verktøy
Både samtaleguiden som brukes i kartleggingen og skjemaet for søknad om tjenester beskrives
som gode og nyttige verktøy i tildelingen. Enkelte informanter trekker fram at kartleggingsskjema er
litt langt, og at det derfor ikke alltid blir fylt ut helt.

Sjekklisten brukes i mindre grad og beskrives som tungvint å bruke, uten at den gir direkte nytte inn
i tildelingsprosessen.

4.1.3 Utvikling av tjenestene
Det generelle inntrykket som gis av samtlige informanter at Os kommune fortsatt yter gode
omsorgstjenester som i stor grad dekker brukernes behov, og at forsøket har gitt en mulighet til å
videreutvikle disse.

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Den største endringen som har skjedd er åpningen av Luranetunet i november 2017. Flere av
informantene mener dette var en vesentlig forbedring med tanke på tilbudet brukerne mottar, og
det nye sykehjemmet beskrives som innbydende og moderne. Før åpningen av sykehjemmet
måtte kommunen kjøpe flere institusjonsplasser eksternt og hadde mange liggedøgn for
utskrivningsklare pasienter.
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Etter åpningen er imidlertid flere informanter bekymret for at den totale økningen i både 
sykehjemstjenester og hjemmebaserte tjenester er for stor. Særlig er veksten stor innenfor 
aldersgruppen 0-66 år. Det er imidlertid uklart hva økningen skyldes, og mulige forklaringer som 
trekkes fram er: 

- Generell demografisk vekst 
- Økt tilflytting av personer med høyt bistandsbehov, innenfor alle brukergrupper 
- Økt evne til å identifisere behov og lavere terskel for å innvilge tjenester 

Figurene under dekker årene 2015-2018, og viser utviklingen på noen sentrale indikatorer basert 
på innrapporterte tall til KOSTRA. Tallene fanger dermed ikke opp utvikling som har skjedd i løpet 
av 2019. 

 

Figur 4-2: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Os kommune 2015-18. Kilde: 
KOSTRA 

Figur 4-2 viser at Os kommune gir hjemmetjenester til mange brukere over 80 år, sammenlignet 
med resten av landet, mens det på sykehjem er motsatt. Når det gjelder andel over 80 år på 
sykehjem ligger langt under landsgjennomsnittet på 12,4prosent, og har gjort det i hele 
forsøksperioden. Det er naturlig å gå ut fra at økningen som har vært fra 2017 (4,1 prosent) til 2018 
(5,5 prosent) kan forklares ut fra åpningen av Luranetunet. Noen informanter trakk fram at det var 
en viss «opphopning» av sykehjemsbehov i tiden fram mot åpningen. Det at andelen over 80 år 
med hjemmebaserte tjenester holder seg høy støtter inntrykket av at Os viderefører den langsiktige 
strategien om å satse på hjemmebasert omsorg. Likevel ble den siste avdelingen på Luranetunet 
åpnet før planlagt tid mars 2019, og kommunen kjøpte også enkelte sykehjemsplasser i 2019. 

Ifølge kommunens egen statistikk fra sumrapporter – som gir et mer detaljert bilde - økte antall 
brukere aldersgruppen 0-66 med hele 4,8prosent i 2. kvartal 2018.  
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Figur 4-3: Tjenestemottakere 0-66 år, etter bistandsbehov. Kilde: Os kommune

Antall brukere over 80 år økte med hele 10,4 prosenti 1. kvartal i 2018 da Luranetunet ble åpnet.

Figur 4-4: Tjenestemottakere over 80 år, etter bistandsbehov. Kilde: Os kommune

I likhet med tidligere år rapporterer flere at det mangler et nivå mellom helsetjenester i hjemmet og
institusjonsplass. Mange eldre føler seg utrygge hjemme, men er friske nok til å klare seg uten mye
bistand. Kommunen arbeider med løsninger knyttet til å bruke deler av det gamle sykehjemmet til
tiltak med et lavere omsorgsnivå, f.eks. en type trygghetsavdeling eller bofellesskap.
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Figur 4-5: Gjennomsnittlig antall døgn per tidsavgrenset opphold, og tildelte timer per uke i ulike kategorier, Os 
2015-18. Kilde: KOSTRA 

Figur 4-5 viser blant annet gjennomsnittlig tildelte timer i uken til praktisk bistand og helsetjenester i 
hjemmet, hvor Os historisk har ligget over landssnittet på sistnevnte. Variasjonene mellom de to 
kategoriene i forsøksperioden kan imidlertid forklares ut fra hvordan vedtakene har blitt kodet, og 
dermed ikke reflektere endringer i praksis. Når det gjelder oppholdstiden på korttidsplass har 
denne i årene 2016 og 2017 vært høy, før den ble noe redusert i 2018. De fleste informantene 
forklarer dette med at en del korttidsplasser ble brukt som langtidsplass på grunn av 
kapasitetsutfordringer forut for åpningen av Luranetunet.  

 

 

Figur 4-6: Gjennomsnittlig antall timer fysioterapi og lege per uke per beboer på sykehjem, Os 2015-18. Kilde: 
KOSTRA 

 

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på 
sykehjem, samtidig som det kan si noe om behovet til brukerne. På begge indikatorer ligger Os 
godt over landsgjennomsnittet. Som beskrevet i kapittel 6.4.2 bruker Os mye per oppholdsdøgn på 
sykehjem sammenlignet med andre kommuner. Det er imidlertid uvisst hvor mye av dette som 
skyldes en del investeringer (f.eks. innkjøp av utstyr, lisenser til pasientvarslingssystem og andre 
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ikt-kostnader). Luranetunet blir i mange sammenhenger – og av informantene – trukket fram som 
et sykehjem av høy kvalitet. Likevel varslet i august 2019 ansatte om svak bemanning på 
demensavdelingene ved sykehjemmet, med tilhørende negative konsekvenser for pasientene.   

Hverdagsrehabilitering  
Den mest markante satsingen i løpet av forsøksperioden kan sies å være kommunens satsing på 
hverdagsrehabilitering. Først er et kartleggingsteam på to personer inne og kartlegger bruker i 14 
dager, for å se hvilke utfordringer som finnes, før det fattes et vedtak. Hverdagsrehabiliteringen 
bygger på arbeidet som kartleggingsteamet har gjort – og følger opp med trening i 14 dager. Etter 
fire uker med hverdagsrehabilitering følger en uke med etterbygging som betyr å legge til rette 
aktiviteter og lavterskeltiltak for å ivareta effektene som er oppnådd i løpet av 
rehabiliteringsperioden. Kommunen arbeider mye med overgangen fra hverdagsrehabilitering til 
hjemmebaserte tjenester, for å sørge for at brukerens mål gjenspeiles i den videre tjenesten. For 
eksempel, dersom det er et mål at brukeren skal hente avisen selv hver dag, er det viktig at dette 
ikke gjøres av hjemmetjenesten. 

Os kommune fører et eget skyggeregnskap for å kartlegge hvilke kostnader som påløper til 
hverdagsrehabilitering, sammenlignet med kostnadene som hadde påløpt dersom kommunen 
hadde tildelt i henhold til spesialisthelsetjenestens forventninger (f.eks. sykehjemsplass). 

Kommunen har også opprettet arbeidslag for demens med fem nye stillinger. 

Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi har vært et konkret satsingsområde som følge av midlene som har fulgt med 
forsøket. I mai 2018 vedtok kommunen å bruke 9 mill. kr på investeringer i velferdsteknologi og 
medisinsk utstyr. Forut for dette hadde en gruppe fra kommunen blant annet vært på studietur til 
Ålborg i Danmark og fått inspirasjon og kunnskap om ulike løsninger. Videre har det vært satset på 
oppgradering av det lokale hjelpemiddellageret og å kjøpe moderne utstyr til Luranetunet (senger, 
løfteanordninger mv).  

Kompetanseplanen for 2019 inneholder også en sterk satsing på opplæring i velferdsteknologi, og 
1,8 mill. kr er satt av til dette.  

Mange av de større satsingene innen velferdsteknologi og e-helse gjøres i samarbeid med flere 
andre kommuner i Nord-Hordaland. Blant annet skal det anskaffes et nytt system for trygghets-
alarmer sammen med Fusa, med teknisk plattform og responssenter, som kan fungere som 
infrastruktur for en rekke nye applikasjoner (GPS, varslingssystemer mv). Integrasjon mot 
journalsystem nevnes også som et utviklingsområde.  

Samtidig er det flere informanter som trekker fram at både gjennomføringen av forsøket og den 
forestående kommunesammenslåingen tar opp mye av utviklingskapasiteten i kommunen, og at 
dette kan bidra til at større løft innen velferdsteknologi kan ta lengre tid å gjennomføre. Likevel 
mener flere at deltagelsen i forsøket har gitt kommunen økt økonomisk handlingsrom til å 
finansiere slike satsinger. 

Kompetanseutvikling i tjenesten 
Os har gjennom forsøket fått anledning til å satse tungt på kompetanseutvikling. I 2018 ble det 
besluttet å bruke 3 mill. kr av overskuddet til kompetanseheving, og ytterligere 6,7 mill. kr i 2019. 
Bruken av disse midlene følger en kompetanseplan som inkluderer alle tjenesteområdene. 
Kompetanseplanen inneholder alt fra fagdager og kurs til videreutdanning.  
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4.1.4 Økonomi og finansieringsmodell i forsøket 
Når det gjelder økonomien i forsøket beskrives 2017 som det første reelle driftsåret, mens 2016 
innebar mye opprydding og retting av feil. Det som da kom fram var at Os fikk mer i tilskudd enn de 
i utgangspunktet hadde forventet, og at kommunens netto utgifter til å drifte tjenestene var lavere 
enn tilskuddet. Dette delkapittelet gjennomgår de mest sentrale utviklingstrekkene for både 
kostnads- og inntektssiden i forsøket.  

Forsøkets effekt på kostnadene 
Os har hatt en betydelig vekst i bruttoutgifter til pleie- og omsorgstjenester i forsøksperioden, fra 
311 mill. kr i 2015 til 431 mill. kr i 2019. Denne økningen har imidlertid skjedd i en periode med 
sterk demografisk vekst i de gruppene som oftest trenger omsorgstjenester, samtidig med 
åpningen av et nytt sykehjem og betydelige investeringer i utstyr og utviklingen av tjenesten. Videre 
trekker mange informanter frem at det har vært et betydelig antall tilflyttere med omfattende behov.  

Selv om de fleste informanter anerkjenner kostnadsveksten er det ulike meninger om hvorvidt dette 
skyldes rausere tjenestetildeling og høyere driftsutgifter, eller om det skyldes demografi, 
investeringer og andre faktorer.  

Selv om demografisk vekst (målt gjennom de objektive kriteriene i det statlige inntektssystemet, se 
kap. 6.2) kan forklare en del av kostnadsveksten, er det en betydelig andel av veksten som ikke 
kan forklares gjennom dette. En mulig forklaring til differansen kan være tilflyttende brukere. 
Dersom tilflytterne samlet sett har et unormalt stort hjelpebehov vil ikke dette nødvendigvis 
gjenspeiles i de objektive kriteriene, og brutto utgifter vil følgelig øke mer enn beregnet behov.  

Den alternative forklaringen er at forsøket – gjennom økte midler og stykkprisfinansiering – har ført 
til at kommunen fatter flere vedtak enn de ellers ville gjort, og at driftskostnadene ut i tjenesten 
øker. Selv om tildelingsenheten opplever at de fatter bedre og mer spissede vedtak om tjenester 
nå, er det ikke en oppfatning av at tildelingen er blitt rausere. Det at andelen brukere over 80 år 
med plass på institusjon eller hjemmetjenester er forholdsvis stabil i forsøksperioden (se Figur 4-2) 
tyder på at dette stemmer.  

En mer plausibel forklaring på kostnadsveksten kan ligge i at enhetskostnadene for de ulike 
tjenestene har økt. Mange av investeringene og utviklingstiltakene som finansieres av overskuddet 
i forsøket kostnadsføres på de ulike enhetene som utfører tjenesten, slik at den beregnede 
enhetskostnaden øker. Eksempler på dette kan være utgifter til kompetanseutvikling (inkl. vikarer til 
de som er på kurs/studier) og investeringer i velferdsteknologi, hjelpemidler og utstyr. Ettersom 
kommunene må bruke opp midler fra første del av forsøket (2016-2019) innen utgangen av 2020, 
vil dette være kostnader som kommunen uansett måtte tatt.  

Samtidig er det også en risiko for at de store overskuddene fra forsøket har svekket kostnads-
kontrollen. En leder beskriver en situasjon der han/hun nå har en lavere terskel for å bestille nytt 
utstyr:  

«Jeg kjøpte toalettstoler nye, før ville jeg kanskje sjekket om vi hadde det et annet sted 
først»  

En annen enhetsleder beskriver en situasjon der han/hun ikke lenger ansvarliggjøres for eget 
driftsbudsjett, siden det i praksis følger midler med hvert vedtak. Siden tjenestebehovet – og 
dermed også inntektene – endrer seg hele tiden, vil ikke det opprinnelige budsjettet (i motsetning til 
tidligere) være noe han/hun forventes å følge. 
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Forsøkets effekt på inntektene 
Os er den kommunen som har hatt størst økonomisk gevinst av forsøket, målt i differansen mellom 
1) uttrekk fra rammetilskudd og tilskudd til ressurskrevende brukere, og 2) aktivitetstilskudd og 
rundsumtilskudd. Denne differansen økte fra 10 mill. kr i 2016, til 89 mill. kr i 2018, og forventes å 
være enda høyere i 2019. Det skal legges til at en vesentlig del av dette skyldes endringer i 
demografi, som gjør at de reelle gevinstene ville vært mindre siden det ordinære rammetilskuddet 
også ville økt dersom Os ikke var med i forsøket.  

Inntektene i Os skyldes både økt aktivitetsnivå etter at forsøket startet, og at finansieringsmodellen 
har vært innrettet på en måte som har vært gunstig for Os. 

Endring i aktivitetsnivå 
Tabell 4-1 viser utviklingen i aktivitetstilskudd for Os kommune i forsøksperioden, og gir et godt 
bilde av aktivitetsveksten i kommunen i forsøksperioden.  

Tabell 4-1: Aktivitetstilskudd til Os kommune fordelt på tjenester per kvartal, 2017-2019. Tall i mill.kr (2019-
kroner). Kilde: Helsedirektoratet 

  Os 

  2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 

Langtidsopphold på institusjon 7,1 6,4 7,3 5,4 2,8 5,3 7,6 8,8 9,3 11,1 

Korttidsopphold på institusjon 5,3 5,6 6,7 5,8 7,9 7,1 7,8 7,4 7,6 8,2 

Utskrivningsklare fra sykehus 0,6 0,2 0,6 0,4 0,0 0,1 0,3 1,1 0,7 0,1 

Helsetjenester i hjemmet 44,8 45,7 48,0 49,5 40,9 48,4 48,0 47,5 48,0 48,6 

Praktisk bistand daglige gjøremål 3,1 3,1 3,2 7,9 15,3 10,0 9,4 9,6 9,0 9,2 

Praktisk bistand, opplæring 16,5 16,6 15,5 16,4 16,0 16,8 17,0 18,7 18,6 19,1 

Praktisk bistand, BPA  1,8 3,6 2,8 2,7 2,7 2,5 2,7 3,1 2,2 3,8 

Avlastning utenfor institusjon 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 

Dagsenter 4,8 5,0 5,3 5,1 6,0 5,1 5,5 5,5 5,3 5,5 

Omsorgslønn 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

Støttekontakt 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 

           
Institusjon 13 12 15 12 11 13 16 17 18 19 

Helsetjenester, praktisk bistand 66 69 70 77 75 78 77 79 78 81 

Andre tjenester 9 9 9 9 11 9 9 9 9 10 

I alt 88 90 93 97 96 99 102 106 105 110 

 

Det er kort- og langtidsopphold på institusjon som har økt mest i perioden, noe som kan forklares 
av den store netto økningen i antall sykehjemsplasser ved åpningen av Luranetunet. Barneboliger 
regnes også i denne kategorien og bidrar til veksten. I november 2017 åpner Luranetunet som da 
bestod av 35 nye omsorgsboliger.  

Åpningen reduserer følgelig også helsetjenester i hjemmet, samtidig som kommunen blir bedt om å 
omkode disse tjenestene til praktisk bistand til daglige gjøremål. Os har i likhet med de andre 
kommunene har vært i diskusjoner med Helsedirektoratet for når tjenester skal kodes som hhv. 
praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet, siden disse gir ulik sats. Dette forklarer økningen i 
første kvartal 2018. Det ble kodet tilbake til helsetjenester i hjemmet fra og med andre kvartal, noe 
som forklarer den påfølgende nedgangen.  
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Hovedtrenden er imidlertid at det også innen hjemmebaserte tjenester er en betydelig økning av 
aktivitetsnivået. BPA øker i 2018 pga. nye brukere og økning i de eksisterende vedtakene. Dette 
henger sammen med nytt lovverk som slo inn i denne perioden. 

Innretning av finansieringsmodellen  
Som beskrevet i 6.2 er det tre hovedforklaringer til hvordan en kommune i forsøket går med 
overskudd: 1) justering av uttrekket for demografisk utvikling, 2) erstatning av tilskuddet for 
ressurskrevende tjenester med aktivitetstilskudd, og 3) kommunenes enhetskostnader. Den største 
gevinsten for Os sin del ligger i at uttrekkets justering for demografisk utvikling er langt mindre enn 
den reelle veksten (siden denne har vært svært høy i Os). Dermed blir kommunens fratrekk mindre 
enn det kommunen kompenseres for gjennom aktiviteter. Den andre gevinsten ligger i at 
aktivitetstilskuddene er gunstigere enn den ordinære ordningen med statlige refusjoner for 
ressurskrevende tjenester. Den tredje gevinsten ligger i at satsen Os mottar per tjeneste i snitt er 
høyere enn kommunens egne enhetskostnader. Beregninger fra 2017 viste at Os i snitt hadde 
enhetskostnader som lå 5 prosent lavere enn aktivitetstilskuddet (se kap. 6.4).  

Bruk av overskudd  
Som beskrevet over har Os kommune hatt betydelige inntekter fra forsøket i hele perioden. 
Strategien har ifølge flere informanter vært å benytte disse midlene til framtidsrettede tiltak, framfor 
å øke generelle driftskostnader. Oversikten over tiltakene Os har gjennomført eller planlegger å 
gjennomføre, understøtter at denne strategien følges. Overskuddet fra forsøket disponeres til 
satsinger og investeringer innen sykehjemslokaler, velferdsteknologi, hjelpemidler, 
hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.  

På bakgrunn av dette la administrasjonen 8. mai 2018 fram et forslag for formannskapet om å 
bruke en del av ekstramidlene fra forsøket på følgende tiltak:  

Tabell 4-2: Vedtak i formannskapet 8.5.2018 i Os kommune vedrørende bruk av ekstra midler fra forsøket i 
2018 

Innkjøp av utstyr/velferdsteknologi  9 mill. kr 

Kompetanseheving  3 mill. kr 

«Nye Luranetunet»  5 mill. kr 

Prosjektering m.m. «gamle sjukeheimen»  2 mill. kr 

 
Selv om Os brukte 19 mill. kr på disse satsingene i 2018, hadde kommunen fortsatt ca. 31 mill. kr i 
ubrukte midler ved utgangen av 2018 som var blitt satt på et eget fond. Formannskapet vedtok 
4. juni 2019 en rekke utviklingstiltak innen pleie- og omsorgstjenestene, med en samlet kostnad på 
31 mill. kr. Disse tiltakene inkluderte: 

Tabell 4-3: Vedtak i formannskapet 4.6.2019 i Os kommune vedrørende bruk av ekstra midler fra forsøket i 
2019 

Investeringer, herunder 11,5 mill. kr til ombygging av gammelt 
sykehjem 

15,2 mill. kr 

Budsjettvedtak 2019  1,8 mill. kr 

Satsinger 2019, herunder hverdagsrehabilitering, kartleggingsteam 
og velferdsteknologi 

5,0 mill. kr 

Kompetanseplan 2019 6,7 mill. kr 
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Økonomiske effekter for andre deler av kommunen 
Selv om tilskuddene mottatt gjennom forsøket er øremerket til helse og omsorg, er det likevel flere 
effekter for de øvrige delene av kommunen. Den viktigste effekten er den som omtales i kap. 6.2, 
nemlig at rammetilskuddet resten av kommunen mottar (med uttrekk for pleie og omsorg), justeres 
for den demografiske veksten som i forsøket finansieres gjennom aktivitetstilskudd.  

Videre er det gjennom intervjuene trukket fram en rekke andre mekanismer som gjør at forsøket 
også er gunstig for øvrige deler av kommunen: 

► Praksisen der oppvekstsektoren betaler pleie- og omsorgssektoren for tjenester de yter knyttet 
til skole er innstilt i forsøksperioden. Dette utgjør 5-7 mill. kr per år. 

► Pleie- og omsorgssektoren dekker nå en del kostnader på eget område, som ellers kanskje ville 
blitt dekket av kommunens generelle IKT-budsjett. 

► Siden pleie og omsorg finansieres gjennom forsøksmidler har de ansatte ikke brukt av 
lønnsjusteringsfondet, som gjør at det blir mer igjen til andre deler av kommunen.  

► De andre sektorene har i forsøksperioden vært skjermet for budsjettkutt som skyldes 
overskridelser innen pleie og omsorg.  

 

4.1.5 Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Os? 
Det overordnede inntrykket er fortsatt at de fleste ansatte i kommunen er fornøyd med 
påvirkningen forsøket har hatt. Forsøket har bidratt til en profesjonalisering av tildelingsprosessen 
som blant annet har gått ut på at: 

► Kommunen har utviklet mer systematikk i arbeidet med kartlegging og hverdagsrehabilitering. 
En lengre kartleggingsperiode før vedtak, etterfulgt av fem ukers hverdagsrehabilitering inkl. 
etterbygging, har i mange tilfeller gjort kommunen bedre i stand til å tilpasse tjenesten til brukers 
behov.  

► Vedtakene har blitt forvaltningsfaglig sterkere, blir revurdert oftere og setter tydeligere mål for 
brukeren. 

► Tildelingsenheten har fått bedre kapasitet og mer tverrfaglig kompetanse. I tillegg samarbeider 
tildelingsenheten tettere med økonomiavdelingen enn tidligere.  

► Arbeidet med riktig koding og rapportering har gitt kommunen bedre oversikt over egne tjenester 
og økonomien forbundet med ulike tiltak. Kommunen har gjennom dette blant annet utviklet 
metodikk for å beregne langsiktige kostnader og gevinster knyttet til satsing på 
hverdagsrehabilitering.  

Os kommune har hatt en betydelig vekst i både kostnadsnivå og inntekter gjennom forsøket. Det er 
sannsynlig at mye av dette skyldes økning i antall innbyggere med høyt hjelpebehov, både eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Mange informanter mener dette også skyldes høy grad av 
tilflytting til kommunen blant personer/familier med stort behov for tjenester. Åpningen av 
Luranetunet bo- og behandlingssenter i 2017 er også en forklaring på økningen i utgifter.  

Os har tilsvarende hatt svært store inntekter gjennom finansieringsmodellen, både på grunn av høy 
aktivitet og hvordan finansieringsmodellen er innrettet. Kommunen har blant annet hatt lave 
enhetskostnader innenfor hjemmebaserte tjenester, sammenlignet med aktivitetstilskuddene i 
finansieringsmodellen. Alt i alt har dette gitt kommunen et betydelig overskudd som er øremerket 
pleie- og omsorgstjenestene. Dette overskuddet har gitt seg utslag i omfattende investeringer i 
institusjonslokaler, velferdsteknologi, hjelpemidler og kompetanseheving, samt en sterk satsing på 
hverdagsrehabilitering.  
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4.2 Stjørdal 
Stjørdal kommune i Trøndelag er en av A-kommunene og har tatt del i forsøket siden mai 2016.  

4.2.1 Status før forsøket 
I vår nullpunktsanalyse av Stjørdal i 2016 ble status i kommunen ved inngangen til forsøket 
beskrevet. Stjørdal fremsto da som en svært effektiv kommune definert ut fra lave utgifter etter 
korrigering for behov. Tjenesteprofilen var preget av lav sykehjemsdekning, langvarig satsing på og 
prioritering av hjemmebaserte tjenester og mange tiltak på de nedre trinnene av omsorgstrappen. 
For en grundigere redegjørelse av status før forsøket vises det til evalueringsrapporten av 2016. 

Tildelingsfunksjonen 
Forvaltningsfunksjonen i Stjørdal kommune var og er fortsatt en del av Forvaltningskontoret i 
Værnes-regionen. Informantene var før forsøket i rimelig grad tilfreds med kompetansen i 
forvaltningsfunksjonen som bestod av sykepleiere, sosionom og vernepleiere. I kartleggings- og 
tildelingsprosessen deltok i tillegg til Forvaltningskontoret også Hverdagsrehabiliteringsteam (som 
etter hvert ble til Hverdagsmestringssteamet) og Primærhelseteamet. Dette synes å styrke 
kompetansen ytterligere. Samtidig førte tilstedeværelsen av tre aktører i disse prosessene til noen 
uklarheter rundt roller og ansvar. Hverdagsmestringsteamet er organisert som et tverrfaglig team 
innen Hjemmetjenesten mens Primærhelseteamet består av virksomhetslederne innen Etat 
omsorg. 

Tjenestene 
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Stjørdal lavest blant SIO-kommunene. 
Stjørdal hadde et gjennomsnittlig nivå blant SIO-kommunene til helsetjenester i hjemmet, 
utgiftsnivået er noe over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk bistand var nest lavest blant 
forsøkskommunene. Tilbudet i Stjørdal var videre preget av høye kostnader til psykisk helse, 
relativt lave kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, og de laveste kostnadene 
blant SIO-kommunene til institusjon. Kostnadsnivået til institusjon er langt under halvparten av 
landssnittet. 

Økonomi 
Stjørdal kommune hadde i 2015 netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester på 277 mill. kr 
Dette beløpet er grunnlaget for uttrekket som gjøres hvert år i forsøkskommunene, kun med 
justeringer for lønns- og prisvekst samt anslått kostnadsvekst som følge av demografi.  

Stjørdal hadde ved oppstart av forsøket et gjennomsnittlig nivå blant forsøkskommunene til 
helsetjenester hjemmet, med et utgiftsnivå noe over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk 
bistand var nest lavest blant forsøkskommunene. Tilbudet i Stjørdal var videre preget av høye 
utgifter til psykisk helse, relativt lave utgifter til mennesker med psykisk utviklingshemming, og de 
laveste utgiftene blant forsøkskommunene til institusjon. Kostnadsnivået til institusjon var langt 
under halvparten av landssnittet. 

Innføring av forsøket  
Ved innføring av forsøket ble det gjort en omfattende ryddejobb som innebar en gjennomgang av 
alle tidligere vedtak. Vedtak ble justert og endret. Og kommunen tok i bruk nytt kartleggingsverktøy, 
sjekklister og samtaleguide. 

Kommunen var også opptatt av å etablere sammenheng mellom tildelte og utførte tjenester. 
Gjennomgangen kommunen selv gjennomførte av vedtakene viste at mange brukere hadde fått 
mer enn vedtaket tilsa, mens på andre områder, eksempelvis innen helsetjenester i hjemmet, ble 
det i noen grad gitt for lite. 
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Stjørdal har også jobbet med å etablere sammenheng mellom omfang i vedtak og tilgjengelige 
ressurser i utførerenhetene. Det ble avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som var 
tildelt og de ressursene den enkelte virksomhet hadde til disposisjon. På bakgrunn av gjennom-
gangen ble utførerenhetene tilført ekstra ressurser slik at det ble etablert balanse mellom 
tilgjengelig tid og vedtak. 

4.2.2 Tildelingsfunksjonen i forsøket  
Tildelingsfunksjonen er i forsøket i prinsippet organisert på samme måte som den var før forsøket.  

Brukermedvirkning 
Informantene sier at Stjørdal også før forsøket hadde fokus på brukers behov og medvirkning, men 
at forsøket i stor grad har bidratt til å forsterke dette og forankre det gjennom hele sektoren. 
Samtaleguiden er egnet til å framheve hva som er viktig for brukeren og for de pårørende, og 
vedtaksformatet er utformet på en slik måte at man må dokumentere brukermedvirkningen.  

Ved tidligere besøk i Stjørdal pekte flere av informantene på interessemotsetningene mellom 
pårørende og brukerne, f.eks. om tilbud i hjemmet versus institusjonsplass hvor brukerne ønsker å 
bli boende hjemme, mens pårørende ønsker institusjonsplass. Det som rapporteres nå ved siste 
besøk er at flere brukere ikke ønsker tjenester fra kommunen, de vil forbli selvhjulpne, noe 
pårørende kan være uenige i. 

Måten kartleggings- og tildelingsprosessen gjennomføres på samt det faktum at vedtakene viser 
telefonnummer pårørende kan ringe ved behov, gjør at de pårørende føler større trygghet og 
opplever at deres behov blir ivaretatt.  

«Hva er viktig for deg»-spørsmålet stilles alltid, men som en informant sier:  

«Det fungerer ofte ikke like godt å starte samtalen med dette spørsmålet.» 

Også det at det nå settes mål for tjenesten mener informantene er nyttig for brukere. Målsettingen 
bidrar til å begrunne tiltakene.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Forvaltningskontoret er en del av en interkommunal enhet. Kontoret har i løpet av de siste årene 
fått økt bemanning. Det er nå syv årsverk som betjener Stjørdal. Tidligere ble kapasiteten 
beskrevet som utilstrekkelig. Nå oppleves de å ha tilstrekkelig antall ansatte til å utføre sine 
oppgaver, men den siste tiden har et høyt sykefravær igjen begrenset kapasiteten.  

Totalt sett beskrives kompetansen i tildelingsfunksjonen som god, men den er delt mellom 
Forvaltningskontoret og Hverdagsmestringsteamet. Forvaltningskontoret ønsker seg økt tilgang på 
juridisk kompetanse og bistand til systemutvikling.  

Kartlegging av brukerne gjennomføres i hovedsak av Hverdagsmestringsteamet og utfører-
enhetene. Forvaltningskontoret deltar i mindre grad enn tidligere i selve kartleggingsarbeidet. 

Samarbeidet mellom Forvaltningskontoret, Hverdagsmestringsteamet og utførerenhetene 
beskrives av de fleste som godt, og aktørene har hyppig kontakt med hverandre. På den annen 
side er det noen utfordringer knyttet til rolle- og ansvarsfordeling som gjør at det kan oppstå 
diskusjoner både i for- og i etterkant av vedtak. Dette gjelder i stor grad Primærhelseteamets rolle. 
Spesielt blant ansatte på forvaltningskontoret har det vært frustrasjoner knyttet til rolle- og 
oppgavefordelingen mellom dem, Hverdagsmestringsteamet og Primærhelseteamet. Det har i 
noen saker vært uenighet både med hensyn til faglige vurderinger og økonomiske betraktninger, 
og de ansatte på Forvaltningskontoret opplever at deres egen rolle er blitt vesentlig endret. De 
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opplever seg i større grad som rene saksbehandlere som har fått mindre innflytelse på utforming 
av vedtakene. 

Virksomhetslederne fremhever at Primærhelseteamets rolle i løpet av det siste året er blitt tonet 
noe ned som følge av at kommunen opplever å ha færre «kompliserte saker». 

Vedtak 
Før SIO-prosjektet startet var vedtakene i kommunen ulikt utformet. I noen vedtak var antall timer 
oppgitt, mens i andre vedtak var ikke timer spesifisert. Nå har alle vedtak fått lik form, de synliggjør 
hva slags type hjelp brukeren skal få. Timer spesifiseres ikke, bortsett fra i vedtak om støttekontakt 
og andre oppdragskontrakter. 

Som følge av etablering av Hverdagsmestringsteamet har kommunen nå, ifølge informantene, 
enda bedre behovskartlegging enn tidligere. Dette har ført til riktigere tjenestetildeling, sa 
informantene. 

Flere informanter pekte på at noen av de viktigste effektene av forsøket er kvalitetsheving på 
vedtak og forbedret forvaltningspraksis. Det jobbes grundigere i alt fra kartlegging av brukerne til 
drøfting og saksbehandling.  

Rutiner og verktøy  
I løpet av forsøket er kartleggingen av brukerne blitt mye grundigere. Dette skyldes en kombinasjon 
av nye kartleggingsverktøy, implementering av ny forskrift og en ordning hvor Hverdagsmestrings-
teamet kartlegger nye brukere systematisk over en 14-dagers periode. Tidligere ble kartleggingen 
utført på en dag.  

Noen informanter hevder at det er rom for forbedringer og forenklinger og at tidspress gjør at 
gjeldende vedtak ikke alltid reflekterer det faktiske tjenestenivået. Samtidig fremkommer det at 
kvaliteten i dokumentasjon, rapportering og flere arbeidsprosesser med kompetanseheving og 
prosedyrearbeid har økt. Kommunen har opprettet en egen enhet, SOFA (Service og 
forbedringsarbeid), for å koordinere dette arbeidet på tvers av etaten. Informantene opplever at 
samtaleguiden fungerer svært bra, den brukes gjennomgående og den er blitt supplert med 
kommunens egne spørsmål. Informantene beskriver sjekklisten som lite hensiktsmessig og 
opplyser at den brukes i liten grad. 

 

4.2.3 Utvikling av tjenestene 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
Det generelle inntrykket som gis av samtlige informanter er at Stjørdal kommune fortsatt yter gode 
omsorgstjenester som i stor grad dekker brukernes behov, og at forsøket har gitt en mulighet til å 
videreutvikle disse. Kommunen har i forsøksperioden etablert flere forebyggende tiltak som 
eksempelvis Hverdagsmestringsteam (HMT) og Trygghetsambulerende team, noe som har ført til 
at en større andel av tjenestene som tilbys hører hjemme langt nede i omsorgstrappen. Kommunen 
har også etablert en rehabiliteringsenhet for hjemmeboende med behov for opptrening etter skade 
eller sykdom. Fylkesmannen har bidratt med midler for å utprøve dette tilbudet. 

Den omfattende kartleggingen som Hverdagsmestringsteamet foretar har ifølge kommunens egne 
beregninger ført til at de siste årene er det kun vel 60 prosent av nye brukere som tildeles tjenester 
etter endt kartleggingsperiode. Mange av de som ikke blir tildelt tjeneste får råd om hva de selv kan 
gjøre for å unngå eller å utsette det å bli hjelpetrengende. Blant tiltakene som tilbys er eksempelvis 



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 53 

deltagelse i treningsgrupper. Hverdagsmestringsteamet kan dermed ha bidratt til økt ressursbruk 
på tiltak som ikke dekkes av finansieringsordningen i forsøket.  

I første del av forsøksperioden var det forebyggende arbeidet prosjektorganisert. Kommunen har 
jobbet med å implementere prosjektene i daglig drift. I 2018 gikk Trygghetsambulerende team fra å 
være et prosjekt til å bli en arbeidsmetode i virksomhetene. Hverdagsmestringsperspektivet er i 
ferd med å integreres i hele virksomheten. I 2019 iverksatte kommunen et nytt tiltak kalt 
«Hjemreisekoordinator» som blant annet skal følge opp pasienter som skrives ut fra spesialist-
helsetjenesten. Kommunen har også innført en frivillig ordning med forebyggende hjemmebesøk 
hos innbyggere over 80 år. 

Kommunen opplever at behovene er økende. Mens kommunen i begynnelsen av forsøket hadde 
som mål å redusere dekningsgraden på sykehjem til et minimum, øker nå dekningsgraden som 
følge av at pasientene får et redusert funksjonsnivå ved høy alder og et stadig økende bistands-
behov. I løpet av de siste årene har kommunen omhjemlet til sammen 36 omsorgsboliger til 
institusjonsplasser. Omhjemlingen begrunnes med at beboere på omsorgsboliger har så svekket 
funksjonsnivå at omsorgsnivået må heves til institusjonsplasser. Antallet eldre over 80 år vil vokse 
vesentlig i tiden fremover. I tillegg opplever kommunen økning i antall brukere innen psykisk helse 
og rus samtidig som flere eldre også har behov for denne type tjenester. Stjørdal opplever også 
utfordringer knyttet til utviklingshemmede som følge av flere brukere og økende levealder i 
målgruppen. 

Figurene under dekker årene 2015-2018, og viser utviklingen på noen sentrale indikatorer basert 
på innrapporterte tall til KOSTRA. Tallene fanger dermed ikke opp utviklingen som har skjedd i 
løpet av 2019. 

 

Figur 4-7: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Stjørdal kommune 2015-18. Kilde: 
KOSTRA 

Figuren viser at i Stjørdal var det i 2015 42 prosent av eldre over 80 år som mottok pleie- og 
omsorgstjenester, noe som var nest lavest blant SIO-kommunene og 5 prosentpoeng under 
landssnittet. Vi ser at andelen er også synkende og at den i 2018 var nå på 39,2 prosent, 
4 prosentpoeng under snitt for landet. 
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Fordelingen i Stjørdal mellom institusjon, bolig og eget hjem skilte seg mye fra landet som helhet i 
2015. Situasjonen var preget av at andelen som bodde i institusjon kun var en tredjedel av nivået i 
landet, mens andelen som fikk pleie i omsorgsbolig var dobbelt så høy som landssnittet.  

Vi ser at andelen som mottar hjemmetjenester i Stjørdal kommune har vært synkende siden 2016 
hvor den var på 37,4 prosent, mens den i 2018 var på 32,9 prosent. Andelen som bodde på 
sykehjem er 6,3 prosent og har økt med 1 prosentpoeng siden 2016. Nivået er på halvparten av 
landssnittet. Andelen med høyskoleutdanning var i 2015 6 prosentpoeng over landet som helhet. I 
2018 har andelen økt til 85 prosent, noe som er ca. 10 prosent mer enn landet.  

 

Figur 4-8: Gjennomsnittlig antall døgn per tidsavgrenset opphold, og tildelte timer per uke i ulike kategorier, 
Stjørdal 2015-18. Kilde: KOSTRA 

Figuren over viser blant annet gjennomsnittlig tildelte timer i uken til praktisk bistand og helse-
tjenester i hjemmet, hvor Stjørdal historisk har ligget høyt på helsetjenester og lavt på praktisk 
bistand. Vi ser at tildelingen har vært relativ stabil i forsøksperioden, bortsatt fra i 2016 hvor det var 
et høyere nivå på helsetjenester i hjemmet. 

Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold har også variert i forsøksperioden, men har 
ligget lavere enn landsgjennomsnittet hele tiden siden forsøket startet. 

 

Figur 4-9: Gjennomsnittlig antall timer fysioterapi og lege per uke per beboer på sykehjem, Stjørdal 2015-18. 
Kilde: KOSTRA 
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Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på 
sykehjem, samtidig som det kan si noe om behovet til brukerne. I 2015 var Stjørdal den forsøks-
kommunen som hadde det nest laveste nivået på legetimer og det desidert laveste nivået på 
fysioterapi. Begge deler var langt under landssnittet. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem 
var på et vesentlig lavere nivå enn landet, det samme var nivået på legetimer På begge indikatorer 
ligger fortsatt Stjørdal under landsgjennomsnittet, men har i løpet av forsøksperioden nærmet seg 
snittet.  

Velferdsteknologi og digitalisering 
Stjørdal har siden før SIO-perioden satset på velferdsteknologi. Nå går noe av overskuddet fra 
forsøksordningen til å styrke satsing på dette området, og skalere opp omfanget. Kommunen har 
opprettet «trygghetspakken» som består av ulike teknologier innen medikamenthåndtering, digitalt 
tilsyn og lokaliseringsteknologi.  

Ansatte har fått nettbrett som arbeidsverktøy. Dette blir sett på som et nyttig verktøy, men flere 
informanter sier at det er fremdeles svakheter i implementeringen. Implementeringen er avhengig 
av at «ildsjeler» blant de ansatte er gode rollemodeller i forhold til bruken av dette verktøyet. 
Enheter som mangler slike ildsjeler er blitt hengende etter. 

Kompetanseutvikling i tjenesten 
Som det fremkom av Figur 4-7 over har Stjørdal en høy andel ansatte med fagutdanning. 
Kommunen har også brukt av «overskuddet» i SIO til kompetanseutvikling av ansatte. 

4.2.4 Økonomi og finansieringsmodell i forsøket 
Når det gjelder økonomien i forsøket, beskrives 2017 som det første reelle driftsåret, mens 2016 
innebar mye opprydding og retting av feil. Det som da kom fram var at Stjørdal fikk mer i tilskudd 
enn de i utgangspunktet hadde forventet, og at kommunens netto utgifter til å drifte tjenestene var 
lavere enn tilskuddet. Dette kapittelet gjennomgår de mest sentrale utviklingstrekkene for både 
kostnads- og inntektssiden i forsøket.  

Forsøkets effekt på utgiftene 
Stjørdal har hatt en vekst i bruttoutgifter til pleie- og omsorgstjenester i forsøksperioden, fra 386 
mill. kr i 2015 til 443 mill. kr i 2019. Denne økningen har imidlertid skjedd i en periode med 
demografisk vekst i de gruppene som oftest trenger omsorgstjenester, samtidig med åpningen av 
et nytt sykehjem og betydelige investeringer i utstyr og utviklingen av tjenesten. Videre trekker 
mange informanter frem at det har vært en betydelig vekst i behov. Dette understøttes også av 
våre beregninger som viser at behovet i Stjørdal har vokst mer enn aktiviteten (jf. kap. 6.3). 

Stjørdal har kommet svært gunstig ut i den finansieringsmodellen som er valgt. Dette kan skyldes 
at kommunen ved inngangen til forsøket hadde lave enhetskostnader for de berørte tjenestene. 
Ledelsen i kommunen har fra begynnelsen av forsøket vært veldig tydelig på at de ikke vil at 
finansieringen i ordningen skal påvirke tildelingen av tjenester eller kostnadsnivået i tjeneste-
produksjonen. De ulike utførerenhetene er rammefinansiert på samme (tilsvarende) måte som de 
var før forsøket. Imidlertid har forsøket bidratt til at det er oversikt over behovs- og aktivitet som i 
større grad styrer budsjettene. Informantene har så langt i prosjektet gitt uttrykk for at deltagelse i 
forsøket ikke har ført til en endring av tildelingspraksisen mot dyrere vedtak, på den annen side har 
tildeling av tjenester lavt nede i omsorgstrappen økt. Flere får praktisk bistand som avlastning. 
Ledelsen anslår at produktiviteten i omsorgssektoren har økt med ca. 20 prosent i perioden fra 
2016 til 2018. De har beregnet at de klarer å levere mer med en lavere ressursinnsats. Noen 
informanter hevder at dette har hatt sin pris:  

«Kommunen genererer store overskudd, men de ansatte er slitne nå de går hjem fra jobb» 
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Forsøkets effekt på inntektene 
Stjørdal er en av kommunene som har hatt en betydelig økonomisk gevinst av forsøket (jf. Tabell 
6-4). Informantene har gjennomgående en positiv opplevelse av finansieringsmodellen og de 
økonomiske gevinstene av forsøket.  

Tabell 4-4 viser utviklingen i aktivitetstilskudd for Stjørdal kommune i forsøksperioden, og gir et 
godt bilde av aktivitetsveksten i kommunen i forsøksperioden.  

 

Tabell 4-4: Aktivitetstilskudd til Stjørdal kommune fordelt på tjenester per kvartal, 2017-2019. Tall i mill.kr 
(2019-kroner). Kilde: Helsedirektoratet 

Tabellen viser at aktivitetsnivået har holdt seg relativt stabilt sammenlignet med 2017. Det er totalt 
sett en svak reduksjon, til tross for en økning i behov/demografi. 

Det er langtidsopphold på institusjon som har økt mest i perioden, noe som kan forklares av 
omhjemling av 36 omsorgsboliger til institusjonsplasser 

Vi ser at aktivitetsnivået på helsetjenester i hjemmet er blitt redusert. Kommunen forklarer dette 
med at forebyggingsperspektivet har ført til at timetallet pr. bruker i hjemmetjenesten er blitt gradvis 
redusert siden 2018. 

Bruk av overskudd  
Som beskrevet over har Stjørdal kommune hatt betydelige inntekter fra forsøket i hele perioden. 
Strategien har ifølge flere informanter vært å benytte disse midlene til å styrke de forbyggende 
tjenestene som Hverdagsmestring, Trygghetsambulerende team og Hjemreisekoordinator. 
Størstedelen av overskuddet er imidlertid satt på fond og er øremerket egenfinansiering av 
Helsehus, jf. Tabell 4-5.  

2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2

Langtidsopphold på institusjon 11,4 11,0 11,4 12,4 12,0 14,0 13,9 15,5 20,1 20,1

Korttidsopphold på institusjon 9,0 9,1 10,2 5,9 8,6 8,6 9,8 11,1 10,5 10,5

Utskrivningsklare fra sykehus 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3

Helsetjenester i hjemmet 62,8 66,2 65,6 75,0 60,5 61,7 61,5 58,0 54,0 54,0

Praktisk bistand daglige gjøremål 5,4 5,5 5,4 5,6 5,3 5,0 5,1 3,1 4,3 4,3

Praktisk bistand, opplæring 7,2 9,5 8,7 9,0 8,7 8,9 9,0 8,9 8,7 8,7

Praktisk bistand, BPA 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5

Avlastning utenfor institusjon 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4

Dagsenter 3,7 3,8 3,2 3,2 3,2 3,2 2,9 3,4 3,3 3,3

Omsorgslønn 0,9 1,4 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

Støttekontakt 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 1,4

Institusjon 20 20 21 18 21 23 24 27 31 31

Helsetjenester, praktisk bistand 76 81 80 90 75 77 77 71 68 68

Andre tjenester 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6

I alt 102 108 107 114 102 106 107 104 106 106

Stjørdal
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Tabell 4-5: Overskudd, investering i helsehus og fondsbalanse i Stjørdal 2016-19. Kilde: Stjørdal kommune 

 

Økonomiske effekter for andre deler av kommunen 
Effekten av dette forsøket for de øvrige sektorene i kommunen hevdes å være relativt små. Det 
handler mest om at de andre sektorene har sluppet å leve med risikoen for å måtte kutte som følge 
av økt ressursbruk i omsorgssektoren. 

4.2.5 Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Stjørdal? 
I tråd med det som har fremkommet i tidligere rapporter opplever informantene i Størdal 
gjennomgående opplever at deltagelsen i dette prosjektet har ført til: 

Økt innsikt  
Et viktig funn i forrige kartlegging var at organisasjonen opplevde at de hadde fått en innsikt i 
tjenesten de ikke hadde fra før. Denne innsikten synes å ha økt. 

«Vi har en fabelaktig oversikt over timer, tidsbruk og økonomi.» 

Stjørdal har i samarbeid med Os utviklet en budsjettfordelingsmodell. Kapasiteten på økonomi er 
også økt, kommunen har nå to kontrollere på dette området. 

Andre omtaler forsøket som «rene gudegaven» da det har bidratt til utvikling av gode og robuste 
systemer. Det er flere av informantene som reflekterer over hvor mye mindre innsikt de hadde 
tidligere. 

Bedre sammenheng mellom tildelte tjenester og utførte tjenester 
Den økte innsikten har ført til at kommunen i større grad har mulighet til å kontrollere at brukerne 
får de tjenestene de har krav på. I det arbeidet som er blitt utført i forsøkets første år er det 
avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og den tiden den enkelte 
virksomhet har til disposisjon. Gjennom den grundige kartleggingen er vedtak rettet opp og 
skjevheter som har eksistert i flere år er korrigert.  

Denne sammenhengen er også muliggjort gjennom kvalitetsheving på vedtak og forvaltnings-
praksis. Nå ser også kommunen effekt av jobben som er blitt gjort med utarbeidelse av gode 
tildelingskriterier. Kriteriene er grunnlaget for vedtakene og vedtakene utgangspunkt for tjenestene: 
«Det er her styringen ligger». Flere hevder at «det er det viktigste forsøket har gjort med oss».  

Fra prosjekt til daglig drift 
Informantene peker på at erfaringene som er høstet gjennom fokuset på forebygging, hverdags-
mestring, og brukers og pårørendes behov og den helhetlige tilnærmingen til tildeling og utførelse 
av tjenester er i ferd med å spre seg til hele sektoren. Dette er dels effekter av nye verktøy og 
opplæringen som ble gitt i forbindelse med etablering av forsøket og dels av de tiltakene som er 
blitt finansiert av forsøket. 
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Det synes også som om praksisen med å begrunne vedtakene, sette mål for tjenestene og det å 
dokumentere brukermedvirkning både har virket bevisstgjørende og bidratt til å at det er lettere å 
se sammenheng mellom tildeling og vedtak. I tillegg bidrar det til nødvendig dynamikk med hensyn 
til revurdering og endring av vedtak. 

Gjennom alle våre besøk har informantene gjennomgående gitt uttrykk for at kommunens 
deltagelse i prosjektet har bidratt positivt til utvikling av pleie- og omsorgssektoren.  

Forsøket har gitt mye nyttig læring. Omstilling til forsøket har utløst mange faglige diskusjoner som 
har gitt refleksjon og dypere forståelse. Videre har systemene for tildeling, tjenesteyting og 
beregning av refusjon gitt god forståelse for kostnadsdriverne i sektoren.  

4.3 Lillesand 
Lillesand kommune grenser i nord mot Birkenes, i vest mot Kristiansand, og i nordøst mot 
Grimstad. Kommunen er del av pendlingsomlandet til de to sistnevnte byene. Det er to 
befolkningssentre i kommunen: byen Lillesand og tettstedet Høvåg, som ligger ca. 12 km fra 
hverandre. Lengste kjøreavstand mellom bebygde områder er om lag 32 km., og totalt areal er 
190 km2.  

I Lillesand kommune bor det 11 075 mennesker, og folketallet er økende. Folketallet øker sterkt 
sommerstid, grunnet de rundt 1700 fritidsboligene i kommunen. Kommunens samlede driftsutgifter 
var 911 mill. kr i 2018, hvorav Sektor for helse og kultur utgjorde 341 mill. kr.14  

I Lillesand er pleie- og omsorgstjenestene organisert i Sektor for kultur og helse, som ledes av en 
kommunalsjef. Kommunen tilbyr hjemme- og institusjonstjenester i to distrikter (Sentrum og 
Høvåg), og forsøksprosjektet berører i hovedsak seks av enhetene i sektoren:  

► Enhet for tjenestetildeling  

► Enhet for psykisk helse og rus  

► Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi  

► Enhet for omsorg Høvåg  

► Enhet for omsorg sentrum  

► Enhet for habilitering 

 

Enhet for habilitering omfatter fire bofellesskap, en avlastningsbolig og et dagsenter med to 
avdelinger for personer med utviklingshemming mv. Enheten har også ansvar for tjenester til 
personer som bor i private boliger og har behov for helse- og omsorgstjenester, samt en BPA-
ordning (brukerstyrt personlig assistanse) med over 10 årsverk. I enheten er det også organisert et 
bofellesskap for enslige mindreårige, som tilbyr tjenester som ikke omfattes av forsøksprosjektet. 
Resten av sektoren tilbyr også tjenester som heller ikke er en del av forsøket. 

Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi gir et viktig tilbud til brukere av pleie- og omsorgs-
tjenester. Det er relevant å se tilbudet om ergo- og fysioterapi i sammenheng med pleie- og 
omsorgstjenestene som inngår i forsøket. 

                                                      
14 Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra 
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf.  
 

https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
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4.3.1 Status før forsøket 

Økonomi 
Med setningen «2014 var året da alt gikk galt» innledet rådmannen Lillesand kommunes 
årsberetning for 2016.15 I 2014 hadde kommunen et tøft år med store overskridelser i helse- og 
omsorgssektoren, noe som avstedkom betydelige nedskjæringer i sektoren de to påfølgende 
årene. Ved inngangen til 2015 sto kommunen med et udekket underskudd fra 2014 på 18,4 mill. kr, 
som ble vedtatt at man skulle dekke inn på to år.16 Dette gjorde at sentrale politikere og ledere 
antok at kommunen hadde relativt lave enhetskostnader da forsøket begynte. Det var også i de 
foregående årene gjort noen større investeringer, blant annet 70 mill. kr i nye omsorgsboliger. 
Sannheten er at Lillesands utgifter til pleie og omsorg i 2016 lå omtrent på landsgjennomsnittet. 
Videre er det beregnet at enhetskostnadene i 2017 lå 6 prosent lavere enn satsene brukt i forsøket. 

I dag melder kommunen om ekstraordinært gode økonomiske vilkår for kommunen som helhet i 
perioden 2016-2018. Et overskudd på 9,4 mill. kr i 2018 forklares i årsberetningen med god 
skatteinngang, lavere finanskostnader og høyere statlige overføringer enn budsjettert.17 

Tildelingsfunksjonen 
Enhet for tjenestetildeling ble opprettet i 2012. Enheten ble lagt direkte under kommunalsjefen (den 
gang sektorsjef for helse og kultur), for å sikre en organisatorisk avstand til utførerenhetene.  

Ved inngangen til forsøket opplevde de ansatte at kompetansen på tildelingskontoret var høy. Den 
tverrfaglige kompetansen ble ivaretatt gjennom godt samarbeid med andre aktører, som utfører-
enhetene, fastlegene, sykehuset og NAV. Før forsøket ble kartleggingen gjort bare av sykepleiere; 
for eksempel var det hjemmetjenesten som vurderte behovet for andre tjenester. 

Kommunen hadde ved starten av forsøket få eller ingen rutiner som sikret at brukerne skulle få 
antallet timer som var vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde, og ingen klagde på for få 
timer. Før forsøket var det enhetsleder som signerte vedtaket og hadde det siste ordet. 

Tjenestene 
I forkant av forsøket var politikere, ledere og ansatte i stor grad enige i ønsket om å styrke hjemme-
tjenestene, slik at flere kan bo hjemme og færre på institusjon. Lillesand skulle bruke prosjektet 
som en ekstra drahjelp for utviklingen av tjenestene med blant annet økt satsing på hjemmebasert 
omsorg, samt mer vekt på mestring og fastsetting av mål. I årsberetningen for 2016 er formålet 
beskrevet slik:  

«Prosjektet handler i hovedsak om å utarbeide gode og like kriterier for tildeling av 
omsorgstjenester. Videre er det lagt stor vekt på å utvikle kvaliteten på tjenestene, 
særlig ved at brukerne i større grad skal kunne ta i bruk egenmestring i stedet for å 
være passive mottakere av hjelp.» 

                                                      
15 Lillesand kommune. Årsberetning 2016. Hentet fra 
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2016/Årsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf.  
16 Lillesand kommune. Årsberetning 2015. Hentet fra 
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/Årsberetning%20.pdf.  
17 Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra 
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommu
ne/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf.  

https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2016/Årsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2016/Årsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/Årsberetning%20.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/Årsberetning%20.pdf
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf
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Det var behov for å differensiere tilbudet, slik at omsorgstrappen skulle få flere trinn, særlig på de 
nederste trinnene: Boliger med bemanning, et mer differensiert dagtilbud, et styrket tilbud til 
grupper med få brukere, og styrking av det forebyggende arbeidet. 

Forankring og implementering av forsøket i organisasjonen 
Den økonomiske situasjonen gjorde at viktige aktører vurderte det som sannsynlig at finansierings-
modellen i forsøksprosjektet ville gi et overskudd:  

«Jeg tenkte: Hvor står vi nå? Jo, nå er det ikke mer å hente på nedskjæringer, så da 
må dette lønne seg!» 

I kommunestyret var det bare Senterpartiets representant som stemte imot deltakelse i 
forsøksprosjektet; denne posisjonen var begrunnet i at finansieringsordningen ikke var i samsvar 
med prinsippet om kommunalt selvstyre. 

I starten var det mer skepsis i administrasjonen, men ikke direkte motstand. Mange så det som et 
«økonomiprosjekt»:  

«Jeg selv var negativ fordi jeg frykta en stoppeklokkementalitet. Jeg ville ikke ha det, for 
det gir ikke kvalitet.» 

Andre forteller at de hadde en mer positiv forventning:  

«Jeg tenkte at vi ville få mer oppmerksomhet, noe som er spennende i seg selv. Og at vi 
ville få et handlingsrom til å teste ut en del ting.» 

I administrasjonen har oppslutningen om forsøket økt etter hvert, og ingen av informantene sier at 
de var imot forsøket eller at det ikke skulle vært igangsatt. Man ser nå prosjektet som viktig for 
utvikling av tildelingsfunksjonen og tjenestetilbudet. Forsøket er langt bedre forankret i 
organisasjonen nå enn ved oppstart.  

«Jeg oppfatter det slik at de ansatte forstår betingelsene i [forsøket], og de føler eierskap til 
forutsetningene som gjelder i prosjektet.» 

Lillesand har i stor grad brukt økte rammer til å finansiere ulike utviklingsprosjekter. I samband med 
forlengelsen av forsøksprosjektet vil kommunen rette enda sterkere fokus på kompetanseheving, 
heltidskultur og styrking av arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse. Videre vil 
kommunen forsterke arbeidet med innovasjon i tjenesteutvikling og tjenestedesign.18 

4.3.2 Tildelingsfunksjonen i forsøket 
Tildelingsenheten var fortsatt under oppbygging og utvikling da forsøksordningen kom i 2016. 
I 2018 ble det etablert et Innsatsteam som en del av Enhet for tjenestetildeling. Innsatsteamet 
består av 3,5 stillinger, og er finansiert med inntektspåslaget. Dette erstattet team for 
Hverdagshabilitering. 

Under besøket i 2019 fikk vi høre at hverdagshabilitering ikke fungerte så godt før Innsatsteamet 
ble etablert. Trolig hadde opplegget for strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier, noe som gjorde 
at de hadde ganske få brukere. Innsatsteam brukes på en større andel av brukerne. Teamet blir 
brukt i kartleggingsfasen, og tar ofte kontakt med brukere allerede før utskrivning fra sykehus for 
eksempel. De ser hva man kan få til med ulike former for tilpasninger, opplæring, trening og 

                                                      
18 Lillesand kommune (2019): Årsmelding 2018. Hentet 6. september fra 
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommu
ne/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf.  

http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf
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hjemmebaserte tjenester. Innsatsteamet er ofte med på kartleggingssamtale sammen med ansatte 
som har ansvar for å fatte vedtak om tjenestetildeling. Innsatsteamet deltar også i tildelingsmøter.  

I enheten er det enighet om at nærheten mellom innsatsteamet og resten av tildelingsenheten er 
svært verdifull. En viktig effekt av den tidlige kontakten med brukerne er at de på et tidlig stadium, 
kanskje når de er på sitt mest bekymrede og sårbare, blir trygge på at de vil få nødvendig bistand 
fra kommunen, noe som igjen er gunstig for det videre forløpet. Dessuten bidrar organiseringen av 
innsatsteamet som en del av tildelingskontoret til at det legges vekt på at brukerne skal ha som mål 
at de i størst mulig grad skal klare seg selv. Likevel er organiseringen av innsatsteamet et tilbake-
vendende spørsmål i kommunen. Selv om tjenestekontoret er tilfreds med denne organiseringen, 
er det andre enheter som mener innsatsteamets arbeidsform har stor overføringsverdi, og derfor 
burde knyttes tettere til utøvende enheter.  

Samtaleguiden som ble innført ved inngangen til forsøket opplevdes av de ansatte som en 
vesentlig endring. Ansatte opplevde at guiden hadde gode rutiner, men også at den førte til mer 
arbeid. 

De ansatte innrømmer i dag at de tidligere ikke hadde vært flinke nok til å fastsette målsettinger for 
brukerne. Forsøksprosjektet har slik sett bidratt til en viktig kulturendring både blant de ansatte og 
blant brukerne, der tilnærmingen har skiftet fra en «hjelpekultur» til en «selvhjelpskultur». I inter-
vjuene får vi i dag høre at samtaleguidens fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er et viktig 
grep. En informant sa for eksempel:  

«Så tok det av, dette med medvirkning og alle de tinga som har kommet som en 
gavepakke fra [forsøket].» 

Spørreundersøkelsen viser at de ansatte i dag er betydelig mer fornøyde med måten tildelings-
arbeidet er organisert på enn da forsøket startet. 

Brukermedvirkning 
Brukermedvirkningen i Lillesand dekkes først og fremst på individuelt nivå, gjennom kartleggingen 
av bruker. De ansatte opplever at kartleggingsverktøyet som brukes i forsøket på en meget positiv 
måte har bidratt til å framheve hva som er viktig for bruker, og til å utarbeide målsetninger for hva 
bruker etter hvert skal kunne klare selv. De ansatte oppfatter at verktøyet gjør at de er blitt mer 
lydhøre overfor brukerne og pårørende. Spørreundersøkelsen understøtter dette. 

De forteller videre at samtaleguiden fra Helsedirektoratet bidrar til å sette bruker i fokus, og legger 
opp til at bruker skal få beskrive sin egen situasjon, legge vekt på muligheter og mål og bli mer 
ansvarlig. Guiden bidrar til gode rutiner, og kan kanskje være særlig nyttig for ansatte med lite 
erfaring, og da både som et hjelpemiddel i løpende virksomhet og som et verktøy for læring. 
Informantene var nokså samstemte i at kartleggingen er blitt bedre fordi den er blitt standardisert, 
og ved at spørsmålet om «hva som er viktig for deg» er sentralt i samtalen med bruker. Også dette 
bekreftes i spørreundersøkelsen. 

Men kartleggingen er også blitt mer ressurskrevende, og antall årsverk i denne funksjonen har da 
også økt. Informantene mener den innledende kartleggingen er så nyttig at de har prioritert den 
sterkt. En informant fortalte i et av gruppeintervjuene at prioriteringen av den innledende kartleg-
gingen gjør at de ikke har kapasitet til å gjennomføre oppfølgingssamtalene etter en måned. Vi er 
usikre på hvor omfattende dette problemet er. Enkelte av informantene mener at kartleggings-
samtalene bidrar til mindre bruk av tjenester, redusert bruk av medisiner og behandlinger, mv. 
Nedgang i andel brukere blant innbyggere over 80 år understøtter dette (jf. Figur 4-13). En ansatt 
fortalte:  
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«Guiden har mer åpne spørsmål, og dermed kan jeg noen ganger bli overraska over 
brukernes svar på spørsmålet om hva som er viktig for dem. Det kan være så mangt og så 
individuelt. For eksempel en familie med et funksjonshemmet barn som sa at ‘vi vil leve et 

helt vanlig liv og gå på jobb!’. Jeg tenkte i utgangspunktet at de trengte avlastning og 

omsorgsstønad, men denne familien endte med mindre avlastning i helga og mer 
fleksibilitet i uka fordi de vil jobbe.» 

Likevel var noen litt mer nyanserte rundt forsøkets bidrag til økt brukermedvirkning:  

«Vi hadde så mye fokus på det på forhånd at [forsøket] egentlig ikke har bidratt så mye. 
Men vi spør kanskje mer hvordan kan vi hjelpe deg istedenfor at vi bare sier at vi kan gjøre 
dette og dette. På den måten har vi blitt mer oppmerksomme på ulike og uvante behov. For 
eksempel kan vi lufte hunden til en med lårhalsbrudd.» 

En annen ansatt fortalte: 

«De fleste som kartlegges synes det er ok å fortelle om livene sine. Det blir ikke bare en 
samtale hvor de sier at jeg trenger det og det. De blir mer løsningsorientert.» 

 Og en tredje:  

«Det er uvant for mange å ta ansvar for eget hjelpebehov. Mange er vant til at ting bare 
faller ned i fanget på dem, men vi får andre svar ut fra hvordan vi spør.»  

Ansatte forteller også at LEON-trappa19 brukes i vurderingene som gjøres i etterkant av 
kartleggingen. Mens samtaleguiden oppfattes som svært nyttig, oppfattes sjekklisten som lite 
nyttig. Den blir lite brukt. 

På systemnivå har man ulike brukerråd og brukerundersøkelser, som i varierende grad oppfattes 
som nyttig. Enkelte uttrykker at de savner involvering fra brukerorganisasjoner, og forteller at det 
ofte kan være vanskelig både å få folk til å møtes, og få brukt møtene i praktisk tjenesteutvikling.  

Figur 4-10 Samlet score i brukerundersøkelsen for pleie- og omsorgsinstitusjoner for Lillesand kommune og 
Norge for årene 2014, 2016 og 2019. Kilder: bedrekommune.no, personlig kommunikasjon med Stig Mosleth i 
Kommuneforlaget, og Bruker- og pårørendeundersøkelser institusjon 2019, Lillesand kommune, 2019  

 

                                                      
19 Det ble referert til LEON i intervjuene, ikke MEON. 
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Det har vært utført brukerundersøkelser i Lillesand i 2014, 2016 og 2019. Figur 4-10 viser samlet 
score for kommunen og Norge samlet for disse årene. Vi ser at tilfredsheten blant både brukere og 
pårørende er høyere i 2019 enn i 2016, men samtidig er score for brukerne lavere i 2019 enn i 
2014.  

Figur 4-11 Score på spørsmålet om bruker/pårørende opplevde at brukeren «fikk plass på sykehjemmet/om-
sorgsboligen da han/hun trengte det», Lillesand kommune og Norge, for årene 2014, 2016 og 2019. Kilder: 
bedrekommune.no og Bruker- og pårørendeundersøkelser institusjon 2019, Lillesand kommune, 2019 

 

Særlig ett av enkeltspørsmålene er av interesse her, og det er om bruker og pårørende opplevde at 
brukeren fikk institusjonsplass da han/hun trengte det. Figur 4-11 viser score for Lillesand og 
gjennomsnitt for Norge. Landsgjennomsnittet for både brukere og pårørende er nærmest uendret 
gjennom hele perioden. I Lillesand ser vi at de pårørendes score var noe under landsgjennom-
snittet i 2014 og 2016, men så følger en markert økning i 2019. Brukerne scorer høyere i 2019 enn 
i 2016, men lavere i 2019 sammenliknet med 2014. Her scorer Lillesand høyere enn lands-
gjennomsnittet for både 2014 og 2019.  

Et av spørsmålene med lavest score i Lillesand, i likhet med landet for øvrig, er om tilgangen til 
fysioterapi. Her har pårørendes score økt fra 2,8 i 2014, via 3,2 i 2016, til 4,0 i 2019, til tross for at 
antall tildelte timer er redusert, se Figur 4-14. Landsgjennomsnittet er fortsatt på 3,1 i 2019. 

I kommunens egen rapport sammenliknes 2019-tallene kun med tallene fra 2016. Den høyere 
score som da framkommer forklares med at Lillesand kommune startet samarbeidet med stiftelsen 
Livsglede for eldre i 2016, og at to av institusjonene ble sertifisert som livsgledehjem i 2018. 
Forsøksprosjektet nevnes ikke i denne rapporten.20 

Totalt sett kan brukerundersøkelsen peke i retning av at tilfredsheten med pleie- og omsorgs-
institusjonene i Lillesand har økt noe i løpet av forsøksperioden. Imidlertid blir bildet mer uklart 
dersom man sammenlikner 2019 med 2014. Trolig kan økningen fra 2016 like gjerne tilskrives 
livsglede-prosessen og utvalgsskjevheter, som at det er forsøket som har hatt denne effekten.  

Fra pårørende har vi i intervjuene som ble utført i 2018 fått positive tilbakemeldinger om at de 
oppfatter vedtaksprosessen som god, herunder at kommunens ansatte kommer på hjemmebesøk 
og lytter til brukerne og de pårørende, men også kritikk av at tjenestetilbudet er for rigid (kan ikke 
bruke dagsenter når man bor på sykehjem) og for lite forutsigbart (søkte i god tid, men fikk ingen 

                                                      
20 Bruker- og pårørendeundersøkelser institusjon 2019, Rapport. Lillesand kommune, 2019. 
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løfter om avlastning i form av korttidsplass før dagen før ferien). Videre har pårørende uttrykt 
misnøye med informasjonsflyten fra sykehjem til pårørende.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Kartleggingen utføres som regel av to ansatte, gjerne med ulik fagkompetanse, noe som gir bedre 
tverrfaglige diskusjoner rundt hver enkelt sak.  

Det er nå etablert en rutine med faste tildelingsmøter tre ganger per uke med bred deltagelse fra 
Enhet for tjenestetildeling og innsatsteamet. Dette sikrer god tverrfaglig kompetanse i tildelingen, 
og samordning av tilbudet til brukerne. Det er også etablert faste samarbeidsmøter mellom 
hjemmesykepleien, sykehjem, tildelingsenheten og innsatsteamet. Enkeltsaker behandles ikke i 
disse samarbeidsmøtene. I tillegg er det mye uformell kontakt mellom saksbehandlerne, noe som 
også var vanlig tidligere. Informantene oppgir ikke forsøket som noen drivende faktor i utvikling av 
dette samarbeidet. 

Lederne for utførerenhetene er tilfreds med informasjonsflyten mellom tildelingsenheten og deres 
egne enheter. De opplever bl.a. at vedtak om tildeling er blitt bedre formulert slik at det er klarere 
hva som skal leveres. Nylig har det også blitt gjort en innsats for bedre samarbeid med fastlege-
kontorene, som nå får beskjed om alle nye brukere. 

Vedtak 
Da forsøket startet, ble det lagt ned et betydelig arbeid med å sikre at riktige vedtak blir lagt inn i 
fagsystemene og med å sørge for korrekt informasjon til rapporteringen til Helsedirektoratet som 
grunnlag for utbetaling av de statlige tilskuddene. Merarbeidet førte i en periode til mye bruk av 
overtid og til redusert kapasitet til å gjennomføre andre utviklingsprosjekter. Selv i dag er det 
enkelte som minner om at oppstarten slik sett ikke var godt nok planlagt. En av informantene sier:  

«Hadde Helsedirektoratet vært klar over hva forsøket innebar, burde de avventet slik at 
ting kunne kommet på plass.»  

En annen mente at fristen skulle vært skjøvet ut fra mai til desember i 2016.  

Flere av informantene opplever at de økonomiske sidene av prosjektet har krevd mer arbeid enn 
opprinnelig forventet. Enkelte oppfatter derfor at det burde være satt av mer ressurser til system-
ansvar og økonomiansvar slik at ryddejobben hadde blitt mer oversiktlig og mindre ressurs-
krevende for enkeltpersoner. 

Det var omfattende arbeid knyttet til gjennomgang av gamle vedtak og etablering av systemene 
som finansieringsmodellen krever. Dette er nå gjennomført, og mange ser nytten av resultatene av 
dette merarbeidet, blant annet fordi den har gitt grunnlag for å sammenlikne bemanningen i de 
ulike enhetene med tilskuddene som blir utbetalt. Kommunen har med andre ord fått et mer presist 
grunnlag for å styre ressursene. Opprydningen viste blant annet at habiliteringstjenesten har hatt 
for lav bemanning.  

«Vi har brukt mye tid på opplæring – systemjobbing. Vi kan nå se og forstå hva man gjør. 
Tidligere har det vært mye feil. Vi er blitt bevisstgjort. Det at vi bruker iPad’er gjør at 
utførerne må legge inn riktig.»  

«Etter hvert så vi en enorm effekt av at vi rydda opp i vedtak. Gamle vedtak var ikke 
evaluert. Andre vedtak som hjemmetjenesten uansett ikke fulgte. Vi fikk koda alle 
vedtakene, og dermed fikk vi styringsdata og statistikk.»  

Det er ingen endringer når det gjelder hvordan timer registreres i vedtakene. For hjemmetjenester 
og institusjonstjenester som tilbys av de to distriktene fattes det ikke vedtak om timer. For hvert 
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vedtak lager utførerne et anslag for antatt gjennomsnittlig tidsbruk som legges inn i tjenestebildet. 
Tildelingskontoret er blitt bedt om å bruke estimert tid, for å ikke ha stoppeklokkepraksis. 
Tidsbruken legges også til grunn for kjørelistene. Hjemmetjenesten skriver inn endringer i et eget 
notat (B-notat), som fanges opp av saksbehandler ved store avvik i forhold til den estimerte tiden 
tildelingskontoret har registrert. Det som blir utført blir skrevet opp i en dagsplan som man kan 
følge med på underveis i arbeidsdagen. 

Det foretas ingen registrering av faktisk tidsbruk. I hjemmetjenestene baseres registrert tidsbruk på 
et antatt gjennomsnitt hos hver bruker. For institusjonstjenestene fattes vedtak i døgn, som gir 
grunnlag for tilskuddet fra staten.  

Det er ingen direkte kontroll av om hver bruker får tjenester i samsvar med vedtak. Men arbeids-
listene samt det faktum at brukerne får vedtakene innebærer en form for kontroll. Videre har de 
samarbeidsmøter med utførerenhetene én gang per uke. Det er svært få eksempler på klager fra 
brukere som mener de ikke har fått tjenester i samsvar med vedtak. De få som har vært, har vært 
knyttet til praktisk bistand, og tildelingsenheten ønsker nærmere beskrivelse fra utførerenheten på 
praktisk bistand om hvilken bistand som gis helt konkret. 

Revurdering av vedtak skjer ofte i tilknytning til de ukentlige samarbeidsmøtene mellom tildelings-
kontoret og utførerenhetene. Møtene er kommet i stand som en følge av forsøket. Mange 
revurderingssaker oppfattes som enkle, og tas ikke med til samarbeidsmøtet. Ofte er det 
tilbakemeldinger fra utførerenheter som gir grunnlag for revurderinger. Både utførerenhetene og 
tildelingskontoret uttrykker tilfredshet med samspillet mellom dem, bl.a. om behov for endring av 
vedtak. De følger ikke alltid regelen om at endring på over en halv time per uke skal nedfelles i nytt 
vedtak. Det er tungvint å fatte nytt vedtak, og brukerne kan bli urolige av å få nye vedtak. 

Det ble påpekt at det er upraktisk at vedtak om bofellesskap spesifiseres med flere individuelle 
ressurser til oppfølging. Man burde heller hatt en bemanningsnorm og tildeling av bofellesskap som 
tjeneste basert på en fast enhetspris. 

Forsøksprosjektet har bidratt til mer systematikk og en formalisering av tildelingsvedtakene:  

«Før ringte man [navn på bestyrer] på sjukehjemmet, og hun sa ‘kom til oss’. Et av 

temaene i [forsøket] er likere tjenester og prosedyrer, og her er vi i en liten by med 
‘kjennskap og vennskap’. Nå har vi klart å sluse ting inn der de skal, så det er litt mer 

objektivt det vi gjør.»  

Spørreundersøkelsen viser imidlertid kun en svak økning gjennom forsøksperioden i ansattes 
vurderinger av om kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av tjenester. 

Det er fortsatt noen gråsoner i kodeverket og tildelingskriteriene i forsøksordningen. I Lillesand blir 
fysioterapi dels gitt av Innsatsteamet som «helsetjenester i hjemmet» og dels gitt som tjenester fra 
andre deler av organisasjonen finansiert av rundsumtilskuddet. Det ble sagt at det er uheldig at det 
ikke er etablert felles prinsipper for håndtering av tilbudet om fysioterapi. En informant mente at det 
burde vært krav om vedtak, dels for å bidra til større gjennomsiktighet i organisasjonen, og dels for 
å sikre brukerne mulighet til å klage. En annen informant mente at vedtak ville gi mer byråkrati, og 
det beste var at tjenestene ble gitt uten vedtak. Dette var det eneste punktet der vi kunne merke 
tegn til noe friksjon mellom de ulike enhetene. 

En annen gråsone ble også nevnt:  

«Det er en evig diskusjon om hva som er ’praktisk hjelp’ og hva som er en ‘helsetjeneste i 

hjemmet’. Helsedirektoratet sier at det er alt for mye helsetjeneste i hjemmet, men dette er 
en vanskelig grenseoppgang.»  
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Rutiner og verktøy 
I forsøket har kommunene fått en rekke verktøy som har bidratt til å endre kulturen (samtaleguide, 
skjema for samtykke, B-notat). Et innspill var at disse grepene kanskje kunne innføres i alle 
kommuner, uavhengig av forsøket. 

Det er særlig to verktøy som er innført som en følge av forsøket. Det ene, som er nevnt flere 
ganger over, er kartleggingsverktøyet som ligger til grunn for vedtak. Selv om enkelte mener den 
kan bli litt vel omfattende og i visse tilfeller kutter deler av spørsmålene i guiden, er det bred 
enighet om at dette verktøyet fungerer godt, ikke minst ved å sette søkelys på hva som er viktig for 
bruker og hva bruker kan klare selv.  

Det andre er koblingen av IPLOS, fagsystemet for omsorgssektoren, og økonomisystemet, slik at 
man kan se koblingen brukers behov-tjeneste-ressursbehov-utgift. Dette har gitt et mye bedre 
grunnlag for å budsjettere og har gitt en bedre forståelse for sammenhengen mellom brukernes 
behov og kommunens økonomi.  

Det er en utfordring å synliggjøre at sammensetningen av tjenestene endres slik at det blir mer 
hjemmebaserte tjenester og hverdagsmestring, og mindre bruk av institusjonsplasser. Flere av 
informantene var opptatt av denne problematikken, og om det var mulig å utvikle måleverktøy for 
dette formålet. 

4.3.3 Tjenesteutviklingen i forsøket 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
Det er bred enighet om at Lillesand mangler botilbud med heldøgns bemanning. Kommunen har nå 
startet byggingen av et slikt tilbud. I dag har Lillesand to sykehjem samt aldershjemmet «Sjø-
mannshjemmet». Sistnevnte er etablert i et gammelt og lite funksjonelt bygg, har lav helsefaglig 
bemanning og er vedtatt nedlagt. Det er planlagt å gi beboerne på aldershjemmet et bemannet 
botilbud eller plass på et av sykehjemmene. Det er en del tilfeller der brukernes ønske om plass på 
alders- eller sykehjem er drevet av utrygghet og ensomhet. Et bemannet botilbud ville kunne dekke 
behovet til disse brukerne. Kommunen har også et borettslag med 36 leiligheter tett på syke-
hjemmet, men leilighetene har ingen egen bemanningsbase. 

Informantene mener at forsøket ikke har hatt vesentlig betydning for utvikling av tjenestetilbudet 
høyt oppe i omsorgstrappen. Mangelen på botilbud med døgnbemanning ble erkjent før forsøket.  

Derimot kan endringene lavt nede i omsorgstrappen – i form av etablering av innsatsteamet – 
delvis ses som et resultat av forsøket. Dette kan også ha bidratt til at noe færre får tjenester, og 
kanskje også til at de som får tjenester får noe mer bistand enn tidligere.  

Innsatsteamet sørger for tidlig innsats for nye brukere, og tett kontakt med resten av tildelings-
avdelingen bidrar til riktige tjenester og fokus på rehabilitering. Det kan igjen føre til mindre forbruk 
av andre tjenester. Teamet har i løpet av 2018 gitt oppfølging og/eller kartlegging av ca. 100 
personer. En informant fra innsatsteamet forteller:  

«En viktig suksessfaktor er at innsatsteamet er lagt under tildelingsenheten. Når utskriv-
ningsmeldinga fra sykehuset kommer så er vi der med en gang, for eksempel snakker vi 
med brukeren mens han fortsatt er på sjukehuset. Når jeg får meldinga går jeg rett til inn-
satsteamet. Dette har minka presset på korttidsavdelinga, for folk drar rett hjem. Og ved 
innskrivning på korttidsavdelinga begynner vi med en gang å snakke om utskrivning, og 
planlegge og trene for å kunne være hjemme. Vi har hatt tre avisoppslag med fornøyde 
brukere. Det er snakk om å flytte innsatsteamet over i hjemmetjenesten, men jeg synes 
nærheten til tildeling er veldig viktig.»  
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Noen informanter påpekte at det er en utfordring å få prinsippene som blir brukt av Innsatsteamet 
overført til den ordinære delen av hjemmetjenesten.  

«Innsatsteamet er flinke og tidlig inne, men jeg ønsker meg at den tenkinga at brukeren 
skal være kaptein i eget liv skal gjelde overalt. Jeg ønsker meg litt mer strukturert 
tilnærming til kompetanseoverføring. Det å skifte på et sår er jo veldig konkret, men en 
visitt kan også brukes til å vurdere restkapasitet. Dette må vi prøve å implementere i hele 
tjenesten.»  

Som sagt ovenfor er organiseringen av innsatsteamet et diskusjonstema i kommunen, og vi ser her 
noe av dilemmaet. På den ene siden har dagens organisering den fordel at det er god 
kommunikasjon med tildelingsenheten, men på den andre oppstår da utfordringer med 
kompetanseoverføring. Et annet tema som også kommer inn her er om innsatsteamet skal inngå i 
døgnturnusen som de utøvende enhetene følger, for blant annet lettere å kunne ta imot pasienter 
på ulike tider av døgnet, noe som i økende grad skjer som følge av samhandlingsreformen.  

Med unntak av etableringen av innsatsteamet, har det ikke vært gjort noen større endringer i 
organiseringen av tjenestetilbudet i løpet av de siste årene. Enkelte mener at økt satsing på 
hjemmetjenester har bidratt til at brukere bor hjemme lenger og til lavere gjennomsnittlig liggetid på 
sykehjem.  

Periodevis har det vært mangel på langtidsplasser på sykehjem, blant annet for det økte antall 
pasienter som utskrives fra spesialisthelsetjenesten. Når det har vært knapphet, har korttids-
plassene vært brukt som langtidsplasser, slik at det har blitt mangel på korttidsplasser. Lillesand 
har opplevd at sykehus i mange tilfeller varsler om at pasienter skal utskrives, men at de så trekker 
varslet tilbake. Dette skaper problemer og merkostnader for kommunen fordi de kan rekke å ordne 
plass før varslet trekkes.  

Figur 4-12 viser at den gjennomsnittlige liggetiden på de tidsbegrensede oppholdene i 
sykehjemmene har blitt redusert med om lag 1/3 i fra 2015 til 2018, men fortsatt er varigheten noe 
lenger enn landsgjennomsnittet. Dette kan tyde på at bruken av korttidsplassene nå er mer 
hensiktsmessig. Reduksjonen kan være et resultat av bedre gjennomstrømming for disse 
plassene, og gjennomstrømmingen var lav før forsøket startet.  

Vi har fått opplyst at kodepraksis for hjemmebaserte tjenester har endret seg i løpet av forsøket, 
noe som trolig bidrar til å forklare den uforholdsmessig store endringen i tildelte timer fra 2015 til 
2016, både for praktisk bistand og helsetjenester. Dersom vi slår sammen tallene for disse to 
tjenestene, finner vi en 20 prosents økning fra 2015 til 2018. Om vi ser de to tjenestekategoriene 
hver for seg for perioden 2016-2018, ser vi at det har vært en økning i helsetjenester i hjemmet og 
en reduksjon i praktisk bistand, noe som er i tråd med det som skjer for landet som helhet. 

Likevel har det vært en betydelig reduksjon i dekningen av hjemmetjenester for brukere over 80 år 
(se Figur 4-13). Trolig betyr dette at det er færre brukere som får hjemmebaserte tjenester, men at 
de som mottar tjenester, får tildelt flere timer hver enn tidligere. Dette bildet samsvarer med Tabell 
4-6 i avsnitt 4.3.4 som viser utviklingen i aktivitetstilskudd. 
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Figur 4-12 Endringer i forbruk i utvalgte pleie- og omsorgstjenester, Lillesand kommune, 2015-2018 

 

Figur 4-13 Endringer i forbruk av utvalgte pleie- og omsorgstjenester blant personer over 80-år, Lillesand 
kommune, 2015-2018  

 

Andelen av brukerne over 80 år som mottar tjenester fra kommunen er redusert med 7 prosent 
gjennom perioden. Til tross for økningen i hjemmebaserte tjenester kan dette tyde på økt 
egenmestring blant brukerne.  

En informant uttrykte overraskelse over at kostnadene på liggedøgn har økt. Fra 2015 til 2018 er 
økningen i utgifter per oppholdsdøgn i institusjon på 36 prosent, til 4554 kr. Tilsvarende for landet 
for øvrig utenom Oslo er henholdsvis 19 prosent og 3710 kr. 

«Jeg tror vi har litt høy bemanning. Vi har ikke hatt en bemanningsfaktor i vår drift, og vi må 
starte en jobb med dette, for å få ned kostnadene».  

Ellers har økte rammer gjort at kommunen har satt i gang aktiviteter som informantene opplever 
har hatt en positiv effekt, og som oppleves som en viktig del av forsøket. Midlene er forsøkt brukt til 
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engangsutgifter og prosjektstillinger. Noen av disse aktivitetene er omtalt i nedenfor. I praksis kan 
det bli utfordringer med å redusere disse utgiftene.  

«Dagtilbudet for demente koster veldig mye, og er nok ikke liv laga etter [at forsøket er 
avsluttet]. Vi betaler inklusive transport 1,5 millioner kroner per år for seks brukere. Jeg 
synes at vi må ha et slikt tilbud, men helst ikke så dyrt.»  

Figur 4-14 viser en økning i forbruket av legetimer blant beboerne på sykehjem, med et markant 
sprang fra 2015 til 2016 på 39 prosent. Imidlertid må man være klar over at hver pasient på 
sykehjemmet får relativt få timer med lege og fysioterapi hver uke, så selv en beskjeden økning i 
timetallet kan gi store utslag i indikatoren  

Figur 4-14 Endringer i forbruk av fysioterapi- og legetjenester blant beboere i sykehjem, Lillesand kommune, 
2015-2018 

 

Samlet sett er det usikkert i hvilken grad tjenestetilbudet har blitt endret som følge av forsøket. Som 
sagt ble behovet for botilbud med heldøgnsbemanning erkjent før forsøket startet. Innsatsteamet 
kan ha bidratt til at flere brukere har blitt selvhjulpne. Det har også vært en reduksjon i gjennom-
snittlig liggetid på korttidsplasser på sykehjem. Det er imidlertid usikkert om disse endringene kan 
tilskrives forsøksprosjektet. 

Velferdsteknologi 
Lillesand har vedtatt å satse på velferdsteknologi, ut fra en antakelse om at det vil kunne bidra til 
økt trygghet, og mulighet til å bo i eget hjem og mestre eget liv lengst mulig. Midlene fra forsøket 
finansierer en fulltidsstilling, hvor det ble ansatt en ny rådgiver i november 2018. Påbegynt arbeid 
har blitt videreført, og nye tiltak har blitt initiert. I tillegg er utskifting av alle trygghetsalarmene 
ferdigstilt. Blant de større prosjektene kan nevnes Digihelse, for kommunikasjon med 
helsenorge.no, og IKOS, som er et kvalitetssystem for omsorgstjenesten. Mindre prosjekter 
omfatter KOMP, som er digital kommunikasjon blant annet med pårørende for bruk i hjemme-
tjenestene, samt et prosjekt for innføring av medisindispenserroboter som er utsatt på grunn av 
leverandørproblemer. Lillesand kommune deltar også i flere programmer i velferdsteknologi-
nettverket i Agder.  

Forsøket som læringsarena 
Alle omtaler forsøket som en god læringsarena. Flere elementer og prosesser bidrar til dette: 

1. Styrkingen av tildelingsfunksjonen har gitt en ny forståelse av tildelingsprosessen. 

2. Registrering av vedtak som grunnlag for stykkprisfinansieringen har gitt en kunnskap om 
forbindelse mellom brukernes behov, tildeling av tjenester og økonomi som man ikke fikk i 
tidligere systemer. Dette har også bidratt til økt forståelse og bedre dialog mellom 
utførende enheter, tildelingsenheten og støttefunksjonen innen økonomi. 
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3. Samlingene i forsøket har gitt mye kunnskapsoverføring, kanskje aller mest mellom de 
deltagende kommunene. 

4. Til sist, og på et mer overordnet plan, har økonomien har gitt rom for å satse på ulike typer 
kompetanseutvikling (se spesielt punkt om Bruk av overskudd/ekstrainntekter og 
inntektspåslag i neste avsnitt). 

Vi fikk høre at nettverket med de andre kommunene hadde vært nyttig. Det ble også gitt innspill om 
at samlingene med Helsedirektoratet kunne vært mer målrettede.  

«Noen av samlingene i direktoratet har vært litt langdryge, og jeg har tenkt dette kunne vi 
tatt fra helsenett. Men det har vært fint å snakke med de andre i pausene. De kunne kjørt 
mer innhold, for eksempel ulike deler av tildelingsprosessen kunne vært gjennomgått. Eller 
flere case; hvordan ville ulike kommuner løst oppgaven, kanskje med en fasit. Eller 
gjennomgang av sjekklistepunktene og hvordan bruke dem til å snakke med brukere. 
Kanskje kunne de vært brukt til å drille tildelingen, utprøving og drøfting av case.»  

4.3.4 Økonomi og finansieringsmodell i forsøket 

Forsøkets effekt på inntektene 
Inntektene fra finansieringsordningen for 2018 er på 234,6 mill. kr, inklusive inntektspåslaget og 
rundsumtilskuddet. Dette er 6,5 mill. kr over budsjett. I tillegg er ca. 1 mill. kr avsatt til fond blitt 
inntektsført for å finansiere ulike prosjekter.21 Aktivitetstilskuddene for 2018 utgjør 222 mill. kr, og 
Tabell 4-6 viser hvordan aktivitetstilskuddene til Lillesand kommune fordeler seg kvartalsvis på de 
ulike tjenesteområdene for perioden 2017-2019 (til og med 2. kvartal). 

I 2015 var de korrigerte utgiftene i Lillesand helt på linje med landet som helhet. Lillesand var den 
forsøkskommunen som brukte mest på institusjon. Lillesand hadde få korttidsplasser og lang 
gjennomsnittlig oppholdstid på disse plassene. Det så ut som kommunen ikke hadde klart å utnytte 
plassene godt nok. Andelen fagutdannede var noe høyere enn i landet for øvrig. Tilbudet om fysio- 
og ergoterapi på sykehjem var på et lavere nivå enn i landet for øvrig. Utgiftene til hver sykehjems-
plass var om lag 8 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.  

 

Tabell 4-6 Aktivitetstilskudd til Lillesand kommune per kvartal i årene 2017 – 2019  

  millioner kroner 

  
2017 

1 
2017 

2 
2017 

3 
2017 

4 
2018 

1 
2018 

2 
2018 

3 
2018 

4 
2019 

1 
2019 

2 

Langtidsopphold på institusjon 13 13 13 13 12 12 13 14 14 14 

Korttidsopphold på institusjon 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

Utskrivningsklare fra sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Helsetjenester i hjemmet 23 24 26 25 24 25 28 30 29 30 

Praktisk bistand daglige gjøremål 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 

Praktisk bistand, opplæring 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 

Praktisk bistand, BPA  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Avlastning utenfor institusjon 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Dagsenter 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

Omsorgslønn 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

                                                      
21 Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra 
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf 

https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
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Støttekontakt 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Summer:           

Institusjon 17 16 17 17 17 16 16 17 17 17 

Helsetjenester, praktisk bistand 31 31 34 33 32 33 36 37 37 37 

Andre tjenester 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 

I alt 52 53 56 55 53 54 57 58 58 59 

 

 

De største endringene gjennom forsøksperioden er at Helsetjenester i hjemmet har økt fra og med 
3. kvartal 2018. Kommunen opplyser at dette er knyttet til ressurskrevende brukere. Det er for øvrig 
ingen vesentlige endringer i kodepraksis; de som har vært er i stor grad omkoding innenfor 
Langtidsopphold på institusjon. Her er det foretatt noen omkodinger til forsterkede plasser.22  

Tabellen viser at utgiftene til institusjonsplasser har holdt seg om lag uendret på 17 mill. kr fra 
1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2019. Det har vært en viss forskyvning fra korttids- til langtidsplasser. 
Utgiftene til «helsetjenester, praktisk bistand» har økt med rundt 20 prosent i samme periode (fra 
31 til 37 mill. kr). Endringer i bruk av andre tjenester har mindre betydning for hovedbildet.  

Bruk av overskudd/ekstrainntekter og inntektspåslag 
Tabell 6-1 viser inntektspåslaget for Lillesand kommune i perioden 2016-2019. I perioden fra 2017 
til 2019 har inntektspåslaget vært på rundt 7 millioner kroner.  

Inntektspåslaget benyttes først og fremt til å finansiere en rekke ulike prosjektstillinger og tiltak. 
Saksframlegget til Helse-, kultur- og velferdsutvalget fra april 2019 inneholder en detaljert oversikt 
over tolv tiltak som har blitt initiert og deretter satt i ordinær drift, blant annet Livsglede-sertifiser-
ingen som ble nevnt ovenfor, og opprettelse av brukerråd. Videre finansieres åtte stillinger helt eller 
delvis i 2019, blant annet en velferdsteknologikoordinator (100 prosent) og en sjåfør på timebasis. 
I intervjuer fikk vi opplyst at alle de 3,5 årsverkene i innsatsteamet, som har blitt bygget opp gradvis 
siden mars 2018, er finansiert med inntektspåslaget. Videre settes det av 1,3 mill. kr til fortsatt drift 
av dagtilbudet Levende gård, og ytterligere fire tiltak videreføres, blant annet et kurs i mestring av 
vold og trusler. Til sist iverksettes ni nye tiltak i 2019, blant annet ulike kompetansehevingstiltak, en 
lærlingeplass innen velferdsteknologi og innkjøp av en tredemølle. 

Overskudd som ikke er brukt i løpet av året settes inn på et fond tilknyttet forsøksprosjektet. I 2017 
ble det satt av 14,5 mill. kr på fondet. Ved inngangen til 2018 var dette fondet på nærmere 
15,8 mill. kr. I løpet av 2018 ble ca. 1 mill. kr benyttet til å finansiere ulike prosjekter, og 1,2 mill. kr 
ble brukt til ulike investeringer. Ved utgangen av 2018 er fondet på 13,6 mill. kr.23 Gjennom 2019 
har fondet blitt noe redusert.  

Fondsmidler har også blitt brukt i prosjektet for tekniske hjelpemidler, hvor hovedsatsingen i 2018 
har vært utskiftning av trygghetsalarmer og etablering av responssenteret i samarbeid med andre 
kommuner. I forbindelse med etablering av dagtilbud for demente på Levende gård i Høvåg ble det 
anskaffet en brukt ni-seters bil, som også blir disponert av frivilligsentralen når den ikke er på 

                                                      
22 Personlig kommunikasjon med Ånon Eikeland, Lillesand kommune, 1. oktober 2019 
23 Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra 
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf. 
 

https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
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oppdrag for demente. Videre er det kjøpt inn hjelpemidler innenfor pleie og omsorg som blant 
annet pasientløftere og senger.24 

Forsøkets effekt på økonomistyringen 
Forsøket har gitt kommunen et handlingsrom som de ansatte tidligere ikke hadde. En leder 
beskrev situasjonen som forsøkskommune:  

«Jeg opplever ikke overskridelser på helse og omsorg, slik som i andre kommuner. Vi har 
ikke den problematikken, for vi får de pengene vi trenger. Det er en takknemlig jobb å være 
[leder] i en [forsøks-]kommune, og det er litt underlig å ikke sitte å diskutere hvordan 
håndtere merforbruk. […] Men det går ikke an å rulle ut dette i full skala.»  

En informant opplevde at spesielt tilbudet til personer med funksjonshemming hadde nytt godt av 
finansieringsordningen i forsøket:  

«Vi har alltid være en enhet det har vært kutta i, og det har vært kutta til beinet. [Forsøket] 
har hjulpet oss med midler ved at vi har fått det vi har brukt. Vi har fått ro til å jobbe og til å 
tenke litt mer fag. Da vi gikk gjennom økonomien oppdaget vi at vi brukte mindre enn vi dro 
inn i gjennom [forsøket]». 

En leder for en utførerenhet mente at den statlige finansieringen av kommunene nå i større grad 
blir brukt til å gi rammer til enhetene. Både økninger og reduksjoner i aktiviteten får nå mer 
umiddelbare konsekvenser for rammene til utførerenhetene. Reduksjoner ble håndtert ved 
omplasseringer innen kommunen. Dette krever fleksibilitet i personalet i den forstand at man må 
bytte arbeidsoppgaver og noen ganger arbeidssted i henhold til vekslende tjenesteforbruk.  

Selv om kommunen har innført statlig stykkprisfinansiering, har enhetene i kommunen fortsatt 
utgiftsrammer. Budsjettbeskrankningene oppleves imidlertid som «myke», dvs. at det er mindre 
strenge krav om å følge budsjettene. Det blir generelt brukt mindre tid på arbeid med budsjetter 
enn før. Utførerenhetene opplever det slik at når behovet for tjenester endrer seg, har de fullmakt til 
å tilpasse kapasiteten tilsvarende. Rammene fungerer dermed som anslag og ikke beskrankninger.  

Forsøkets effekt på kommunen for øvrig 
Vi får opplyst at en stor fordel med finansieringsmodellen i forsøket er at den gir egen finansiering 
til pleie og omsorg, og at andre sektorer dermed blir skjermet. Men dette skaper også utfordringer. 
Allerede ved innledningen til forsøket skriver kommunen i årsberetningen at  

«[Forsøket] gir resten av kommunens organisasjon en del utfordringer ved at midlene fra 
helse- og omsorgstjenester skjermes mot innsparinger.» 

Særlig politikerne var opptatt av dette:  

«Vi har gitt fra oss 37-38 prosent av budsjettet, og kan ikke drive politikk på det. Dermed er 
det teknisk sektor og kultur som lider, fordi det nå er der det er lettest å kutte.»  

Og deretter fulgte en mer selvkritisk refleksjon:  

«Det er jo kanskje litt dobbeltmoral å gi fra oss selvstyre fordi vi tjener penger på det.»  

Ut fra årsberetningene er det ingen henvisninger til vesentlige kutt i innenfor teknisk sektor og 
kultur, utover at det i beretningen for 2017 står at en hovedutfordring  

                                                      
24 Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra 
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf.  
 

https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommune/2018/Årsberetning%202018.pdf
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«er på en god måte å innfri forventet tjenestenivå innenfor knappere ressurser.» 25 

Våre beregninger viser imidlertid at mekanismen for å gjøre uttrekket av det statlige 
rammetilskuddet har gitt de andre sektorene videre rammer enn de ville fått uten forsøket (jf. 6.2.1). 

Insentiveffekter 
En av informantene påpekte at finansieringsordningen ikke skaper belønning for å redusere 
tjenestenivået. En annen informant foreslo at det kunne være en form for «bonus» for å «skrive 
brukere ut av systemet.» 

4.3.5 Hva skjer etter forsøket? 
Allerede i 2018 var det informanter som var bekymret for om aktivitetsnivået ville være bærekraftig 
etter at forsøket ble ferdig. Informantene opplevde at det manglet gode analyser av dette 
spørsmålet. I dag er det mange som gruer seg til forsøket avsluttes. Både blant politikerne og 
administrasjonen er det en gryende bevissthet rundt det faktum at kostnadene må reduseres når 
prosjektet avsluttes i 2023.  

Flere av informantene fra politisk og administrativ ledelse er bekymret for at kommunen må foreta 
innsparinger når forsøket er over, og det var enighet om at man i løpet av kort tid må starte 
planleggingen av utfasingen og avslutningen av forsøket. En informant spissformulerte forsøkets 
virkning på kommuneøkonomien slik: 

«[Forsøket] var jo alltid for godt til å være sant!» 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en risikoanalyse hvor dette er ett av temaene. Vi fikk også 
høre at fylkesmannen er opptatt av det samme. 

Lillesand har foreløpig beregnet av at det er nødvendig å redusere utgiftene med rundt 20 mill. kr i 
2023. Deler av reduksjonen kommer i andre sektorer enn pleie og omsorg, som følge opplegget for 
uttrekket for rammetilskuddet. Planlagte betydelige investeringer øker behovet for reduksjoner med 
ytterligere 5-10 mill. kr som følge av renter og avdrag på lånene. Denne reduksjonen for utgiftene 
vil bli lagt inn i økonomiplanen for 2020-2023, og vil være en start på å forberede organisasjonen 
på innsparingene. Det er ikke tatt stilling til hvordan reduksjonene skal foretas. Flere informanter gir 
uttrykk for at kommunens handlingsrom er begrenset som følge av nye normer for bemanning for 
barnehage og skole. 

Samtidig som kommunen er i startgropa for å planlegge reduksjoner i tjeneste- og/eller kostnads-
nivået når den statlige finansieringen opphører, så må man finne måter å bruke det akkumulerte 
fondet på 12-13 mill. kr. 

4.3.6 Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Lillesand? 
Viktige beslutningstakere i Lillesand kommune mente å vite at kommunen hadde lave kostnader i 
tjenestetilbudet relativt til refusjonssatsene i forsøksordningen da tilbudet om å delta i forsøket kom 
i 2016. Denne vurderingen var på bakgrunn av de to foregående års nedskjæringer og 
effektivisering. Forventningen om at finansieringsmodellen vil gi et økonomisk overskudd var 
avgjørende for beslutningen om å delta. 

Det var i hovedsak politikerne som ønsket deltakelse, mens det var mer skepsis i administrasjonen. 
Prosjektet framstår som godt forankret i dag, med unison oppslutning blant informantene våre. 
Flere informanter peker på at forsøket har gitt merinntekter og at mange opplever etableringen av 

                                                      
25 Lillesand kommune. Årsberetning 2016. Hentet 6. september 2019 fra 
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommu
ne/2016/%c3%85rsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf.  

http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommune/2016/%c3%85rsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommune/2016/%c3%85rsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf
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tildelingskontoret som et framskritt. Politikerne opplever imidlertid at forsøket reduserer det 
kommunale selvstyret, da en stor andel av kommunebudsjettet unndras fra direkte politisk styring. 

Forsøket har bidratt til en kulturendring i tildelingsfunksjonene, der man har fått sterkere fokus på 
brukernes egne ønsker og behov, noe som i sin tur har bidratt til at man er i ferd med å gå fra en 
«hjelpekultur» til en «selvhjelpskultur». Ansatte opplever at de kan jobbe mer faglig, og i mindre 
grad styrt av «snevrere» økonomiske forutsetninger. 

Brukerundersøkelsene som har vært utført blant brukere og pårørende innenfor pleie- og 
omsorgsinstitusjonene i 2014, 2016 og 2019, tyder på at tilfredsheten har økt noe i løpet av 
forsøksperioden. Imidlertid kan dette utslaget like gjerne tilskrives et såkalt livsglede-prosjekt 
og/eller utvalgsskjevheter. 

Likevel har bruken av nye verktøy i kartlegging, sammen med sammenknytning av ulike 
fagsystemer og økonomisystemet, gitt bedre forståelse av tildelingsprosessen, og en mer helhetlig 
forståelse av sammenhengen mellom behov, tildeling og ressursbruk. Gjennomgangen av gamle 
vedtak og etablering av de nye systemene har gitt kommunen bedre ressursstyring.  

Det er nå et ønske om at hjemmetjenesten kunne lære mer av den aktive tilnærmingen til 
rehabilitering og hjelp til selvhjelp som utøves i Innsatsteamet. De ansatte mener at bruken av nye 
kartleggingsverktøy i prosjektet fører til tjenester som bedre dekker brukernes behov. 

De ansatte mener at Innsatsteamet har redusert behovet for både hjemmesykepleie og 
korttidsplasser. Fortsatt er det uklart hvor mye av tjenestetilbudet som er endret, og i hvilken grad 
endringen skal tilskrives forsøksprosjektet. Flere informanter ønsket seg en metodikk og et 
datagrunnlag for å kunne dokumentere tiltak som gir en slik forskyvning i tjenestebruken.  

Forsøket har ført til utstrakt læring til de ansatte. Samlingene har gitt kunnskapsoverføring mellom 
kommunene. 

Inntektspåslaget utgjør i 2019 7,2 mill. kr, og brukes til en rekke ulike formål; først og fremst til å 
finansiere Innsatsteamet i kommunen, men også andre prosjektstillinger, kompetansehevingstiltak 
og innkjøp av utstyr. Det er laget en egen plan for bruken av denne delen av merinntektene. 

Forsøket har også gitt kommunen andre merinntekter, og fondet som er avsatt er i dag på rundt 12-
13 mill. kr. Midler fra fondet er allerede brukt på utviklingsprosjekter og velferdsteknologi. 

Forsøket har gitt kommunen to nye verdifulle verktøy. Det ene er kartleggingsverktøyet som brukes 
i tildelingen, og det andre er koblingen mellom IPLOS og økonomisystemet. 

Det er utstrakt bekymring på alle nivåer om hva som vil skje når prøveperioden utløper i 2023. Så å 
si alle informantene legger til grunn at denne finansieringsmodellen ikke vil bli videreført. Både 
ansatte og politikere ser nå behovet for å planlegge for utfasingen av finansieringsmodellen i 
forsøket. 

 

4.4 Hobøl 
Hobøl kommune i Østfold er en av A-kommunene og har vært med i forsøket siden mai 2016.  
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Kommunen er i ferd med å slås sammen med Trøgstad, Spydeberg, Eidsberg og Askim til den nye 
kommunen Indre Østfold. Indre Østfold har planlagt å inngå i utvidelsen av forsøket, og dette ligger 
inne som en forutsetning i budsjettet for 2020.26 Det er imidlertid ikke politisk vedtatt enda.  

Tjenestene som inngår i forsøket er delt inn i to utførerenheter: 

► Pleie, omsorg og rehabilitering som har ansvar for blant annet sykehjemmet, omsorgsboliger, 
hjemmebaserte tjenester og psykisk helseteam (brukere over 12 år).  

► Tjenester for funksjonshemmede som har dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig knyttet til 
brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne.  

Tildelingsenheten har bestått av 2,14 årsverk, fordelt på tre personer i 100, 80 og 34 prosent 
stilling. Tildelingsteamet ble styrket med 40 prosent stilling da forsøksordningen startet, men pga. 
sykefravær og vakante stillinger har teamet slitt med kapasiteten gjennom hele forsøksperioden.  

4.4.1 Status før forsøket 
I vår nullpunktsanalyse av Hobøl i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Hobøl 
kommune før forsøket ble igangsatt. Informantene i Hobøl oppfattet at kapasiteten i tildelings-
enheten var begrenset, men at kompetansen ble vurdert som forholdsvis god.  

Utgiftsnivået i Hobøl lå relativt høyt. Hobøl var forsøkskommunen som brukte mest på helse- og 
omsorgstjenester til hjemmeboende, først og fremst drevet av tjenester til praktisk bistand. Tilbudet 
i Hobøl var også preget av høye kostnader til personer med psykisk utviklingshemming, og lave 
utgifter til omsorgsboliger.  

Kommunen påpekte i starten av forsøket at de manglet enkelte tjenester lavt i omsorgstrappa. De 
så for seg økt satsing på dagsenter og aktivitetstilbud for eldre og personer med psykisk 
utviklingshemming. Videre ønsket de økning i innsatsen innen hjemmesykepleie og antall 
avlastningsplasser. 

Økonomi 
Hobøl har vært på ROBEK-listen frem til 15. juni 2018. Informantene har i forsøksperioden 
systematisk fremhevet at den stramme kommuneøkonomien og dels store utgifter til tunge brukere 
med nedsatt funksjonsnivå har gitt mindre handlingsrom for de resterende brukerne av helse- og 
omsorgstjenester. Tidligere har overskridelser innenfor pleie og omsorg ført til at andre sektorer har 
måttet bli med på innstramninger. Skjermingen av sektoren i forsøksperioden løftes frem som 
avgjørende for å kunne prioritere tjenester til flere av brukergruppene, det være seg eldre eller 
personer med psykiske problemer eller rus. 

Tildelingsfunksjonen 
Tildelingsprosessen i Hobøl utøvdes av en saksbehandler for enhet funksjonshemmede og en 
saksbehandler for enhet pleie, omsorg og rehabilitering. I pleie, omsorg og rehabilitering var det 
faste ukentlige tildelingsmøter med saksbehandler, ansatte fra hjemmetjenesten, sykehjemmet og 
dagtilbud, samt ergo- og fysioterapeut. Før forsøket startet var de utøvende tjenestene i stor grad 
involvert i tildelingen og enhetslederne for de to tjenesteenhetene undertegnet på vedtakene. Selv 
om dette har endret seg utover i forsøksperioden, hvor vedtaksmyndigheten har vært hos 
tildelingsenheten, har det i perioder med begrenset kapasitet grunnet fravær i tildelingsenheten 
vært utførerenheter som har gjennomført enkelte kartlegginger og tildelinger.  

                                                      
26 Budsjett for 2020 for Indre Østfold kommune, hentet 8. november 2019 fra: https://www.io.kommune.no/ 

https://www.io.kommune.no/
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Tjenestene 
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Hobøl nest høyest blant forsøkskommunene. 
Hobøl var forsøkskommunen som brukte desidert mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt til 
praktisk bistand var svært mye høyere enn i de øvrige kommunene. Tilbudet i Hobøl var preget av 
høye kostnader til personer med nedsatt funksjonsevne, og lave utgifter til omsorgsboliger.  
Hobøl hadde få korttidsplasser og lang gjennomsnittlig oppholdstid.  

Andelen fagutdannede var noe lavere enn landet og lavest blant forsøkskommunene. Spesielt 
gjaldt dette andel høyskoleutdannede hvor Hobøl sammen med Spydeberg scoret lavest. 

Forankring og implementering av forsøket i organisasjonen 
Ansatte i kommunen beskriver innføringen av forsøket som ressurskrevende. Fagsystemet hadde 
ikke den nødvendige funksjonalitet og kommunen slet med sykemeldinger i tildelingsteamet. Dette 
gjorde at innføringen samlet sett ble opplevd som krevende.  

I likhet med flere av de andre A-kommunene kom ikke finansieringsmodellen i gang før i 2017.  

4.4.2 Tildelingsfunksjonen i forsøket 
Overordnet vurderer mange av informantene at forsøket har gitt likere behandling av ulike 
brukergrupper. Bestiller-utførermodellen ved delingen av tildelings- og utførerenheten tillegges mye 
av ansvaret for dette. Delingen har ført til bevisstgjøring blant de ansatte om hvem som sitter på 
hvilket ansvar. De ansatte i tildelingsteamet fremhever at de er bevisste på å gi tjenester som de 
oppfatter er forsvarlige og i henhold til lovverket, og at økonomiske grunner ikke blir lagt til grunn 
for valg og registrering av tjenester.  

På grunn av kapasitetsproblemer i tildelingsenheten i store deler av forsøksperioden 2016-2019 
har utførerenhetene bistått tildelingskontoret med å gjennomføre kartleggingssamtaler og 
tildelinger. Dette gjelder flere områder, men spesielt innen rus og psykiatri. Ettersom dette har 
bedret seg noe i perioden har tildelingskontoret gradvis tatt mer av ansvaret. Informantene påpeker 
at det kan være problematisk for enkelte brukere, spesielt unge, når kartlegging skal gjøres av 
tildelingsteamet. Dette fordi det kan ta for lang tid mellom kartlegging og vedtak til tjenesten blir 
iverksatt. Tildelingsenheten har også fått ansatt med kompetanse innen rus og psykiatri som 
oppleves som en styrke. 

Hjemmetjenesten trekker frem at tildelingen og kartleggingen av tildelingsenheten fungerer godt og 
at det er gode rutiner for nye vedtak og ved revurdering/endringer i behov. Hjemmetjenesten 
oppfatter at de har fått mer tid til oppfølging av brukere og pasienter siden de slipper å gjennomføre 
kartleggingssamtaler. De trekker også frem at de trolig ikke ville gjennomført like omfattende og 
presise kartleggingssamtaler hvis de hadde måttet gjennomføre samtalene selv. 

Tildelingsenheten opplever å ha riktig kompetanse. Tidligere i forsøket har flere informanter ønsket 
mer kompetanse inn i tildelingen, blant annet jurist, sykepleier og personer med erfaring fra 
psykiatri.  

Brukermedvirkning 
Spørsmålet om «hva som er viktig for deg» oppleves av mange som viktig. Ansatte i tildeling 
forteller allikevel at det kan være vanskelig å sette fingeren på hva som er viktig for den enkelte, og 
at det dermed kan være utfordrende å anvende spørsmålet på en god måte i kartleggingen. De 
trekker frem at spørsmålet kanskje først og fremst bevisstgjør dem når de kartlegger brukerne.  

Fokuset på «hva som er viktig for deg» legges også på tildelingsmøtene. Informantene opplever at 
tilnærmingen kanskje har størst effekt utenfor institusjonstilbudet. For eksempel så opplever ikke 
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representanter for dagsenteret at kartleggingene gir mer informasjon om brukeren nå enn før, 
mens hjemmetjenesten gjør det.  

Som rutine skal kartleggingen gjennomføres ved besøk. På grunn av kapasitetsproblemer har ikke 
tildelingsenheten hatt ressurser til å gjennomføre alle kartleggingssamtaler i møte med bruker. 
Kommunen har prioritert nye brukere for hjemmebesøk. I saker der de kjenner bruker fra før og 
oppfatter det som hensiktsmessig har de gjort kartlegginger på telefon.  

Både politikere og ansatte i tjenestene forteller at de utover i perioden har fått færre klager fra 
brukere eller pårørende, og opplever at omfanget er mindre enn før forsøksperioden. 

Det er politisk vedtatt med brukervalg når det gjelder valg av firmaer som skal gi BPA. Dersom 
bruker blir innvilget at BPA-ordningen skal gis gjennom firma, kan bruker selv velge firma som 
kommunen har konsesjonsavtale med. 

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Ansvarsfordelingen og samarbeidet mellom tildelingsteamet og utførerenhetene beskrives som 
god. Det gjennomføres ukentlige tildelingsmøter med ansatte fra dagsenter, hjemmesykepleien, 
sykehjemmet, ergo- og fysioterapeut hvor man gjennomgår saker og rutiner. I tillegg har tildelings-
teamet faste ukentlige møter der det drøftes saker som ikke tas opp i tildelingsmøtene. For å sikre 
tverrfaglige vurderinger i kartleggingssamtaler og samarbeidsmøter har stillingsprosenten til fysio- 
og ergoterapeut økt fra hhv. 80 og 20 til 94 og 30. 

Det er allikevel ikke alle tjenestene som opplever at forsøksordningen har hatt særlig innvirkning på 
tildeling eller utføring. Det gjelder først og fremst tjenester for voksne personer med nedsatt 
funksjonsevne med omfattende tjenester som bor på institusjon. Tjenestene for denne bruker-
gruppa beskrives gjerne som stabile over tid med få endringer i behov og hvor revurdering av 
vedtak derfor blir gjort i liten utstrekning. Samarbeidet mellom tildeling og utførende tjenester for 
denne gruppa løftes frem som noe som kunne vært bedre. Årsaken er knyttet til manglende 
kapasitet og ressurser. For andre grupper av personer med funksjonsnedsettelser, for eksempel 
barn eller nye brukere, opplever informantene at tildelingsfunksjonen og samarbeid med utfører har 
fungert godt.  

Vedtak 
Informantene har i løpet av forsøksordningen jobbet med å tydeliggjøre mål for brukerne. De 
opplever at vedtakene er blitt ryddigere, blant annet ved å definere mål og sette evalueringsdato. 
Ansatte i tildeling er også mer bevisst på ordlyden i vedtakene. Dette oppleves først og fremst å 
være en forvaltningsmessig styrkning, og kanskje mindre relevant for brukeren.  

Enkelte informanter trekker frem at vedtakspraksisen har vært disiplinerende for tjenester innen rus 
og psykiatri. Tidligere oppfattes det å ha vært mer individuell praksis med manglende rutiner for 
revurdering. Beskrivelsen nå er at saksbehandlerne arbeider mer likeartet, og at man har blitt mer 
bevisst på hvor lenge tjenesten skal vare. Det er laget en rutine som viser at utførerenheten har 
ansvar for revurdering av vedtak, og det er laget et journalnotat med standard spørsmål som skal 
brukes ved revurdering. 

Representanter fra dagsenter opplever at vedtakene er tydeligere på hvor mye hjelp den enkelte 
skal ha, da dette er spesifisert i form av bemanningsfaktor per bruker. 

Dialogen mellom utførerenheten og tildelingsenheten oppleves som god, blant annet gjennom 
hyppige revurderinger og endringsmeldinger fra utførerenhetene. Tildelingsenheten gjør 
selvstendige vurderinger om endringene bør innebære endrede vedtak. Hvis endringen er av 
mindre karakter, endres ikke vedtaket. Vedtaksbehandlingen i saksbehandlingssystemet CosDoc 
vurderes som forholdsvis tidkrevende.  
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Hjemmetjenesten oppfatter at vedtakene holder et høyt nivå, og at de er nøye i tildelingsteamet, 
blant annet ved oppfølging av endringsmeldinger. Vedtak inneholder ikke delmål, bare over-
ordnede mål. Hjemmetjenesten opplever at vedtakene er førende for hva som utføres. Vi har 
samtidig inntrykk av at det ikke legges mye arbeid i å lese vedtakene nøye, det er tiltaksplanen 
som er førende. Informantene forteller at de går i dialog med tildelingsenheten hvis de er uenig i 
vedtaket. 

Generelt ligger det faste rutiner for revurdering av vedtak, med registrerte datoer for oppfølging. 
Alle vedtak skal være gjennomgått før 1. desember hvert år med unntak av psykisk helseteam hvor 
det gjøres hyppigere evalueringer. Utførerenheten i alle avdelinger skal evaluere tjenestene og 
melde eventuelle endringer i tjenestebehov til tildelingsteamet. Rutinene knyttet til revurderinger og 
evalueringer oppleves som en klar forbedring i forsøksperioden. 

På spørsmål om tjenestene utfører mer eller mindre enn det som står i vedtaket, svarer flere at de 
tror brukere får mer enn det som er oppgitt.  

Rutiner og verktøy 
Tildelingsenheten opplever at samtaleguiden og tildelingskriteriene fungerer godt. De opplever å 
være mer bevisste på hva som er viktig for den enkelte bruker og å gjennomføre grundige 
kartleggingssamtaler. 

4.4.3 Tjenesteutviklingen i forsøket 
Et av de sentrale rammevilkårene for forsøksordningen er at forsøket en dag tar slutt. Det har 
derfor vært, og er fortsatt, stor bevissthet om å ikke blåse opp tjenestene for mye, slik at 
kommunen skal være i stand til å holde budsjettene den dagen de går tilbake til ordinær 
rammefinansiering. Slik vi oppfatter det, har dette vært disiplinerende med tanke på å ikke tildele 
for mange tjenester. Det vektlegges også at vridningen mot hjemmetjenester har ligget som en 
sentral driver i hele perioden. Flere informanter mener likevel at kommunen har innvilget flere 
tjenester i førsøket enn de ellers ville gjort. 

Informantene opplever at tjenestene har blitt styrket når det gjelder: 

► Dagsentertilbudet for eldre og demente 

► Mer bruk av assistent og kveldstilbud for demente 

► Samtalegrupper og kafé for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer 

► Større benyttelse av helsehuset i Askim, frisklivsentralen i Spydeberg og frivillighetssentralen 

► Matservering flyttet til kl. 16 

► Mer bruk av avlastning 

► Ergoterapeut og fysioterapeut med treningsgrupper 

► Økte ressurser på sykehjemmet og administrativ stilling i pleie og omsorg  

► Kurs om hverdagsglede og mestring av depresjon 

Forsøksordningen oppleves å være mest relevant blant informantene som har ansvar for tjenester 
til eldre og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri. Dette gjelder tilbudet på syke-
hjemmet, dagsenteret, hjemmetjenester og ulike tjenester til rus/psykiatri. Selv om representantene 
fra dagsenteret er positive til virkningene av forsøksordningen, opplever de ikke at rutinene har 
endret seg, men at de positive virkningene av forsøksordningen først og fremst har handlet om 
økte rammer. Flere av representantene ytrer at innholdet i enkelte av tjenestene er blitt veldig bra. 
Det er viktig å legge til at selv om rutinene har vært de samme i hele perioden, har økte 
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administrative støttefunksjoner trolig bidratt til bedre planlegging og strukturering, som kanskje har 
gjort at forutsetningene for å følge rutinene har bedret seg. 

Representantene for hjemmetjenesten og sykehjemmet er også positive til forsøksordningen og 
opplever konkrete endringer med hensyn til bemanning. Det innebærer blant annet flere faste 
stillinger på morgen, kveld og natt, som har gitt rom for å gi bedre tjenester. De opplever også lite 
klager fra brukere og pårørende. Det løftes frem at ekstra stillingsressurser til administrasjon på 
sykehjem og i kantine har gitt bedre tilbud og frigjort ressurser slik at ansatte pleiere har kunnet 
fokusere på pleie og omsorg. Informantene fra hjemmetjenesten og sykehjem forteller at 
stemningen har blitt endret til det positive. De opplever tjenesten som en bedre arbeidsplass hvor 
man har mer tid til hver enkelt bruker og kan gi et bedre tilbud. De beskriver også at det er enklere 
å innhente vikarer i helger nå fordi vikarene ikke sliter seg ut. Informantene ved sykehjemmet 
opplever at ledelsen på sykehjemmet har vært styrket.  

Enhetsleder fremhever også at de har innhentet ekstern kompetanse i noen vanskelige saker, noe 
som ikke ville vært gjort tidligere.  

På spørsmål om hva kommunen mangler av tilbud, trekkes det frem økte ressurser til kreft- og 
demenskoordinator, samt økt tilbud til rehabilitering og korttid.  

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
Utviklingen i Hobøl går i retning av flere tjenester i hjemmet og færre på institusjon. Tabell 4-7 viser 
endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år i perioden 2015-2018. Vi ser at Hobøl 
kommune har økt andelen over 80 år med hjemmetjenester i perioden og ligger rundt 
landsgjennomsnittet i 2018.  

Andel personer over 80 år på sykehjem er redusert i perioden og ligger i 2018 under lands-
gjennomsnittet. Totalt sett ligger Hobøl litt under landsgjennomsnittet for tjenester for personer over 
80 år. 

Tabellen viser også andel brukerrettede årsverk med helsefagutdanning. Denne har vært stabil i 
perioden, på drøyt 70 prosent, og ligger på nivå med landsgjennomsnittet. 

Tabell 4-7 Endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år og årsverk, 2015-2018 

 

Et av hovedfunnene ved nullpunktsmålingen for Hobøl i 2016 var at kommunen lå godt over 
landsgjennomsnittet når det gjaldt tildelte timer til praktisk bistand i hjemmet. Tabell 4-8Tabell 4-8 
viser at gjennomsnittlig tildelte timer med praktisk bistand i uken er nesten halvert, selv om de 
fortsatt ligger på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Utviklingen støttes også av de kvalitative 
intervjuene. Ansatte forteller at de tidligere ville gjort vedtak på praktisk bistand, men som de i dag 
koder som helsetjenester i hjemmet. De trekker frem at praktisk bistand i stor grad gis til gruppen 
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unge funksjonshemmede i alderen 18-20 år og personer med psykiske problemer som trenger 
hjelp til oppfølging i hjemmet og til å mestre daglige oppgaver som drivere. For gruppen med 
psykiske problemer så forteller informantene at de tidligere ville gitt dem psykisk helsetjeneste, 
men at de når er mer bevisst på å gi tjenester lavere i omsorgstrappa eller som tilleggstjenester.  

Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold ligger også over landsgjennomsnittet, men 
har variert noe i perioden. 

Tildelte timer til helsetjenester i hjemmet ligger i 2018 litt over landsgjennomsnittet og er høyere i 
2018 enn i 2015.  

Tabell 4-8 Utvikling i tildelte timer for utvalgte helse- og omsorgstjenester, 2015-2018. Kilde: KOSTRA 

 

Bedre struktur, rutiner og planer i de operative tjenestene ser ut til å ha gitt positive resultater for 
brukerne og for arbeidssituasjonen for de ansatte. Vi ser også tegn på positivt samspill ved at 
ressursinnsatsen er styrket. For eksempel vil ekstra ressurser til vakter og støttefunksjoner lette 
arbeidet for de faste ansatte som vil få mer tid til å gi god oppfølging. Det gir også vikarene mer 
forutsigbarhet i arbeidshverdagen som gjør det mer attraktivt for dem å takke ja til å jobbe. Det 
reduserer igjen ledelsens arbeid med å skaffe vikarer. 

Velferdsteknologi 
Vårt inntrykk er at det i hele perioden har vært lite fokus på utvikling av velferdsteknologi, og 
spesielt lite mot slutten av forsøksperioden i påvente av den nye kommunen. Langsiktig tenkning 
med utvikling av planer for helse og omsorg ser ikke ut til å ha vært en prioritet i Hobøl. 

Forsøket som læringsarena 
Forsøket oppleves å ha vært en læringsarena, både for tildelingsenheten, økonomi og utfører-
hetene. Den tette koblingen mellom økonomi og tildeling oppleves å ha gitt mye læring og økt 
bevissthet. Et eksempel som trekkes frem er større bevissthet om hva som er definert som 
helsetjenester og hva som er praktisk bistand.  

For tildelingsenheten er det strukturen i tildelingsprosessen og kriteriene for tildeling som løftes 
frem som viktig. Informantene trekker frem at de faglige begrunnelsene for tildeling har blitt 
tydeliggjort som følge av forsøket. Enkelte forteller at det før forsøket var en større tilbøyelighet til å 
basere tildelinger på sympati for brukeren enn hva som er forsvarlig helsehjelp. 

Mange av informantene fremhever at det i løpet av forsøket har blitt mer fokus på kompetanse-
heving for de ansatte, blant annet gjennom flere kurs internt og bedre rom for å ta kurs eller 
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utdanning eksternt. Ledelsen trekker frem at kompetansehevning har vært en prioritet, men at det 
har vært opp til hver enkelt om de ønsker kurs.  

4.4.4 Økonomi og finansieringsmodell i forsøket 
Politikere oppfatter at forsøksordning med statlig finansiering har bidratt til kompetanseheving og 
systemtenkning/strukturering av tjenestene. Økte økonomiske rammer har ført til «mindre 
brannslukking» og bedre planlegging. Politikere oppfatter også at øremerkingen til helse og omsorg 
har bidratt til mer heller enn mindre selvråderett, siden man har fått romsligere budsjetter og 
sektoren ikke må konkurrere med andre tjenester i budsjettsammenheng. 

Forsøkets effekt på økonomistyringen 
Forsøksordningen har nok utvilsomt vært bra for kommunens økonomi tilknyttet helse- og 
omsorgssektoren. Ledelsen forteller at de ikke har «rødsaker» lenger, og opplever at budsjettet 
ikke står og faller på enkeltbrukere. Konstituert rådmann og økonomileder forteller at forsøket har 
gitt ro og trygghet, i stor grad på grunn av økte rammer. I tillegg til ekstratilskudd for ressurs-
krevende har brukere har dette bidratt til bedre økonomisk stabilitet. Forsøksordningen har således 
gitt større fleksibilitet og frihet, som igjen oppleves å ha gitt lavere stressnivå hos alle. Det 
vektlegges også at kommunen har fått realvekst i de frie inntektene, som også har kommet helse 
og omsorg til gode. Det har ikke vært noen pålegg om kutt i perioden.  

Informantene etterlyser imidlertid flere økonomiske planer for hva de skal gjøre med pengene. Selv 
om forsøket har gitt bedre oversikt over kostnadsdrivere, opplever ledelsen at de fortsatt har for 
dårlig oversikt over hva de «tjener» og «taper» penger på. De har til nå ikke hatt planer eller 
prosjekter for å utvikle tjenestene eller kompetansen blant ansatte, som hittil har vært mer ad hoc. 
Dette begrunnes ut fra deres historie som ROBEK-kommune med trang økonomi som har gitt lite 
grunnlag og bevissthet om langsiktig utvikling av tjenestene.  

Overordnet opplever ledelsen at finansieringen er blitt mer riktig, ved at sektoren har fått en større 
del av kaka og rettet opp i skjevheten før forsøket.  

Forsøkets effekt på inntektene 
Tabell 4-9 viser utviklingen i aktivitetstilskudd i Hobøl kommune i forsøksperioden. Hovedinntrykket 
er at aktivitet i liten grad har endret seg i perioden. Helsetjenester i hjemmet har økt noe og kan 
forklares av endringer i kodingspraksis som informantene har fortalt om. Tilskudd til institusjon har 
variert noe, mens praktisk bistand ligger høyt, men er redusert noe mot slutten av perioden. 
Oppsummert er det lite grunnlag for å spore en vekst i aktivitetene i Hobøl kommune i perioden. 

Tabell 4-9 Aktivitetstilskudd til Hobøl kommune per kvartal, 2017-2019. Tall i mill. kr. Kilde: Helsedirektoratet  

 Hobøl  

  
2017-

1 
2017-

2 
2017-

3 
2017-

4 
2018-

1 
2018-

2 
2018-

3 
2018-

4 
2019-

1 
2019-

2 
 

Langtidsopphold på institusjon 5,8 5,9 6,1 6,0 5,7 6,7 7,4 3,9 5,7 5,7  

Korttidsopphold på institusjon 2,0 2,9 2,8 1,9 1,9 1,2 2,5 0,8 1,5 1,5  

Utskrivningsklare fra sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Helsetjenester i hjemmet 6,3 6,2 6,5 6,4 7,1 7,1 7,0 7,8 7,4 7,4  

Praktisk bistand daglige 
gjøremål 

2,7 2,8 3,3 2,8 4,3 4,3 4,3 2,7 3,5 3,5  

Praktisk bistand, opplæring 4,9 4,8 5,2 4,8 5,3 6,4 5,1 3,5 4,2 4,2  

Praktisk bistand, BPA  1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8  

Avlastning utenfor institusjon 1,6 1,5 1,4 1,5 1,2 1,4 1,3 0,8 1,1 1,1  

Dagsenter 1,6 1,6 1,3 1,5 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9  

Omsorgslønn 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  
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Støttekontakt 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  

 

          
 

Institusjon 7,8 8,8 8,9 7,9 7,5 7,9 9,9 4,8 7,2 7,2  

Helsetjenester, praktisk bistand 15,7 15,6 16,9 15,8 18,6 19,8 18,4 15,8 16,9 16,9  

Andre tjenester 3,8 3,9 3,5 3,6 2,9 3,3 3,0 2,5 2,6 2,6  

I alt 27,4 28,3 29,2 27,2 29,0 31,0 31,3 23,1 26,7 26,7  

Bruk av overskudd/ekstrainntekter og inntektspåslag 
Som vist over har Hobøl kommune i liten grad økt aktivitetene i forsøksperioden, og det kan være 
forklaringen på at overskuddet som er generert i forsøket har vært forholdsvis moderat. Det 
moderate overskuddet som er generert har gitt kommunen anledning til å sette av penger til 
reserver som har vært brukt ved store utgifter/krevende brukere.  

Representanter opplever at de mot slutten av perioden har fått flere tyngre brukere på institusjon, 
blant annet særlig trengende eldre pasienter. Driften knyttet til disse brukerne beskrives som 
dyrere enn det kommunen får tilskudd for gjennom forsterket plass. Kommunen har brukt deler av 
overskuddet fra forsøksordningen for å sette inn ekstra mannskap.  

Ved inngangen til 2019 hadde Hobøl 4 mill. kr igjen av inntektspåslag fra tidligere år og ingenting 
av aktivitetsbasert tilskudd/rundsumtilskudd. Det rapporteres om at alle disse midlene vil brukes i 
2019. Så langt i år har midlene hovedsakelig blitt brukt til prosjektledelse, styrking av ledelse/ 
administrasjon innen pleie og omsorg, styrking av tildelingsenheten, styrking av bemanning på 
sykehjem og i hjemmetjenesten, kostnader ved brann i vaskeriet som ikke ble dekket av forsikring, 
velferdsteknologi og nye sykehjemssenger. 

Insentiveffekter 
Flere av informantene er tydelig på at de ville holdt igjen tjenester mye mer hvis de ikke hadde vært 
i forsøket. Tallene på aktivitetstilskudd i perioden viser imidlertid at Hobøl har evnet å holde igjen 
på tildeling av tjenester og er i stor grad på samme nivå i 2019 som de var i 2017, selv om det har 
variert noe i perioden. 

Vår tolkning, basert på informantenes beskrivelser, er at finansieringsordningen ikke har ført til at 
kommunen har effektivisert og strammet inn tjenesteutførelsen for å generere overskudd. Det ser 
heller ut til at forsøket har gitt mer ro i tjenesten og mer tid til oppfølging av pasienter og brukere. 
Sånn sett kan det se ut som om enhetsprisene for kommunen har gått opp snarere enn ned som 
følge av forsøket. 

4.4.5 Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Hobøl? 
Hovedinntrykket fra intervjuene med politikere og representanter for tjenestene i Hobøl kommune i 
2019 er at det fortsatt er stor positivitet om forsøksordningen. Enkelte beskriver deltakelse i 
forsøksordningen som en gavepakke som har gitt tydeligere rutiner og bistand til å strukturere 
tildelingsarbeidet. Blant representantene for tjenestene fortelles det om at forsøksordningen har 
bidratt til at sektoren har fått flere hender og at ansatte har fått mer tid til pasienter og brukere, 
større muligheter til å gi mer tilpassede tjenester og rom for kompetanseheving for de ansatte 
gjennom kurs og seminarer. Ansatte i utførerenhetene, spesielt hjemmetjenesten, opplever at de 
mot slutten av forsøksperioden opplever mer ro og glede i arbeidshverdagen.  

Årsakene til de positive endringene oppleves å være bedre økonomi, til dels rom for å utvikle 
enkelte nye tjenestetilbud, flere ansatte på vakt, mer stabil vikarsituasjon og større ressurser til 
administrative støttefunksjoner.  
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Oversikten over aktivitetstilskudd i 2017-2019 viser at Hobøl har evnet å holde igjen på tildeling – 
ingen av tjenesteområdene har økt nevneverdig i perioden. Dette til tross for at den økonomiske 
modellen i utgangspunktet gir insentiver til å øke tjenesteproduksjonen og at hver enkelt tjeneste 
utføres så effektivt som mulig. Resultatene tyder heller på at det motsatte har skjedd, nemlig at de 
ansatte har fått mer tid til oppfølging av hver enkelt og således at enhetsprisene har økt. Et av 
argumentene som vektlegges av tildelingsenheten er at kriteriene og systemet for tildeling har 
bidratt til å profesjonalisere vedtakspraksisen, hvor den faglige begrunnelsen for vedtak står 
sterkere. 

Det er satt i gang få arbeidsprosesser eller investeringer for å utvikle tjenestene på lengre sikt. Det 
har for eksempel ikke vært utarbeidet en plan for hvordan kommunen skulle bruke det moderate 
overskuddet som er generert av forsøket. Overskuddet er blitt satt på fond og brukt som reserver til 
spesielt ressurskrevende brukere. Sånn sett har førsøket gitt tjenestene positive resultater her og 
nå, og et pusterom for tjenestene, men vi ser det som en utfordring for kommunen å opprettholde 
kvaliteten på tjenestene når forsøket tar slutt. En del av begrunnelsen for manglende investeringer 
knyttes til kommunesammenslåingen som er vedtatt, hvor Hobøl kommune slås sammen med fire 
andre i storkommunen Indre Østfold. Det har fra politisk hold vært tydelige føringer på at man ikke 
skulle gjøre større satsinger så kort tid før sammenslåingen. Flere informanter på sentralt hold 
fremhever at kommunesammenslåingen har drevet fokus litt vekk fra forsøket. 

De positive erfaringene som løftes frem i 2019 bør forstås ut fra Hobøl kommunes egen utvikling i 
forsøksperioden. Hobøl kom forholdvis sent i gang med innføringen av forsøket sammenlignet med 
de andre forsøkskommunene. Innføringen opplevdes som ressurskrevende. På grunn av 
kapasitetsproblemer har det tatt tid å få fullført jobben med å omkode og registrere vedtak. 
Fagsystemet leverte heller ikke rapport for forsøksordningen før 2019 og det ble gjort manuelt frem 
til 1. kvartalsrapportering 2019. 

Arbeidet med å få oversikt over tjenestene og rydde i de økonomiske systemene løftes frem som 
en positiv virkning for å få innsikt i kostnadene i helse- og omsorgssektoren. Dette har vært en 
positiv virkning i store deler av perioden, men informantene opplever at de ikke er helt i mål når det 
gjelder å få forståelse av kostnadsdrivere i tjenestene.  

4.5 Spydeberg 
Spydeberg har deltatt i forsøket siden 2016, og fulgt den såkalte B-modellen med statlig 
øremerking av midler til helse og omsorg. Kommunen er i ferd med å slås sammen med Trøgstad, 
Hobøl, Eidsberg og Askim til den nye kommunen Indre Østfold. Indre Østfold har planlagt å inngå i 
utvidelsen av forsøket, og dette ligger inne som en forutsetning i budsjettet for 2020.27 

4.5.1 Status før forsøket 
Spydeberg var fram til mai 2016 organisert etter en to-nivå-modell med sju enheter plassert direkte 
under rådmann. Kommunens helse- og omsorgstjenester var i praksis delt mellom to enheter: 
Grinitun pleie og omsorg, bestående av sykehjemmet og hjemmebaserte tjenester, og 
Familierelaterte tjenester, med ansvar for tjenester til funksjonshemmede, rus/psykiatri og en rekke 
andre tjenester. Spydeberg var i mai 2016 midt inne i en omorganiseringsprosess der denne 
strukturen ble endret.  

                                                      
27 Budsjett for 2020 for Indre Østfold kommune, hentet 8. november 2019 fra_ https://www.io.kommune.no/ 

https://www.io.kommune.no/


R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 84 

Økonomi 
I starten av forsøket var veksten i utgifter til helse- og omsorgstjenester forholdsvis lav i 
kommunen, med 1 prosent fra 2012 til 2015. Kommunen hadde ved starten av forsøket ambisjoner 
om å kunne sette av midler på fond.  

Av forsøkskommunene var Spydeberg kommunen som brukte nest mest til pleie i hjemmet og 
tredje mest til institusjon. 

Tildelingsfunksjonen 
Tildelingsfunksjonen var før forsøket litt ulikt organisert med delt ansvar mellom en egen 
kartleggingsenhet med tre årsverk og utførerenhetene. For tjenestene på sykehjem og 
hjemmetjenester var det kartleggingsenheten som foretok kartlegging av brukerne og virksomhets-
leder i utførerenheten som avgjorde hva som skulle tildeles og fattet vedtak. For familierelaterte 
tjenester var det fagansvarlige ledere som gjennomførte tildelingen på egen hånd. I forbindelse 
med oppstarten av forsøket ble tildelingsprosessen endret og man opprettet en egen tildelings-
enhet som ble gitt beslutningsmyndigheten.  

Kommunen hadde forventninger om at tildelingsenheten skulle gi økt profesjonalisering og bedre 
kompetansesammensetning. 

Tjenestene 
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Spydeberg nest høyest av kommunene som deltok i forsøket. 
Spydeberg var forsøkskommunen som brukte nest mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt til 
praktisk bistand var høyere enn gjennomsnittet av de øvrige kommunene. Tilbudet i Spydeberg var 
preget av høye kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, lav ressursinnsats i 
omsorgsboligene og mange kommunale boliger. Det så ut som om kommunen ikke klarte å utnytte 
korttidsplassene godt nok. Gjennomstrømningstiden på korttidsplassene var sammen med Hobøl 
den lengste blant forsøkskommunene. 

Informantene hadde en oppfatning av at hjemmetjenesten måtte styrkes og særlig hjemme-
tjenestens evne til å tilrettelegge og å jobbe med habilitering og rehabilitering. I tillegg fremheves 
behovet for å jobbe med aktivisering og dagtilbud, både til eldre og utviklingshemmede. 

Forankring og implementering av forsøket i organisasjonen 
Den viktigste endringen ved innføringen av forsøket var etableringen av tildelingsenheten, som 
medførte en omlegging av vedtaksprosessene. Det ble utarbeidet et kriteriesett som ble ansett for 
å være i tråd med Helsedirektoratets veileder, nytt kartleggingsskjema ble tatt i bruk og skjemaet 
for søknad om tjenester er endret. 

En annen effekt var at budsjettet ble omgjort slik at tjenestene som inngikk i forsøket ble budsjettert 
som ett område og en egen rapporteringsenhet.  

Informantene anså imidlertid at mange av endringene i starten av forsøket var en planlagt utvikling 
som ville ha skjedd uavhengig av forsøket. 

Som vi har vært inne på, har blant annet utskiftninger i ledelsen og kapasitetsproblemer medført 
lite kontinuitet og svak forankring av forsøket i kommunen i store deler av forsøksperioden. Mange 
av forventningene som ble ytret i starten av forsøket ser ikke ut til å ha blitt innfridd. 

4.5.2 Tildelingsfunksjonen i forsøket 
Opprettelsen av tildelingsenheten oppfattes av informantene som i hovedsak et godt grep for å få 
mer system og tydeligere rutiner knyttet til tildeling. Informantene i 2019 oppfatter at kommunen har 
god kompetanse på vedtak, men at kapasitet til tider har vært lav. Da intervjuene ble gjennomført 
var det kun én full stilling i tildelingsenheten og to personer med en mindre stillingsprosent knyttet 
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til tildeling. Dette oppfattes av informantene som sårbart. Den lave bemanningen har skyldtes 
vakanser og per november 2019 skal enheten være bemannet med 2,5 årsverk.  

En av konsekvensene er ifølge informantene at de ikke får prioritert oppfølging og revurdering av 
vedtak. En annen konsekvens er at det i perioder kan går noe tid fra tjenesten blir iverksatt før det 
sendes ut et vedtak til bruker. 

Brukermedvirkning 
Informantene opplever at brukere og pårørende ivaretas på tilfredsstillende måte og informantene 
beskriver at kommunen prøver å strekke seg for å dekke individuelle behov. Selv om informantene 
forteller at de ikke gjennomfører en systematisk kartlegging i forkant av tildeling, slik idealmodellen 
i forsøket innebærer, benytter de seg av spørsmål som ligner på «hva som er viktig for deg» hvis 
de opplever at situasjonen er uavklart.  

Informantene forteller at brukermedvirkningen på systemnivå fungerer godt. Både eldreråd og råd 
for personer med funksjonsnedsettelser fremheves som velfungerende, både med engasjement og 
høy grad av kontinuitet. Kommunen har også i perioder gjennomført «pårørende-skole» hvor 
pårørende inviteres til møter. 

Informantene forteller, i likhet med informanter i andre kommuner, at de også belager seg på 
brukermedvirkning gjennom klager. De forteller at de går i dialog med bruker eller pårørende når 
de mottar klager, typisk knyttet til omfang i vedtak om BPA eller når brukere er nødt til å flytte for å 
få sykehjemsplass. 

På grunn av kapasitetsproblemer forteller informantene også at de i for stor grad baserer seg på 
vurdering fra sykehus, framfor å gjøre en egen vurdering av brukers behov. 

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Det generelle inntrykket fra intervjuene er at kompetansen i tildelingsenheten er god på de fleste 
tjenesteområder. Et område som fremheves som utfordrende er psykiatri hvor kommunen har leid 
inn kompetanse i perioder. 

Samarbeidet mellom tildeling og utfører oppleves i hovedsak som godt. Det gjennomføres 
ukentlige tildelingsmøter hvor utførerenhetene deltar. Møtene oppfattes som å fungere hensikts-
messig. Spesielt fremheves det nytten av at utførerleddet som har budsjettansvaret er tilstede 
under tildelingsmøtene. I tilfeller hvor de ikke deltar oppfattes det at det kan være vanskelig å finne 
frem til gode løsninger på lavere trinn i omsorgstrappa. Enkelte fremhever at samarbeidet i noen 
grad er avhengig av enkeltpersoner. 

Det fremheves allikevel at samarbeidet kan bli bedre når det gjelder vedtak som omfatter flere 
tjenester. En utfordring som løftes frem i slike situasjoner er at tildelingsenheten ber om at 
utførerne skal bli enig seg imellom om hvem som skal utføre tjenesten. 

Vedtak 
Vedtakene er i utgangspunktet ikke spesifisert med timer, heller ikke i tjenestebildet. Det er 
utførerleddet som spesifiserer timene i arbeidslista.  

Når det gjelder revurdering av vedtak ser det ut til at kapasiteten hos tildelingsenheten har gjort at 
man i mindre grad enn tidligere har tid til å revurdere vedtak systematisk. Tidligere var rutinene at 
man hadde evalueringsdato for de fleste typer vedtak, mens det nå i noen grad er opp til saks-
behandler å vurdere situasjonen og om det er et vedtak som det kan bli endringer i. Kommunen 
baserer seg på dialogen mellom bruker/pårørende og utførerenhetene for å fange opp endringer i 
behov. 
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Vi har tidligere i forsøket også påpekt at kommunen ikke har systemer for å kontrollere at tildelte 
tjenester samsvarer med faktisk utførte tjenester, og informantene forteller at de fortsatt ikke har 
kapasitet til å kontrollere eller få på plass systemer for dette. 

Rutiner og verktøy 
Da tildelingsenheten ble opprettet tok man i bruk et kriteriesett for tildeling som lignet det 
Helsedirektoratet har utviklet i forsøket, samt en samtaleguide for kartlegging. I dag svarer noen av 
informantene at de i liten grad har klart å videreføre rutinene og bruken av verktøyene. Enkelte 
forteller at de har tatt i bruk en forenklet utgave av samtaleguiden, og at de opplever at selv om 
bruken i noen grad varierer mellom saksbehandlerne er det allikevel en bevissthet knyttet til hvilke 
spørsmål som er relevante i kartleggingssituasjonen. 

4.5.3 Tjenesteutviklingen i forsøket 
Hovedinntrykket fra kommunen er at tjenesten opplever en stor vekst i behov knyttet til institusjons-
plasser. Kommunen er derfor nødt til å kjøpe plasser andre steder. Per september 2019 kjøper 
kommunen 12 plasser fra andre kommuner. Enkelte oppfatter at det tidligere var en høyere terskel 
for å kjøpe sykehjemsplasser. Forklaringen knyttes både til at det i dag er tildelingsenheten som 
vedtar og at behovet er økt. 

Informantene oppfatter at kommunens kapasitet på korttidsplasser er fylt opp. Kommunen har 
imidlertid få overliggerdøgn. 

En annen utfordring er at kommunen mangler omsorgsboliger som kunne vært brukt av brukere 
med forholdsvis store omsorgsbehov. Mange av dagens boliger er leid ut til personer uten store 
hjelpebehov. 

Selv om flere av informantene i utførerleddet oppfatter at kommunens prioritering av forebygging 
og hverdagsrehabilitering er god, har kommunen ikke hatt ressurser til å satse på dette i perioden. 
Kommunen hadde planer om å iverksette et innsatsteam, men dette har blitt nedprioritert fordi 
behovet for behandling har vært så stort.  

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
Figur 4-15 viser endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år. Hovedinntrykket er at det i 
2018 var en lavere andel over 80 år som mottok hjemmetjenester og en høyere andel som var på 
sykehjem, sammenlignet med 2015. Spydeberg ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder 
hjemmetjenester og over når det gjelder sykehjem. Figuren viser imidlertid at det varierer fra år til 
år. Totalt sett ligger andel personer over 80 år med tjenester på landsgjennomsnittet. Statistikken 
fra KOSTRA gir imidlertid ikke det fulle bildet av tjenesteutviklingen. Ser man bruttoutgifter til ulike 
brukergrupper i perioden 2015-2018 basert på kommunens regnskaper (jf. kap. 6.5), er det en 
betydelig vekst i følgende tre brukergrupper: 

- Personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år, fra 32 til 59 mill. kr  
- Personer med psykiske problemer og rusproblemer, fra 11 til 26 mill. kr 
- Eldre i institusjon (sykehjem), fra 44 til 58 mill. kr  

Kostnader til hjemmetjenester og omsorgsbolig har imidlertid gått litt ned i den samme perioden, 
noe som kan tyde på at kommunen må løse mange av oppgavene på et høyt omsorgsnivå. Merk at 
disse bruttotallene ikke er pris- eller behovsjustert, og heller ikke hensyntar inntekter fra de samme 
brukerne (egenandel og tilskudd til ressurskrevende brukere). 

Figuren viser også andel brukerrettede årsverk med helsefagutdanning. Spydeberg ligger over 
landsgjennomsnittet og har opplevd økning i perioden. 
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Figur 4-15 Endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år og årsverk, 2015-2018. Kilde: KOSTRA 

Figur 4-16 viser utviklingen i tildelt tid for tidsbegrenset opphold (korttidsplasser), praktisk bistand, 
helsetjenester i hjemmet og totalt for hjemmetjenestebrukere. 

Vi kan se at Spydeberg har hatt en dramatisk reduksjon i tildelte døgn for tidsbegrenset opphold 
(korttidsplasser) i perioden 2015-2018, og ligger i 2018 godt under landsgjennomsnittet. 
Gjennomsnittlig tildelte timer til praktisk bistand har også blitt redusert mye, med nesten 
50 prosent, og ligger i 2018 nært landsgjennomsnittet. 

Tildelte timer til helsetjenester i hjemmet har også gått ned i perioden og ligger en del under 
landsgjennomsnittet. Totalt sett ligger tildelte timer til helsetjenestebrukere noe under 
landsgjennomsnittet uten en klar trend i perioden. 

 

Figur 4-16 Utvikling i tildelte timer for utvalgte helse- og omsorgstjenester, 2015-2018. Kilde: KOSTRA 

Velferdsteknologi 
Satsing på velferdsteknologi oppfattes ikke å ha vært en prioritering i kommunen. Kommunens 
ressurssituasjon, manglende kontinuitet av personal og kommunesammenslåing trekkes frem som 
årsaker. 
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Forsøket som læringsarena 
Den manglende forankringen og kontinuiteten i personell ser ut til å ha påvirket forsøket som 
læringsarena. Den store effekten av forsøket knyttes til opprettelse av tildelingsenheten. 

4.5.4 Økonomi og finansieringsmodell i forsøket 
Kommunen opplever sterkt press på helse- og omsorgstjenestene og forteller at på tross av at 
kommunen har fått et inntektspåslag på fire prosent i forsøksperioden har de måttet gå med 
overskridelser. Situasjonen ville således vært enda mer utfordrende for sektoren uten inntekts-
påslaget. Kommunen hadde i forkant av forsøket forventninger om å kunne sette av deler av 
inntektspåslaget på fond. 

For omtale av utvikling i tjenester og utgifter vises det for øvrig til kapittel 5.1. 

4.5.5 Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Spydeberg? 
Spydeberg kommune har deltatt som B-kommune i forsøket. Det innebærer at ramme-
finansieringen til kommunens helse- og omsorgssektor har vært øremerket og de har fått et 
inntektspåslag på fire prosent. 

Vi oppfatter at forsøket i perioden 2016-2019 generelt sett har hatt liten prioritet i Spydeberg, noe 
som også er naturlig gitt hvordan modell B er innrettet. Kommunen har i store deler av perioden 
slitt med utskiftninger i bemanning og lav kapasitet som har lagt begrensinger på kommunens evne 
til langsiktig planlegging og styring. Ved starten av forsøket var kommunen midt inne i en 
omorganiseringsprosess og de ansatte har i store deler av perioden opplevd situasjonen i helse- 
og omsorgssektoren som krevende. Enkelte informanter fremhever at veksten i innbyggertall også 
har bidratt til manglende kapasitet for de kommunale tjenestene som helhet. 

Spydeberg har i den siste fasen av forsøket også vært i en overgang til den nye kommunen Indre 
Østfold, sammen med fire andre kommuner i regionen, som trolig også har medvirket til at 
kommunens tjenesteproduksjon har manglet systematikk, styring og utvikling. De ansatte i 
utførerleddene beskriver tjenesteproduksjonen mer positivt. 

Selv om kommunen har jobbet med å ta ned tjenesteomfanget og forskyve ressurser fra institusjon 
til hjemmebaserte tjenester, ser vi for eksempel at det er en høyere andel personer over 80 år på 
sykehjem i 2018 enn det var i 2015, og en lavere andel personer over 80 år som mottar hjemme-
tjenester. Spydeberg fjernet fem sykehjemsplasser i 2017 fordi de forventet færre eldre på 
institusjon og for å prioritere hjemmebaserte tjenester. Informantene beskriver i dag et tydelig press 
på institusjonsplasser, spesielt knyttet til demenspasienter.  

4.6 Selbu 
Selbu har deltatt i forsøket siden 2016, og fulgt den såkalte B-modellen med statlig øremerking av 
midler til helse og omsorg. 

4.6.1 Status før forsøket  
En sentral grunn som ble oppgitt av kommunen ved inngangen til forsøket var at deltakelsen kunne 
være en drahjelp for å utvikle kommunens pleie- og omsorgssektor etter føringene i den interne 
Pleie- og omsorgsrapporten, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. I tillegg til at forsøket satte 
søkelys på pleie- og omsorgstjenestene, ville den økonomiske rammen for sektoren, gjennom den 
statlige øremerkingen og inntektspåslaget, ligge fast frem til avvikling av forsøket i 2019. I perioden 
2010-2014 hadde Selbu kommune til dels store underskudd (rundt 15 mill. kr i både 2011 og 2013). 
Før kommunen kom med i forsøket, forelå det et budsjettforslag som innebar et kutt i pleie- og 
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omsorgssektoren på 3,5 årsverk for 2016. Dette forslaget ble kansellert som følge av deltagelsen i 
forsøket.  

Tildelingsfunksjonen i Selbu kommune har i forsøksperioden vært en del av Forvaltningskontoret i 
Værnes-regionen. Forvaltningskontoret har ansvar for å ta imot søknader og henvendelser og ta 
beslutninger om tjenester til brukerne for de fire kommunene Meråker, Tydal, Stjørdal og Selbu. 
Kontoret kartlegger bistandsbehovet hos nye brukere og gjør vedtak om tildeling.  

Den opprinnelige modellen på forvaltningskontoret innebar at kontoret skulle motta søknadene, 
gjennomføre hjemmebesøk, fatte vedtak og sende vedtaket til utførerenhetene, som skulle 
iverksette. De gikk imidlertid bort fra en rendyrket bestiller-utførermodell, hovedsakelig fordi 
forvaltningskontorets vedtak ville vært svært førende for ressursbruk og dermed sektorens og 
kommunens økonomi. Selv om det formelle ansvaret for tildeling ligger på forvaltningskontoret, 
skjer tildeling nå i dialog med ledere og koordinatorer i utførerenheten.  

I Forvaltningskontoret er det to ansatte som har ansvar for Selbu. Til sammen krever dette arbeidet 
1,5 årsverk. Kontoret har som mål at alle ansatte skal kunne svare på alle typer av henvendelser. 
Dette betyr at alle ansatte på kontoret skal kunne håndtere saker som berører innbyggerne i Selbu 
kommune. Kontoret har også etablert fagteam som understøtter andre saksbehandlere i 
kompliserte saker, gjerne der det er behov for spesialkompetanse. 

Selbu er i forsøket en B-kommune, og hadde derfor ikke fått nye føringer fra Helsedirektoratet om 
tildeling eller finansiering av pleie- og omsorgstjenestene. Kommunen skulle fortsette som før. Det 
var helt opp til kommunen selv å gjøre endringer i tildeling av tjenester underveis i forsøksperioden. 
Den eneste begrensningen er at de ikke kunne bruke de øremerkede statlige overføringene til 
andre tjenester enn de som inngår i forsøket. I tillegg har B-kommuner utvidet plikt til å rapportere 
om sin virksomhet til Helsedirektoratet. 

4.6.2 Utvikling i forsøksperioden 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet  
Kommunens mangel på heldøgnsbemannede omsorgsboliger er det tilbudet som flest informanter 
trekker frem som et problemområde. Dette var erkjent allerede før forsøket. Ekstramidlene i 
forsøket er blitt brukt til å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i prosjektet. Investeringen ville 
trolig blitt gjennomført uansett, men forsøket har redusert den økonomiske belastningen. Mangel 
på bemannede omsorgsboliger har ført til at brukere som kunne bodd i slike boliger i stedet bor på 
sykehjem.  

Kommunen har også etablert et hverdagsmestringsteam. Dette ble etablert som et forsøk i 2017 og 
ble et ordinært tilbud fra 2018. Etablering av teamet kan ikke ses som en effekt av forsøket. 
Kommunen har uavhengig av forsøket bestemt seg for å satse mer på hverdagsmestring, men de 
har fulgt med forsøket og latt seg inspirere av det og kanskje ville de økonomiske rammene blitt for 
trange uten forsøket. Teamet er ikke en selvstendig enhet, men er en funksjon bemannet av 
ansatte i hjemmetjenesten, samt ergo- og fysioterapitjenesten. Flere informanter tror at teamet har 
bidratt til å redusere behovet for tjenester. Det er stort sett bare personer som har søkt om bistand 
som får besøk av teamet. Enkelte etterlyser sterkere vektlegging av forebyggende arbeid, også 
med eldre som ikke har søkt tjenester. De kunne ønske seg at fastlegene kunne være mer aktive 
med å melde fra om personer som ikke har søkt, men som kan få behov for bistand, slik at teamet 
kan komme tidligere inn. Foreløpig er det ganske få personer som har hatt besøk av teamet. Selbu 
har spredt bosetting. Mange bor i gamle hus dårlig tilpasset personer med nedsatt evne til 
hverdagsmestring. Det er dilemmaer knyttet til hvor mye kommunen skal satse på at brukere skal 
kunne bo i boliger som gir lang reisevei og mer omfattende hjelpebehov enn om de hadde bodd i 
mer moderne boliger.  
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De fleste av informantene mener at når de nye bemannede boligene er ferdige, vil omsorgstrappa 
ha de nødvendige trinnene, og tilbudet i kommunen være tilpasset behovet. Informantene fra 
utførerenhetene mente at kapasiteten hos dem ikke alltid var tilstrekkelig til å dekke behovet. Dette 
gjaldt særlig hjemmetjenestene.  

Værnes-regionen har et samarbeid om velferdsteknologi. Selbu mener at de kanskje ligger lengst 
framme av kommunene i regionen i å ta i bruk slik teknologi. Kommunen har opprettet en 
20 prosent stilling tilknyttet velferdsteknologi, som de opplever «gir litt ekstra trykk». De ansatte 
opplever at bruk av velferdsteknologi øker jevnt. 

Figur 4-17 Nøkkeltall for andel brukere og for andel av de ansatte med helsefagutdanning 

 

 

I 2018 lå Selbu betydelig høyere enn resten av landet i andel mottakere av tjenester i alders-
gruppen 80 år og over. Det var en svak tendens til nedgang i andel brukere i Selbu i perioden. Det 
er bruken av hjemmetjenester som ligger høyt i Selbu.  

Andelen av de ansatte i med brukerrettede oppgaver som har helsefaglig utdanning ligger høyere 
enn landsgjennomsnittet.  

Figur 4-18 Nøkkeltall for omfang av utvalgte tjenester  
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Gjennomsnittlig oppholdstid på korttidsplass har variert en del fra år til år i Selbu, men hoved-
inntrykket er at varigheten er på linje med landsgjennomsnittet. Selbu rapporterer langt færre timer 
med praktisk bistand per bruker enn resten av landet. Antall timer med helsetjenester i hjemmet 
ligger tilsvarende høyt i Selbu. Dette har sammenheng med at praktisk bistand opplæring i Selbu er 
bakt inn i registreringen av helsehjelp. Det forventes at statistikken vil endre seg som følge av 
endret registrering i forbindelse med deltakelse i SIO fase II. Summerer man de to typene tjenester, 
finner man at Selbu tildeler betydelig færre timer enn landsgjennomsnittet (hhv. 10,8 og 15,4 timer 
per uke i 2018). Ser man bare på brukere over 67 år, er tildelte timer per hjemmetjenestebrukere 
på nivå med landet forøvrig. 

Vedtak 
Tildelingskontoret for Selbu er, som tidligere beskrevet, delt mellom Selbu og tre andre kommuner. 
Intensjonen bak å organisere tildelingskontoret på denne måten var å utnytte synergiene som 
kunne ligge i et felles tjenestekontor, kunnskapsdeling mellom ansatte, samt at tildelings-
prosessene ville være mindre sårbare for at ansatte blir borte i forbindelse med sykdom eller ferier. 
Intensjonen var også at kommunene skulle få ganske enhetlig tildeling, noe som kunne legge til 
rette for at ansatte kunne jobbe ut fra sin spesialisering på tvers av kommunene. Det har vist seg at 
de ansatte på tildelingskontoret i liten grad jobber på tvers av kommunene. Dette skyldes delvis at 
kommunene har ulike retningslinjer på en del områder (f.eks. hvor ofte hjemmetjenesten skal vaske 
hos brukere som ikke kan vaske selv). Hvis kommunene hadde eliminert disse forskjellene, ville 
det vært lettere for de ansatte på Forvaltningskontoret å arbeide på tvers av kommunegrensene. 
Men mer kunne vært oppnådd med enn annen organisering, uten å endre retningslinjer for tildeling. 

Delingen av tildelingskontoret og utførerenheten i Selbu kommune er fortsatt en relativ ny ordning. 
Tidligere, og senest i 2017, uttalte flere at det var problemer i samarbeidet mellom Forvaltnings-
kontoret og tjenesteenhetene i Selbu. Dette har nå gått seg til, og de fleste beskriver nå 
samarbeidet som godt. Blant annet har de ukentlige møter hvor de drøfter tildelingssaker som ikke 
er kurante.  

Det er vanligvis utførerenhetene som tar initiativ til endring av vedtak. Dette utløses oftest av at de 
ser at opprinnelig tildelt tjeneste ikke lenger er optimal. Også endringsvedtakene skrives av 
Forvaltningskontoret, men kontoret besøker vanligvis ikke brukerne i forbindelse med 
endringsvedtak. 

Tidsbruk spesifiseres vanligvis ikke i vedtakene. Unntak er tildeling av støttekontakt. Derimot 
spesifiseres gjerne hyppighet av besøk eller andre tjenester.  

Alle vedtak skal ha en sluttdato, men dette er ikke fullt ut gjennomført. Dette kan være til hinder for 
en hensiktsmessig revurdering av tildelingen.  

Tidligere var det en tendens til at hjemmetjenesten leverte litt mer enn det vedtakene tilsa. Dette er 
nå strammet inn. 

I alle tjenestene er det regelmessige møter med evaluering av tjenestene. I de tilfeller der brukeren 
har en form for nedsatt kognitiv funksjon er pårørende og eventuelt verge med på årskontroller. I 
andre tjenester kan det være hyppigere faste evalueringer. Men utførerenhetene skal gjøre en 
løpende vurdering av om tildelingen er optimal, og endringer skjer ofte utenom de faste kontrollene. 
Særlig gjelder dette for tjenester der behovet endres ofte (gjelder bl.a. hjemmebaserte tjenester og 
rehabilitering). Også utløp av vedtak vil ofte utløse endring av tildeling. 

Kapasitetsutnyttelsen i tildelingsenheten har variert over tid. Det har vært utilstrekkelig kapasitet i 
enkelte perioder, men kapasiteten skal nå være tilstrekkelig.  
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Det er en sykepleier og en ergoterapeut som behandler de fleste sakene om tildeling i Selbu. Dette 
gir vanligvis riktig og god kompetanse, men de kan trekke på andre med annen kompetanse når 
det er behov.  

Selbu har sammen med de andre kommunene i Værnesregionen et interkommunalt samarbeid om 
Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Stjørdal kommune. DMS har intermediære senger som mottar 
pasienter hjemmehørende i alle samarbeidskommunene og som blir utskrevet fra sykehus. DMS 
har sikrere tilgang på riktig kompetanse hos de ansatte, og har større legedekning enn syke-
hjemmet i egen kommune. Selbu klarer å ta imot praktisk talt alle utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. En del av disse kommer til DMS, mens andre kommer til sykehjemmet i 
Selbu eller de får pleie hjemme.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Forvaltningskontoret har to ansatte som har ansvar for tildeling i Selbu. Disse to trekker både inn 
fagteam i Forvaltningskontoret og ansatte i utførerenheter i Selbu i kartlegging og tildeling av 
tjenester på områder hvor de to ikke har god kompetanse. Dette ser ut til å være velfungerende for 
å sikre kompetanse i tildelingsfunksjonen.  

Brukermedvirkning 
Selbu mener at de lenge har vært gode på brukermedvirkning både i enkeltsaker og på 
systemnivå. Bl.a. markerer de brukermedvirkningen 6. juni hvert år som «Hva er viktig for deg?»-
dagen. Informantene sier at kommunen ikke har noe godt system for å dokumentere 
brukermedvirkning. I malen for kartleggingssamtale er ikke spørsmålet «Hva er viktig for deg?» 
direkte spesifisert, men temaet kommer likevel vanligvis fram i samtalen. 
 
De har også regelmessige ansvarsgruppemøter med pårørende for psykisk utviklingshemmede og 
med beboere og eventuelt pårørende for de som bor på sykehjem. Informantene mener også at 
Selbu er gode på brukermedvirkning på systemnivå. Rådet for eldre og funksjonshemmede 
fungerer som høringsinstans for planer og viktige forslag på pleie- og omsorgsområdet. På 
sykehjemmet har de en pårørendeforening som er svært aktiv i å sette i gang aktiviteter, men også 
i diskusjoner om utforming av tjenestetilbudet.  

Rutiner og verktøy 
Statistikkarbeidet oppleves som en av de sentrale effektene av forsøket. Gjennom prosjektet har 
Selbu kommune laget en statistikkbank. Dette er nytt og oppleves som verdifullt, særlig for 
langsiktig planlegging. Ansatte opplever at de kan ta ut relevant informasjon som gir oversikt over 
tjenestene som et grunnlag for styring. Som et ledd i PLO-prosjektet utviklet Selbu egne 
tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser som de bruker i dag. 

Økonomi og finansieringsmodell  
Flere trekker frem selve øremerkingen av midler til omsorgstjenestene som positivt for tjenestene 
på kort sikt. Pleie- og omsorgstjenestene kan ellers fort blir nedprioritert, spesielt til fordel for 
tilbudet til barn og unge. Øremerkingen gir dermed kommunen anledning til å utvikle tjenestene 
uten at kommunepolitikerne kan kutte i omsorgsbudsjettene til fordel for andre tjenester. Det gir 
således omsorgstjenestene et «pusterom» i forsøksperioden. De ansatte har oppfattet pleie- og 
omsorgssektoren som «verstinger» i kommunen fordi de opplever at de sjelden har blitt prioritert i 
budsjettene. Enkelte oppfatter at de har fått mer oversikt over sektoren som følge av forsøket og 
PLO-prosjektet.  
 

«Øremerking gir mulighet til å heve blikket og man har anledning til å utvikle sektoren i 
forsøksperioden som kan ha betydning for sektoren på sikt.» 

 



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 93 

«Oppfatter at det er mer romslig nå – forsøket har gitt oss et pusterom.» 
 

Kommunen er klar på at forsøket har gitt sektoren mer midler enn de ellers ville hatt, som 
potensielt har hindret at de hadde måttet si opp folk. Selbu har ønsket å få avklaringer fra 
direktoratet om hva pengene kan brukes til. Før prosjektet startet burde det vært avklart hvordan 
deltakerkommunene kunne bruke ekstramidler fra prosjektet. Kommunen måtte gjøre flere 
henvendelser til Helsedirektoratet før dette ble avklart.  

Flere forteller at det er fokus på at tjenesteutviklingen ikke skal føre til økte kostnader på sikt. 
Prosjektet gjelder kun en begrenset tidsperiode, og kommunen har stor oppmerksomhet på at de 
ikke skal øke det generelle kostnadsnivået, fordi dette vil kunne skape behov for smertefulle 
innsparingsprosesser når forsøket avsluttes.  

Politikere oppfatter at det hadde vært mer utviklende for kommunen å kunne prioritere midlene fritt, 
og de opplever at øremerking gjør det vanskelig å styre. Blant annet tar ikke øremerking hensyn til 
endringer hos brukere, og gjør ordningen lite fleksibel. Både forvaltningen og politikerne i 
kommunen ser allikevel en klar fordel i at sektorene er skjermet i en kortere periode.  

4.6.3 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Selbu? 
 
Informantene i kommunen ser få sikre virkninger av deltakelsen i forsøket på tildelingen og 
kvaliteten på tjenestene. Men forsøket har hatt følgende virkninger: 

► Øremerkingen av finansiering til pleie- og omsorgssektoren gjorde at planlagte kutt ble 
kansellert 

► Ekstramidler til B-kommunene har bidratt til å framskynde utviklingen av tjenester 

► Utvidet krav om rapportering har bidratt til at kommunen har fått bedre innsikt i driften av pleie- 
og omsorgssektoren og dermed gitt læring 

► Deling av tildelingsfunksjon med Stjørdal og Stjørdals status som A-kommune har gjort at 
forvaltningskontoret har fått opparbeidet kompetanse som også Selbu nyter godt av 

► Kanskje ville bygging av bemannede boliger ikke blitt realisert like raskt uten forsøket 

► En del av forsøksmidlene er blitt brukt til ulike opplæringstiltak  

► Rapporteringskravene i forsøket innebærer merarbeid  

 

Flere sier at forsøket har bidratt til å stimulere prosesser som allerede har vært satt i gang i 
kommunene. Flere av informantene trekker frem Pleie- og omsorgsprosjektet (PLO) fra 2015 som 
spesielt viktig for å utvikle kommunens tjenester og for å identifisere utviklingsmuligheter. De 
ansatte forteller at prosjektet ga mye informasjon om hva som fungerte godt og mindre godt, og det 
ble det laget planer for tiltak som skulle følges opp. Forsøket har således kommet inn som en 
ekstra stimulans til å gjennomføre tiltakene som allerede forelå, men det er vanskelig å avgjøre 
hvilke endringer som ville skjedd uansett og hvilke som er resultater av forsøket. 

Opplæringstiltak finansiert med forsøksmidler har bidratt til å heve kompetansen i sektoren. 

Forsøket har gjort at helse- og omsorgssektoren er blitt økonomisk skjermet og økt ramme har gjort 
det enklere å få gjennomført endringer.  

Ansatte på økonomi opplever klare fordeler ved utvikling av statistikkbanken som har vært en 
direkte konsekvens av prosjektet i kommunen. Dette har gitt bedre forståelse av tjenestene.  
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4.7 Utvikling i kontrollkommunene 
Kontrollkommunene ble valgt ut for å kunne sammenligne observerte endringer i 
deltagerkommunene med den generelle utviklingen i norske kommuner. Dette er et nyttig korrektiv 
siden kommunale helse- og omsorgstjenester er konstant utvikling også i kommuner som ikke 
deltar i forsøket. Gjennom dette forsøker vi å unngå å tilskrive effekter til forsøket som egentlig 
skyldes mer generelle trender.  

Av hensyn til lesbarhet presenteres ikke kontrollkommunene i sin helhet i rapporten. Dette 
kapittelet oppsummerer de viktigste funnene fra kontrollkommunene på forhold som har relevans 
for forsøket.  

4.7.1 Våler i Østfold  
Tema Vår vurdering  

Tildelingspraksis  Våler etablerte tildelingsenhet i 2016, som består av tre personer med 
sykepleierbakgrunn. Informantene beskriver at det tok litt tid å komme i 
gang, men at tildelingen i hovedsak fungerer bra. Samarbeidet med 
utførerenheter beskrives som godt, men noen utfordringer knyttet til 
tildeling innen rus og psykiatri.  

Brukermedvirkning Kommunen begynte i 2019 å ta i bruk materiale fra forsøket for å 
tilpasse tjenestene bedre til brukernes behov. Dette gjelder både (en 
tilpasset versjon av) samtaleguiden og mal for søknadsskjema, som 
endres fra avkrysning til helhetlig behovsvurdering.  

Kommunen har bevissthet og kunnskap rundt mange av temaene som 
er sentrale i forsøket, slik som «hva er viktig for deg», tverrfaglig 
behovsvurdering og fokus på forebygging. Flere uttrykker at de ønsker 
deltagelse i forsøket (ifm. utvidelsen) for å få økt trykk bak disse 
satsingene, og vurderer å søke om dette. 

Vedtak Kommunene har jobbet med å få tydeligere språk i vedtakene. Det 
trekkes fram at revurdering av vedtakene kunne vært mer systematiske 
og mindre avhengig av tilbakemeldinger fra utførerenheter. Det er i 
liten grad kontroll av samsvar mellom vedtak og faktisk utførte 
tjenester.  

Tjenester Flere i kommunen trekker fram at tjenestetilbudet i for stor grad er 
rettet mot institusjon. Kombinasjonen av mange institusjonsplasser og 
mangler i nederste delene av omsorgstrappen, har gjort at noen 
brukere gis plass på institusjon selv om de kunne klart seg hjemme 
hvis forholdene lå til rette for det.  

Kommunen har hatt fokus på innsparinger innen pleie og omsorg som 
oppfølging av en konsulentrapport fra Agenda Kaupang i 2018, men 
ikke kommet skikkelig i gang med dette.  
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4.7.2 Trøgstad 
Tema Vår vurdering  

Tildelingspraksis  Tildelingen i Trøgstad har vært organisert som et forvaltningsteam 
sammensatt av fagpersoner fra aktuelle virksomheter siden 2013. 
Under nullpunktmålingen i 2016 ønsket flere av informantene et eget 
forvaltningskontor, blant annet for å styrke kvaliteten i 
saksbehandlingen. I 2019 er tildelingsfunksjonen fortsatt organisert 
som et forvaltningsteam bestående av representanter fra de ulike 
utførerleddene. Det er kun virksomhet Pleie og omsorg som har en 
egen saksbehandlerstilling. Ved fravær er det få eller ingen som kan 
ivareta denne funksjonen. Inntrykket er at tildelingen fungerer, selv om 
det i perioder ved fravær er vanlig at tjenestene igangsettes en stund 
før det lages et vedtak. Ansatte forteller om kort sakshandlingstid. 
Kapasiteten i tildeling oppleves som begrenset, spesielt knyttet til pleie 
og omsorg. Enkelte opplever det som utfordrende å sitte med ansvar 
for både tildeling og utføring. 

Brukermedvirkning Kommunen bruker et felles søknadsskjema for alle tjenestene. 
Søknadskjemaet er utformet slik at brukere kan krysse av for hvilken 
tjeneste de søker på. I skjemaet spørres det også om brukerens 
behov. De ulike enhetene har dels ulike kartleggingsskjemaer og 
saksbehandlings-/tildelingspraksis. Informantene beskriver at 
kommunen har tatt i bruk «hva som er viktig for deg?» i kartleggingen, 
men at det er variasjoner mellom tjenestene. Tjenester innen helse og 
rus, samt hjemmetjenester virker som områdene hvor dette står 
sterkest, blant annet med et fokus på brukerens behov og vektlegging 
av ressursene hos brukerne. Kapasitetsproblemer i tildeling gjør at 
kartleggingsbesøk ikke alltid prioriteres. Resultatene fra 
spørreundersøkelsen blant de ansatte viser at respondentene fra 
Trøgstad vurderer brukermedvirkning som godt.  
 

Vedtak I perioder ved fravær i tildeling er vanlig at tjenestene igangsettes en 
stund før det lages et vedtak. Praksis knyttet til revurdering av vedtak 
fremstår som lite systematisk på tvers av tjenestene. Hovedinntrykket 
er at det gjøres justeringer underveis i møte mellom bruker og 
tjenesten. Informantene oppfatter at det kan være vanskelig å avslutte 
tjenestene. På spørsmål om kommunen har metode for å kontrollere 
samsvar mellom vedtak og utført tjeneste svarer informantene at de 
ikke har systematisk praksis for å kontrollere det. De oppfatter allikevel 
at det er godt samsvar.  
 

Tjenester Kommunen har mål om å prioritere tjenester lavt i omsorgstrappa. 
Utviklingen i perioden viser at det er en økt andel brukere over 80 år 
som mottar hjemmetjenester, mens andelen på sykehjem har vært 
stabil. Informantene beskriver et økende behov for sterkt 
pleietrengende pasienter og at det er utfordrende å møte behovet for 
sykehjemsplass. En av konsekvensene er at korttidsplasser blir fylt opp 
av langtidspasienter. 
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4.7.3 Søgne 
Tema Vår vurdering  

Endringer i 
tildelingspraksis 

I 2010 opprettet kommunen en forvaltningstjeneste med ansvar for å 
saksbehandle de fleste søknader om helse- og omsorgtjenester. 
Enheten har ikke vedtaksmyndighet og det er utførerenhetene som tar 
beslutningen. Det har skjedd få endringer i systemer og rutiner for 
tildeling av tjenester i perioden. Informantene rapporterte om godt 
samarbeid mellom Forvaltningskontoret og utførerenhetene, men at 
det hadde tatt tid fra kontoret ble etablert til man fikk til et godt 
samarbeid. Forvaltningskontoret oppfatter at de har ganske god tilgang 
på tverrfaglig kompetanse. Kapasiteten i tildelingen oppleves normalt 
som tilstrekkelig. Det brukes i liten grad standardiserte verktøy i 
tildelingen. Valg av verktøy overlates til den enkelte. Enkelte bruker 
Iplos-skjema eller en guide med ADL-punkter. Brukerne kan krysse av 
for ønsket tjeneste i søknadsskjema. 

Endring i 
brukermedvirkning 

Informantene mener at brukermedvirkningen stort sett fungerer godt. I 
alle vurderinger av vedtak spørres brukere og/eller pårørende om 
behovet for bistand. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» stilles ofte, 
men det er ikke en obligatorisk del av kartleggingen. 

Vedtak Normalt er det lite ventetid på vedtak, bortsett fra en del av vedtak 
knyttet til rus og psykiatri og enkelte andre komplekse saker. Vanligvis 
spesifiseres tidsbruk i vedtak om tjenester. Flere oppfattet dette som et 
pålegg fra Fylkesmannen. Revurdering av vedtak oppleves som å 
fungere greit. Det settes ofte en avslutningsdato og utløp av vedtak 
utløser revurdering. Fagsystemet er innstilt slik at de genereres et 
varsel når det er gått et halvt år siden forrige vedtak. Forøvrig er 
utførerenhetene raske med å påpeke endringer i behov.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at dokumentert 
brukermedvirkning er området som de ansatte opplever som minst 
positivt. 

Tjenester Kommunen har hatt klare mål for sektoren, blant annet å satse på 
forebygging og tiltak lavt i omsorgstrapp. Økonomistyring er preget av 
langsiktighet, noe som bidrar til forutsigbarhet og gjennomføringsevne. 
Hovedinntrykket fra intervjuene er at tjenestene dekker brukernes 
behov, men flere oppfatter at tjenestene ligger nær et minimum.  
Informantene er tydelige på at de prioriterer å gi «nødvendig 
helsehjelp». Nøkkeltall fra Kostra viser at Søgne ligger «lavt i 
omsorgstrappa» sammenlignet med landsgjennomsnittet for tjenester 
til innbyggerne over 80 år. Søgne ligger også lavt når det gjelder 
utgifter til tjenester for unge personer med psykiske problemer og rus 
og for bolig med døgnomsorg til eldre. I intervjuene ble det vektlagt at 
begge tjenesteområder skulle prioriteres høyere fremover. Kommunen 
ligger høyt på utgifter for tjenester til personer med psykiske problemer 
og rus over 18 år, noe som kommunen ønsket å prioritere ned.  
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4.7.4 Oppdal 
Tema Vår vurdering  

Endringer i 
tildelingspraksis 

Oppdal kommunene har ikke en egen bestillerfunksjon eller 
tildelingsenhet. Det er den enkelte utførerenhet som formelt fatter 
vedtakene. Et hverdagsmestringsteam og en egen koordinator står for 
mye av kartleggingen. Det er ukentlig møte med bred representasjon 
hvor alle vedtakene gjennomgås. Informantene gir uttrykk for at 
drøftingen på møtet bidrar til konsensus om vedtakene. Kommunen 
vurderer nå å opprette tildelingsenhet.  

Endring i 
brukermedvirkning 

I 2016 ga informantene uttrykk for at Oppdal kommune har god 
brukermedvirkning på systemnivå. I tillegg til faste møter i eldrerådet 
og rådet for funksjonshemmede har alle brukerorganisasjonene deltatt 
i alle tiltak etter innføring av samhandlingsreformen og de deltar ved 
utforming av planer. Brukermedvirkning på systemnivå ble ikke belyst 
under besøket i 2019. 

På spørsmål om hvordan brukerne involveres i tildelingen svarer 
informantene at det har vært jobbet mye med dette. Brukerne er aktivt 
involvert i kartleggingsfasen, og spørsmålet om «hva er viktig for 
deg?» er godt kjent blant informantene. Kommunen legger også stor 
vekt på dialogen med pårørende. 

Vedtak Det er enighet mellom lederne og ansatte som utfører tjenesten om at 
brukerne skal få timene som er tildelt, verken mer eller mindre. 
Kriteriene for tildeling har bidratt til å skape en felles forståelse av hva 
som er riktig nivå. Kriteriene ble etablert etter inspirasjon fra kriteriene i 
det statlige forsøket.  

Praksisen med hensyn til å evaluere vedtakene synes også å variere 
virksomhetene imellom. Videre er det ikke en enhetlig praksis knyttet til 
å angi at tildelt tjenesten revurderes enten innen en gitt tid eller ved 
endring av behov. 

Tjenester Fra 2015 til 2018 har det vært sterkest vekst i utgiftene til boliger med 
døgnomsorg. På dette området lå kommunen høyt allerede i 2015. 
Utviklingen i Oppdal går altså i retning situasjonen i Os og Stjørdal 
som er med i forsøket. Oppdal beveger seg også det som er mer 
vanlig i våre naboland Sverige og Danmark. Utgiftene til psykisk helse 
er på et lavt nivå sammenliknet med det som er vanlig ellers i landet. 

Nivået for tildeling av timer helsetjenester i hjemmet har blitt mer likt 
landet som helhet. Fra 2017 til 2018 har det vært en kraftig økning for 
praktisk bistand og en kraftig reduksjon for helsetjenester i hjemmet 
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4.7.5 Østre Toten 
Tema Vår vurdering  

Endringer i 
tildelingspraksis 

I Østre Toten skjer tildelingen gjennom en egen tildelingsenhet. Målt 
opp mot behovet, har kapasiteten i tildelingsenheten variert en del over 
tid. Ved forrige besøk, i 2016, var kapasiteten utilstrekkelig. Enheten 
fikk styrket bemanningen og hadde en periode rimelig god kapasitet. 
Nå begynner det igjen å stramme seg til.  

Siden 2016 er bredden i kompetansen i tildelingen styrket gjennom å 
ansette en vernepleier og en fysioterapeut. Vi mener at hovedbildet er 
at tildelingsprosessen i Østre Toten er blitt noe styrket siden 2016. 

Endring i 
brukermedvirkning 

Det er lagt økende vekt på brukermedvirkning i tildeling av tjenester. 
Mye er endret siden 2016 på dette området.  Sjekklisten som brukes i 
kartlegging omfatter spørsmålet «hva er viktig for deg?». Spørsmålet 
ligger også til grunn for å sette mål for vedtak. I tilknytning til 
fagsystemet (Profil) er det laget et hjelpeskjema som skal sikre 
brukermedvirkning. De legger også vekt på å definere mål for bruker 
og at bruker selv skal stille seg bak dette målet.  

Vedtak Intervjuene tyder på at revurdering ikke fungerer godt nok. Økte behov 
blir registrert og dokumentert gjennom søknad og eventuelt økt 
tildeling, men det er ganske vanlig at brukere mottar tjenester som de 
ikke lenger kan sies å ha bruk for ifølge informanter i kommunen.  

I 2016 tydet kartleggingen på at det ikke alltid var samsvar mellom 
tildeling og faktisk utførelse av tjenester. Kartleggingen i 2019 tyder på 
at manglende samsvar fortsatt er et problem. 

Det er erkjent at det i en del tilfeller leveres tjenester utover det som er 
vedtatt og det det er behov for. I enheten for hjemmetjenester er det 
startet en prosess for å rydde opp i dette. Det er uenighet om hvor stort 
omfang dette har. På den andre siden sa informanter som utførte 
tjenester at de ikke har ressurser til å utføre alle tildelte tjenester. 

Tjenester Kommunen har satset mer på hverdagsmestring og rehabilitering på 
korttidsplass og (relativt) mindre på omsorgsboliger og langtidsplasser. 
Det har vært en betydelig omlegging fra heldøgnstilbud til deltid.   

Allerede i 2015 ble det besluttet å bygge nytt sykehjem. Det nye 
sykehjemmet under bygging vil erstatte eksisterende sykehjem og 
innebærer ikke økning av antall plasser. Samtidig vurderes det å 
omdanne tidligere sykehjem til omsorgsboliger som det er knapphet 
på. I tilknytning til rus og psykiatri, er det etablert botilbud med 
heldøgns bemanning. Samtidig er tilbudet til personer med psykiske 
problemer og rusproblemer blitt mer differensiert, herunder et 
lavterskeltilbud.  

Kommunen har også økt kapasiteten på fysio- og ergoterapi for å 
styrke rehabilitering og redusere institusjonalisering. I 2016 hadde 
kommunen et rehabiliteringsteam. Dette ble nedlagt, samtidig som det 
ble lagt mer vekt på at alle skal tenke på rehabilitering.  
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4.7.6 Fjell 
Tema Vår vurdering  

Endringer i 
tildelingspraksis 

Fjell kommune har ikke et tildelingskontor, det er fortsatt 
tjenestelederne som har tildelingsmyndigheten, Tildelingen er blitt 
profesjonalisert gjennom opprettelse av en saksbehandlerstilling som 
betjener sykehjem og hjemmetjenesten. 

Fjell blir en del av nye Øygarden kommune fra og med 01.01.2020. I 
den nye kommunen vil alle med saksbehandlingskompetanse blir 
samlet på ett sted. 

 

Endring i 
brukermedvirkning 

Informantene opplyser at alle brukere har primærkontakter. Ved 
kartlegging samtaler man om hva som er viktig for den enkelte bruker. 
«Hva er viktig for deg?» spørres til alle brukerne, men det brukes ikke i 
utforming av vedtak men til utforming av tiltak. 

Vedtak Rutinene med hensyn til revidering av vedtak fremstår som tilsvarende 
som det som ble beskrevet i 2016. Kommunen reviderer vedtak som 
hovedregel en gang i året eller ved endring av helsetilstand eller 
behov. 

På samme måte som i 2016 oppfatter informantene at det er god 
sammenheng mellom vedtatte og utførte timer. Det står på 
arbeidslisten hva som skal gjøres, og kommunen legger i hovedsak til 
grunn at dette blir gjennomført. 

Tjenester Fjell kommune har jobbet etter strategien Sjef i eige liv i mange år. 
Dette innebærer prioritering av hjemmetjenester, lavterskeltilbud og 
forebyggende tiltak, mens sykehjemsdekningen har vært svært lav 
sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Fra 2015 til 2018 har det vært sterkest vekst (målt i kronebeløp) i 
utgiftene til personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år. Den 
største prosentvise veksten finner vi i utgiftene til personer med 
psykiske- og rusproblemer under 18 år. 

Vi ser videre at for gruppen eldre har utgiftene til institusjon vokst noe 
mer enn utgiftene til bolig med døgnomsorg og vesentlig mer enn 
utgifter til andre hjemmetjenester. Dette gir utviklingen i Fjell en noe 
annen profil enn det som preger landet som helhet. 
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5 Indikatorer 
Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan de ulike kommunene scorer på hver indikator. Figur 
5-1 viser hvordan de ulike hovedindikatorene (utforming av tjenestetilbud, brukermedvirkning, 
kompetanse/samhandling og rutiner/verktøy) er operasjonalisert. 

Indikatorene speiler hver hovedindikator på ulike måter. Indikatorene baserer seg i stor grad på 
kvantifiserbare og sammenlignbare størrelser. Kvalitativ kunnskap om kommunene er brukt i 
fortolkning av resultatene, og fremgår i større dybde i kapittel 4.  

I dette kapittelet presenteres de ulike indikatorene. Av hensyn til lesbarhet er de presentert under 
følgende overskrifter (heller enn å presenteres punkt for punkt som i figuren under):  

► Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen  

► Årsverk og kompetanse i tjenestene  

► Drift av tjenestene  

► Brukermedvirkning i tildelingsprosessen 

► Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen 

► Rutiner og verktøy i tildelingsprosessen  
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Figur 5-1 Samlet indikatorsett 

 

5.1 Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen 
Dette avsnittet tar for seg utviklingen i omsorgstrappen basert på ulike kilder. Med dette menes den 
overordnede sammensetningen av tjenester, fra lavterskel tiltak til institusjonsplass.  

5.1.1 Andelen av utgiftene brukt på institusjon 
Det overordnede spørsmålet vi tar sikte på å svare på er om utviklingen går i retning økt satsing på 
hjemmebasert omsorg slik trenden er for landet som helhet, eller om utviklingen går i retning av økt 
satsing på institusjonsomsorg. Vi er mest interessert i utviklingen for A-kommunene som har en 
stykkprisfinansiering som dekker en økning i tilbudet. 

Som første steg i analysen har vi sett på utviklingen i andelen av bruttoutgiftene som blir brukt på 
institusjon. Utviklingen gir uttrykk for kommunenes prioritering av utgifter til institusjon. I neste steg 
har vi studert utviklingen for tjenestene på et mer detaljert nivå.  
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I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får 
tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av 
den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon. 

En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. I Norge 
finansierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske 
landene har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til 
eldre. 

I Norge har det vært en vridning fra institusjon til bolig for funksjonshemmede. Dette skjedde 
gjennom den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet. De aller fleste kommuner satser mer på 
hjemmetjenester enn før, og dekningen for heldøgnstilbudet går ned. En økende andel av 
heldøgnstilbudet blir gitt i omsorgsboliger og en redusert andel på institusjon. Stjørdal og Fjell er 
eksempler på kommuner hvor bare rundt halvparten av heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon. 

Utviklingen kommer til uttrykk ved at andelen av utgiftene som brukes til institusjon blir redusert. 
For landet som helhet har reduksjonen vært gradvis og jevn, slik figuren under viser. 

  

Figur 5-2 Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2018 for landet og de fire A-kommunene. Kilde: 
KOSTRA og egne beregninger  

Tre av de fire A-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2018 som bryter med den langsiktige 
trenden (jf. figuren over). Lillesand er den eneste av de fire kommunene hvor andelen utgifter brukt 
på institusjon har gått ned. Den gjennomsnittlige økningen har vært på 1,7 prosentpoeng. Fra 2017 
til 2018 er det bare Hobøl som har fortsatt økningen, mens i de tre andre kommunene har andelen 
vært på samme nivå eller blitt redusert.  

5.1.2 Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem 
Økte utgifter til institusjon har imidlertid bare i begrenset grad gitt seg utslag i flere sykehjems-
plasser. Samlet antall plasser i bruk for de fire kommunene har bare økt med syv plasser, fra 216 i 
2011 til 223 i 2018 (jf. figuren under). Det stabile nivået som har vært helt siden 2011 videreføres 
altså også de to siste årene. 
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Figur 5-3 Samlet antall plasser i bruk på sykehjem 2011-2018 for de fire A-kommunene fordelt på 
korttidsplasser og langtidsplasser. Kilde: Registrerte oppholdsdøgn rapportert til KOSTRA  

Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttidsplasser og en 
reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de tre siste årene med 
en særlig sterk vekst for korttidsplassene. 

Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov 
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopp-
trening eller avlastning. Et slikt tilbud har stor betydning for pasientflyten innenfor pleie- og 
omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for langtidsplasser og 
gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Noen kommuner velger å organisere korttids-
plassene under hjemmetjenesten for å sikre en smidig overgang til brukernes egne hjem. Økningen 
i korttidsplasser i A-kommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne skal klare 
seg hjemme. 

Utviklingen er imidlertid ikke helt den samme i alle A-kommunene. Informasjon om utviklingen i den 
enkelte A-kommune er vist i tabellen under. 
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Tabell 5-1 Antall plasser på sykehjem 2011-2017 fordelt på korttidsplasser og langtidsplasser for de fire  
A-kommunene. Kilde: Antall plasser er beregnet på grunnlag av registrerte oppholdsdøgn rapportert til 
KOSTRA 

 

Antall korttidsopphold har økt i Hobøl, Os og Stjørdal, med sterkest vekst i Stjørdal (jf. tabellen 
over). I Lillesand er antall korttidsplasser på omtrent samme nivå gjennom de seks årene. 

Siden 2015 har det samlede antall sykehjemsplasser blitt redusert i Hobøl og Lillesand, mens det 
har vært en økning i Os og Stjørdal. I begge disse kommunene har økningen vært betydelig. 
Veksten i Stjørdal startet allerede i 2013. Utbetalingen av tilskudd viser en betydelig vekst for 
langtidsopphold på institusjon fra 2017 til 2019 for både Os og Stjørdal (jf. Tabell 5-3). 

Både Stjørdal og Os er blant kommunene i landet med lavest dekning for eldre over 80 år på 
sykehjem (jf. Tabell 5-2). Økningen i disse to kommunene kan ha sammenheng med at nivået har 
blitt for lavt.  

I 2019 er økningen av sykehjemsplasser i Stjørdal resultat av en omhjemling av plassene fra 
boliger med døgnomsorg til sykehjem. Etter det vi har skjønt har ikke kommunen gjort 
bygningsmessige endringer som følge av omhjemlingen. Kommunen må ellers følge reglene som 
gjelder sykehjemsdrift. Uansett kan det i praksis være små forskjeller mellom driften av sykehjem 
og boliger med døgnomsorg. 

Korttidsplassene er jevnt over noe dyrere i drift enn langtidsplassene. Flere korttidsplasser kan 
altså være noe av forklaringen til de økte utgiftene til institusjon. Dette er imidlertid neppe hele 
forklaringen. Andre mulige forklaringer er økt bemanning (pleiefaktorer), økt bruk av vikarer og 
ekstrahjelp eller at beboerne på institusjon har mer omfattende pleiebehov, kanskje fordi terskelen 
for å få institusjonsplass er hevet. Vi vet ikke om i hvilken grad det eventuelt kan ha skjedd en slik 
utvikling i kommunene. 

Antall plasser i A-kommunene vist i Figur 5-3 og Tabell 5-1 er basert på antall oppholdsdøgn som 
kommunene har rapport til KOSTRA. Utbetalingen av aktivitetstilskuddet er basert på en egen 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Korttidsopphold

Hobøl 2,9 3,0 5,0 4,0 3,7 3,7 5,0 5,3

Lillesand 8,7 14,1 8,0 9,3 9,0 7,4 8,7 8,4

Os 12,2 13,0 14,1 17,0 16,0 17,3 16,7 18,5

Stjørdal 6,1 8,5 9,8 10,2 9,8 15,0 19,0 20,6

I alt 30,0 38,6 36,8 40,4 38,4 43,5 49,4 52,8

Langtidsopphold

Hobøl 20,2 19,8 22,0 24,6 28,1 25,6 24,8 25,2

Lillesand 67,6 66,7 71,7 68,0 63,7 62,8 59,4 58,0

Os 31,7 29,7 24,9 24,4 29,1 29,4 30,5 25,3

Stjørdal 66,6 60,9 52,4 52,3 53,4 51,7 51,2 61,1

I alt 186,1 177,1 170,9 169,3 174,3 169,5 165,9 169,7

Sykehjem i alt

Hobøl 23,1 22,8 26,9 28,6 31,8 29,3 29,8 30,5

Lillesand 76,3 80,8 79,7 77,3 72,7 70,2 68,1 66,4

Os 43,9 42,7 38,9 41,3 45,1 46,8 47,3 43,8

Stjørdal 72,8 69,4 62,1 62,5 63,2 66,7 70,2 81,8

I alt 216,1 215,7 207,7 209,7 212,7 213,0 215,3 222,5
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rapportering av oppholdsdøgn til Helsedirektoratet. Nivået på antall oppholdsdøgn er ikke den 
samme i de to kildene. I Vedlegg 1 drøfter vi hvorfor nivået er forskjellig og hvilken betydning dette 
har for datakvaliteten. 

5.1.3 Dekningsgrad for innbyggere over 80 år 

Dekningsgradene i tabellen under viser andelen eldre over 80 år som mottar pleie- og omsorgs-
tjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon og hjemmetjenester.  

For gruppen over 80 år varierte dekningen i 2018 mellom 39,2 prosent i Stjørdal til 49,5 prosent i 
Selbu. Dekningen for landet som helhet var på 45 prosent. 

Fra 2015 til 2018 har den samlede dekningen for A-kommunene blitt redusert med 1,6 prosent-
poeng. Reduksjonen har i all hovedsak skjedd for institusjon.  

For hjemmetjenester er dekningen for A-kommunene omtrent på samme nivå i 2015 og 2018. 
Statistikken bygger på personer med tilbud 31. desember det enkelte år. Det kan se ut til at 
situasjonen for den enkelte kommune til en viss grad er preget av tilfeldige utslag.  
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Tabell 5-2 Andel personer over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester per 31. desember 2015-18  

 

Den reduserte dekningen innebærer at en større del av de eldre klarer seg uten bistand. Noe av 
forklaringen kan være at en styrket og mer profesjonell tildelingsfunksjon bidrar til flere selvhjulpne 
eldre. Samtidig er den reduserte dekningen trolig også et resultat av andre forhold som gjelder hele 
landet. 

For landet har nedgangen i den samlede dekningen fra 2015 til 2018 vært på hele 3,0 prosent-
poeng. Dag Ragnvald Abrahamsen i SSB peker på at utviklingen henger sammen med endringer i 
aldersfordelingen innad i denne aldersgruppen28. Han viser til at det de siste tre årene har kommet 
om lag 3 300 nye 80-åringer inn i gruppen 80 pluss, mens det samtidig har blitt om lag 1 100 færre 
over 85 år. Videre uttaler han at denne tendensen forsterkes av stadig bedre helse i hele befolk-
ningen. 

                                                      
28 Kommunal rapport 25. juni 2019 «Flere over 80 år er unge og friske». https://kommunal-
rapport.no/2019/06/flere-unge-80-aringer 

2015 2016 2017 2018

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)

Spydeberg 32,5 34,4 32,6 30,7

Hobøl 24,6 20,4 24,4 29,8

Lillesand 31,6 31,6 31,3 27,8

Os 40,2 40,3 41,9 41,1

Selbu 39,5 38,4 40,3 37,3

Stjørdal 36,8 37,4 34,6 32,9

Landet 33,0 32,5 32,0 31,2

Snitt A 33,3 32,4 33,1 32,9

Snitt B 36,0 36,4 36,5 34,0

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)

Spydeberg 13,4 12,7 11 13,8

Hobøl 16,2 14,5 10 11,0

Lillesand 12,2 12 12,2 12,8

Os 6,6 5,8 4,1 5,5

Selbu 13,7 14,8 13,6 12,2

Stjørdal 5,3 5,5 5,1 6,3

Landet 13,6 13,3 12,9 12,4

Snitt A 10,1 9,5 7,9 8,9

Snitt B 13,6 13,8 12,3 13,0

Andel innbyggere 80 år og over med tjenester (prosent)

Spydeberg 45,9 47,1 43,6 44,5

Hobøl 40,8 34,9 34,4 40,8

Lillesand 43,8 43,6 43,5 40,6

Os 46,8 46,1 46,0 46,6

Selbu 53,2 53,2 53,9 49,5

Stjørdal 42,1 42,9 39,7 39,2

Landet 46,6 45,8 44,9 43,6

Snitt A 43,4 41,9 40,9 41,8

Snitt B 49,6 50,2 48,8 47,0

https://kommunal-rapport.no/2019/06/flere-unge-80-aringer
https://kommunal-rapport.no/2019/06/flere-unge-80-aringer
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5.1.4 Omsorgstrappen belyst med data fra IPLOS fra 2015 til 2018 
Statistikken fra IPLOS gir et langt mer detaljert bilde av tilbudet av tjenester enn de tre KOSTRA-
funksjonene omtalt over. Vi har sammenliknet tilbudet av tjenester i de 12 A-, B- og C-kommunene 
med landet som helhet. Det er beregnet en indeks for alle tjenestene i de 12 kommunene som 
viser om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landet av den aktuelle tjenesten (landet=100). 
Denne normeringen er gjort ved å ta utgangspunkt i det samlede beregnede utgiftsbehovet for den 
aktuelle kommunen sammenliknet med landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra 
kriteriene i det statlige inntektssystemet. Tilnærmingen gir et grovt og overordnet bilde av 
sammensetningen av omsorgstrappen i den enkelte kommune. En svakhet er at metoden ikke tar 
hensyn til forskjeller i sammensetningen av brukere i de ulike kommunene. Vi mener likevel at 
metoden er tilstrekkelig nøyaktig for vårt formål. De beregnede indeksene for 2016 for et utvalg 
tjenester er vist i Figur 5-4 under. 
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Figur 5-4 Antall brukere med ulike tilbud 2016 sett i forhold til behovet for tjenester sammenliknet med landet
som helhet (landet=100)

Videre viser Figur 5-5 utviklingen samlet for de seks A- og B-kommunene for de samme tjenestene
for perioden fra 2009 til 2018 (A-kommuner i oransje, B-kommuner i blått).
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Figur 5-5 Samlet antall brukere i A-og B-kommuner for utvalgte tjenester 2009-2018. Kilde: IPLOS

En hovedkonklusjon er at det er store forskjeller mellom kommunene i sammensetningen av
omsorgstrappen (Figur 5-4). En annen er at trendene for perioden fra 2009 til 2015 ser ut til å
fortsette også etter at forsøket startet opp (Figur 5-5). Utbetalingene av tilskudd gir grunnlag for å
følge utviklingen av sammensetningen av tjenester helt frem til andre kvartal 2019 (jf. avsnitt 5.1.5).

Utviklingen i de ulike tjenestene i A- og B-kommunerblir kommentert i det følgende:

Helsetjenester i hjemmet: Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til
hjemmeboende. Disse tjenestene ble tidligere kalt hjemmesykepleie. Det nye navnet signaliserer at
det nå er flere yrkesgrupper som tilbyr helsetjenester til hjemmeboende. For landet som helhet har
utviklingen siden 2009 gått i retning av at det er flere som får helsetjenester i hjemmet og færre
som får praktisk bistand. Samlet har de seks kommunene i vårt utvalg hatt økt veksttakt etter at
forsøket startet i 2016.

Personer som mottar helsetjenester i hjemmet bor både i egne hjem og i boliger med ulikt nivå på
bemanningen. Ansatte bruker bil eller andre transportmidler fra en sentral base (ambulant tjeneste)
eller fra en base i samme bygg som de som mottar tjenesten. Behovet for bistand er altså svært
forskjellig fra de som mottar tjenesten. Rundt halvparten av det aktivitetsbaserte tilskuddet i
forsøket går til helsetjenester i hjemmet.

Praktisk bistand daglige gjøremål: Tjenesten omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål,
egenomsorg og personlig stell. Fra 2009 til 2015 har kommunene i vårt utvalg en reduksjon i
antallet som mottar tjenester, som altså er den samme trenden som for resten av landet. I 2017 og
2018 er antall brukere på omtrent samme nivå som i 2015, noe som altså innebærer et brudd med
den langsiktige trenden. Det er store forskjeller på hvor mye kommunene satser på disse
tjenestene. I fire av kommunene er tilbudet mindre utbygd enn landet, og i de åtte andre er tilbudet
mer utbygd.

Praktisk bistand –opplæring daglige gjøremål: Formålet med praktisk bistand –opplæring er å
gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell,
personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Dette omfatter også boveiledning.
Disse tjenestene utgjør en viktig del av tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Antall
personer som mottar disse tjenestene er mer enn doblet i A-kommunene i perioden fra 2010 til
2018. Økningen har vært relativt svak etter at forsøket startet i 2016.

Dagsenter/dagtilbud: Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå
de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der
personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten vedtak, blir ikke registrert.
Antall personer som mottar disse tjenestene har nesten blitt doblet i perioden fra 2010 til 2017. Den
økte satsingen er i tråd med signaler fra statlige myndigheter. Imidlertid er det store forskjeller på
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hvor utbygd tilbudet er i kommunene. I A-kommunene er tilbudet mest utbygd i Os (indeksverdi 
198) og Lillesand (180) og minst utbygd i Stjørdal (63). Som det framgår av Tabell 5-4 har 
aktivitetstilskuddene til dagsenter gått ned med 7 prosent fra 2017 til 2019 i A-kommunene.  

Langtidsopphold i institusjon: Frem til 2017 har det vært en nedadgående tendens i antall personer 
som mottok tilbudet. Nedgangen har skjedd samtidig med at det har blitt flere personer i de aktuelle 
aldersgrupper. I 2018 har det vært en relativt sterk vekst i antall personer på langtidsopphold, noe 
som først og fremst skyldes økningen i Os i forbindelse med åpningen av Luranetunet.   

Omsorgsbolig: Dette er boliger som har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken. Etter en 
betydelig vekst fra 2012 til 2013 har tilbudet vært på omtrent samme nivå de siste fem årene. 
Utviklingen er uttrykk for at utbyggingen skjer i etapper, og at det de siste årene ikke har vært en 
ferdigstilling av større byggeprosjekter. I Lillesand er det imidlertid nå planlagt å bygge slike boliger. 
Planleggingen startet før kommunen ble med i forsøket. Det er ikke uvanlig at det tar fem år eller 
mer fra planleggingen starter til boligene er ferdige.  

Omsorgsstønad: Denne stønaden gis til privatpersoner som har omfattende omsorgsarbeid i 
hjemmet knyttet til en av sine nærmeste. Kommunene varierer i hvilken grad de bruker ressurser 
på dette. Blant forsøkskommunene har Spydeberg, Os og Hobøl flest mottakere av omsorgslønn 
(korrigert for kommunens tjenestebehov). Fra 2015 til 2017 har bruken av omsorgslønn økt noe. 
Antall brukere i 2017 er nesten på samme nivå som i 2015. 

Støttekontakt: Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjons-
hemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe 
den enkelte til en meningsfull fritid. I perioden har antall personer med støttekontakt vært på 
omtrent samme nivå.  

5.1.5 Utvikling i aktivitetstilskudd 2017-2019 i A-kommuner 
Vi har beregnet utviklingen i tilskuddet i faste 2019-priser. Det betyr at vi har brukt satsene for 
tilskuddet for 2019 også for 2017 og 2018. På den måten fjerner vi effekten av prisveksten, slik at 
dataene gir et uttrykk for utviklingen av aktivitet. Dataene i tabellene under viser altså den samlede 
effekten av utviklingen i vedtatte timer og døgn i de fire kommunene. 

Utviklingen i aktivitetstilskuddet til og med andre kvartal 2019 er vist i tabellen under. Utviklingen er 
preget av at det fortsatt skjer en viss rydding av dataene. For eksempel har det i Os vært en 
omkoding mellom helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. Det betyr at den kvartalsvise 
utviklingen må tolkes med en viss grad av forsiktighet. I kapittel 4 er utviklingen for den enkelte 
kommune presentert og kommentert. 
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Tabell 5-3 Aktivitetsbasert tilskudd samlet for de fire A-kommunene fordelt på fire kvartaler fra 2017 til andre 
kvartal 2019. Faste 2019 priser i millioner kroner. 

 

Innholdet i tabellen over blir kommentert i det følgende: 

► Det er store forskjeller i den økonomiske betydningen av ulike tjenester. Tilskuddet til helse-
tjenester i hjemmet utgjør omtrent halvparten og tilskuddet til institusjon rundt en fjerdedel av 
det samlede tilskuddet. 

► Utgiftene til langtidsopphold på institusjon har økt betydelig fra tredje kvartal 2018. Økningen 
har sammenheng med åpningen av Luranetunet bo- og behandlingssenter i Os og at boliger i 
Stjørdal ble hjemlet om til institusjon.  

► Utgiftene til helsetjenester i hjemmet har vokst gjennom 2017. Tilskuddet ble så betydelig 
redusert i 2018 og har blitt ytterligere redusert i 2019. 

► Utgiftene til dagsenter har blitt noe redusert gjennom perioden. 

► Kommunene får finansiert utgiftene til utskrivningsklare pasienter som en del av forsøket. En 
mulig effekt kan være at kommunene ikke like raskt tar imot slike pasienter som følge av at 
staten betaler. Tilskuddet til disse pasientene har imidlertid vært på et lavt nivå i hele perioden. 
Vi viser ellers til at vi har sammenliknet utviklingen i de fire A-kommunene for perioden 2011-
2018 med landet som helhet (jf. kap. 5.3.3). 

► Det har vært en sterk økning av totale tilskudd i 2017. Utbetalingen i fjerde kvartal var 8,6 
prosent høyere enn i første kvartal. Vi vet imidlertid ikke hvor mye av endringen som kan 
knyttes til opprettinger. Dette henger blant annet sammen med at Os og Stjørdal har hatt 
rettinger i 4. kvartal som også gjelder tidligere perioder i 2017. 

 

Utviklingen i aktiviteten de fire A-kommunene er vist i tabellen under. Kommunene er preget av en 
svært forskjellig utvikling. 

.  

2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2

Langtidsopphold på institusjon 37 37 38 37 33 38 42 42 49 53

Korttidsopphold på institusjon 20 20 24 18 23 21 24 22 23 23

Utskrivningsklare fra sykehus 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0

Helsetjenester i hjemmet 137 142 146 156 132 142 144 143 139 138

Praktisk bistand daglige gjøremål 13 13 14 19 27 22 22 18 19 20

Praktisk bistand, opplæring 33 35 35 35 34 37 35 35 35 35

Praktisk bistand, BPA 5 7 6 6 6 7 7 7 7 8

Avlastning utenfor institusjon 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4

Dagsenter 13 14 13 13 14 13 12 13 12 13

Omsorgslønn 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4

Støttekontakt 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4

Institusjon 58 58 62 55 55 59 66 66 72 77

Helsetjenester, praktisk bistand 189 197 201 215 200 207 209 203 200 201

Andre tjenester 23 25 23 23 24 23 22 22 23 24

I alt 270 280 285 293 280 289 297 291 295 301

Alle fire A-kommuner (millioner kroner)
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Tabell 5-4 Aktivitetstilskudd samlet for de fire A-kommunene 2017-201929. Faste 2019 priser i millioner kroner.  

 

Den samlede aktiviteten i de fire A-kommunene har økt med 6 prosent (jf. figuren over). Aktiviteten 
har økt i Lillesand (8 prosent) og Os (17 prosent), mens den har blitt redusert i Hobøl (-3 prosent) 
og Stjørdal (-3 prosent).  

Samlet har tilskuddet til institusjon økt (+28 prosent), nivået er uendret til de hjemmebaserte 
tjenestene og tilskuddet til andre tjenester er redusert (-1 prosent). Denne utviklingen er i stor grad 
preget av økte tilskudd til institusjon i Os og Stjørdal og en betydelig reduksjon av tilskuddet til 
hjemmebaserte tjenester i Stjørdal. Som tidligere nevnt har Os og Stjørdal vært blant kommunene 
som har brukt minst på institusjon, slik at utviklingen har gjort disse kommunene litt mer like det 
som ellers er vanlig. Utviklingen i Hobøl og Lillesand er på linje med den langsiktige utviklingen for 
landet med at en større del av utgiftene blir brukt på institusjon og en mindre del på hjemmebaserte 
tjenester. 

Utviklingen for den enkelte tjeneste er preget av store forskjeller mellom de fire kommunene. 
Situasjonen i hver kommunene er nærmere kommentert i kapittel 4.  

5.2 Årsverk og kompetanse i tjenestene 

5.2.1 Årsverk i tjenestene  
Antall ansatte og årsverk i kommunenes pleie- og omsorgstjenester er en god indikator på 
omfanget av tjenester som faktisk leveres. Rapportering av årsverk har vært gjort av kommunen 
selv, som har rapportert til oss på fem ulike tidspunkter. Se for øvrig omtale i 3.6.5.  

Det tas forbehold om enkelte feilkilder i tallene, siden de som rapporterer kan gjøre dette på ulike 
måter, og regne ulike typer stillinger inn i tjenesten. Det bemerkes også at flere av disse 
kommunene er relativt små. Det vil si at endringer i situasjonen til enkeltbrukere kan få synlige 
utslag på disse tallene.  

                                                      
29 Tilskuddet for 2019 er beregnet som det dobbelte av utbetalingene de to første kvartalene. 

2017 2018 2019 Alle Hobøl Lillesand Os Stjørdal

Langtidsopphold på institusjon 148 155 204 37 % -3 % 5 % 55 % 84 %

Korttidsopphold på institusjon 82 89 92 12 % -28 % -19 % 35 % 21 %

Utskrivningsklare fra sykehus 2 2 2 9 % -16 % -15 % 130 %

Helsetjenester i hjemmet 580 562 553 -5 % 15 % 21 % 3 % -21 %

Praktisk bistand daglige gjøremål 60 89 78 31 % 23 % 18 % 110 % -22 %

Praktisk bistand, opplæring 138 141 142 2 % -15 % -19 % 16 % -2 %

Praktisk bistand, BPA 23 28 29 27 % 2 % 5 % 11 %

Avlastning utenfor institusjon 14 12 14 -3 % -24 % 133 % -13 % -18 %

Dagsenter 54 51 50 -7 % -35 % -20 % 8 % -5 %

Omsorgslønn 13 14 14 5 % -13 % 13 % 11 % 3 %

Støttekontakt 13 15 15 22 % 14 % 4 % 22 % 31 %

Institusjon 232 246 298 28 % -10 % 0 % 44 % 58 %

Helsetjenester, praktisk bistand 802 820 802 0 % 6 % 14 % 13 % -18 %

Andre tjenester 94 92 93 -1 % -24 % -3 % 8 % 1 %

I alt 1 128 1 157 1 193 6 % -3 % 8 % 17 % -3 %

Vekst 2017-2019Alle A (mill kr)
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Tabell 5-5 viser at A-kommunene har hatt en gjennomsnittlig økning i antall årsverk som er 
vesentlig høyere enn i B- og C-kommunene. Dette kan være en indikasjon på at aktivitetsnivået i A-
kommunene øker mer enn i andre kommuner. Det viktig å bemerke at differansen mellom A-
kommunene og de øvrige i sin helhet kan forklares ut fra den store økningen i Os. For forklaringer 
knyttet til dette henvises det til kap. 4.1. 

Tabell 5-5: Utvikling i antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene 2016-2019 (ekskl. tildeling). Kilde: egen 
datainnsamling basert på innrapportering fra kommunene 

  2016 2017 2018 2019 Endring 

Kommune jan sept sept sept sept 
jan 2016-  

sept 19 

       
A-kommuner       

Hobøl 89,1 89,1 81,2 88,9 95,8 7,5 % 

Lillesand 251,0 252,7 260,9 277,8 269,6 7,4 % 

Os 350,5 364,3 374,7 422,3 474,0 35,2 % 

Stjørdal 447,6 459,3 467,6 473,3 468,6 4,7 % 

A Totalt 1138,1 1165,3 1184,4 1262,3 1308,0 14,9 % 

       
B-kommuner       

Selbu 114,6 114,6 114,8 116,9 121,2 5,8 % 

Spydeberg* 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 0,0 % 

B Totalt 212,3 212,3 212,4 214,6 218,9 3,1 % 

       
C-kommuner       

Fjell* 261,3 266,7 266,7 266,7 266,7 2,1 % 

Oppdal 183,9 184,1 184,1 210,1 219,3 19,3 % 

Søgne 181,9 199,8 204,7 217,0 225,0 23,7 % 

Trøgstad 140,4 137,8 131,2 143,6 155,0 10,4 % 

Våler 95,6 97,8 97,7 93,9 92,7 -3,0 % 

Østre Toten* 382,5 389,6 372,2 332,7 332,7 -13,0 % 

C Totalt 1245,6 1275,7 1256,6 1263,9 1291,4 3,7 % 

       
Totalsum 2596,0 2653,3 2653,4 2740,8 2818,3 8,6 % 

* Forutsatt ingen endring i 2019 grunnet ufullstendig datagrunnlag 

 

5.2.2 Fagkompetanse i tjenestene 
Kompetansen til de ansatte er av betydning både for kvaliteten av tilbudet til brukerne og for 
effektiviteten i tjenesten. Nivået på kompetansen i den enkelte kommune vil være avhengig av 
hvilken kompetanse kommunen ønsker i stillingene, og om kommunen klarer å rekruttere personer 
med den ønskede kompetansen. Enkelte kommuner har problemer med å få tak i kvalifiserte 
personer. Situasjonen på det lokale arbeidsmarked vil derfor være av betydning for hvor mange av 
de ansatte som har fagutdanning. 

For landet som helhet var det i 2018 74,5 prosent med relevant fagutdanning i de brukerrettede 
tjenestene innenfor pleie og omsorg. Gjennomsnittet for A-kommunene lå på 76,5 prosent. 
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Sammenliknet med landet er nivået i Stjørdal høyere og betydelig lavere i Os og Lillesand. Andelen 
har økt for Hobøl og Stjørdal, den har blitt redusert i Lillesand og er nokså uendret i Os. 

Tabell 5-6 Andel årsverk i brukerrettede tjenester med relevant fagutdanning 2015-2018 

 

5.2.3 Lege- og fysioterapitimer på sykehjem 
Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på syke-
hjem. Blant kommunene i utvalget var nivået på tilbudet i 2018 høyest i Os og lavest i Stjørdal. 
Nivået for forsøkskommunene er jevnt over noe høyere i 2018 enn i 2015. Denne indikatoren for 
kvalitet viser altså en positiv utvikling. 

Tabell 5-7 Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem 2015-2018 

 

2015 2016 2017 2018

Andel brukerrettede årsverk m/ helsefagutdanning (prosent)

Spydeberg 76,0 80,2 76,6 77,4

Hobøl 70,9 73,9 72,5 72,8

Lillesand 78,3 77,2 76,9 75,5

Os 72,8 76,3 74,8 72,6

Selbu 80,5 80,8 78,9 79,6

Stjørdal 81,7 82,2 83,1 85,0

Landet 73,0 74,2 74,4 74,5

Snitt A 75,9 77,4 76,8 76,5

Snitt B 78,3 80,5 77,8 78,5

2015 2016 2017 2018

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Spydeberg 0,78 0,76 0,85 0,60

Hobøl 0,70 0,76 0,40 0,36

Lillesand 0,39 0,44 0,37 0,35

Os 0,44 0,43 0,67 0,66

Selbu 0,33 0,33 0,38 0,38

Stjørdal 0,05 0,10 0,46 0,38

Landet 0,41 0,43 0,42 0,42

Snitt A 0,40 0,43 0,48 0,44

Snitt B 0,56 0,55 0,62 0,49

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

Spydeberg 0,71 0,69 0,77 0,39

Hobøl 0,31 0,34 0,42 0,38

Lillesand 0,41 0,57 0,54 0,53

Os 0,84 1,13 1,76 1,99

Selbu 0,52 0,51 0,59 0,59

Stjørdal 0,38 0,38 0,37 0,44

Landet 0,53 0,55 0,55 0,56

Snitt A 0,49 0,61 0,77 0,84

Snitt B 0,62 0,60 0,68 0,49
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5.2.4 Spesialiserte funksjoner 
Det å opprette egne tilbud knyttet til ulike brukergrupper kan gjøre at kommunen oppnår mer 
koordinerte og treffsikre tiltak overfor brukerne. Det kan i noen tilfeller også være en måte å jobbe 
aktivt med forebygging på (f.eks. hverdagsrehabilitering), som et ledd i å styrke de hjemmebaserte 
tjenestene. Hvorvidt kommunene har disse funksjonene eller ikke er basert på et rapporterings-
skjema som fylles ut av kommunen selv. Det er noe tolkningsrom med tanke på hvorvidt 
kommunen opplever at de har et spesialisert tilbud, og inkonsistens i rapporteringen.   

I Tabell 5-8 er angitt hvilke funksjoner kommunen har. Noen av kommunene har hatt utvidelser 
med tanke på nye tjenestetilbud underveis, men dette har skjedd i like stor grad i C-kommuner. Det 
altså er ingen klar sammenheng mellom dette og deltagelse i forsøket. A-kommunene rapporterer 
imidlertid om utvidelse av flere eksisterende tiltak, særlig innen kartlegging og 
hverdagsrehabilitering, ref. kapittel 4.  

Tabell 5-8 Spesialiserte funksjoner i kommunene pr. september 2019 

 Har kommunen egne tilbud for:   

  
Hverdags-

rehabilitering Palliasjon 

Personer 
med 

demens 
Personer med 

kreft Andre grupper 

Stjørdal  Ja Ja  Ja  Ja (ny?  

Hjemreise-
koordinator 
(2019), 
trygghets-
ambulerende 
team 

Lillesand 
 Ja (ny i forsøks-

perioden)* Nei  Ja Ja NY?  

Os   Ja Ja  Ja  Ja  
KOLS/Diabetes, 
kartleggingsteam 

Hobøl Nei  Nei Ja  Nei   

Selbu Ja Nei  Ja  Nei    

Våler Nei Nei Ja  Ja    

Oppdal Ja  Ja  Ja  Ja    

Fjell  Ja Ja   Ja Ja    

Søgne 
Ja (ny i forsøks-

perioden) Ja  Ja  Ja    

* - innsatsteam     

    

     

5.3 Drift av tjenestene 
Dette avsnittet gjennomgår noen sentrale parametere knyttet til drift av tjenestene, som både kan 
bidra til å belyse kvalitet og hvor effektivt tjenestene fungerer.  

5.3.1 Tildelte timer hjemmetjenesten 

Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om 
bistandsbehovet til brukerne, og om hvor «generøs» kommunen er i tildelingen av tjenester. Både 
for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser tabellene svært store forskjeller mellom 
kommunene. Eksempelvis kan det høye nivået i Hobøl være et resultat av at kommunen har 
mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
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For A-kommunene har utviklingen fra 2015 til 2018 gitt en betydelig reduksjon i antall timer per 
bruker med praktisk bistand og omtrent uendret nivå for helsetjenester i hjemmet. Samtidig er det 
flere brukere som både får helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. 

Tabell 5-9 Gjennomsnittlig antall tildelte timer 2015-2018, praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet 

 

 

Så langt har vi sett på tildelingen til brukere i alle aldersgrupper. Tabellen under viser gjennom-
snittlig antall tildelte timer til personer over 67 år.  

Os og Stjørdal tildeler flere timer i uken til disse brukerne enn det som ellers er vanlig. Tildelingen 
henger sammen med at disse kommunene har valgt å satse på boliger med døgnomsorg som et 
alternativ til institusjon. Tilbudet i boliger med døgnsomsorg blir regnet som en hjemmetjeneste. 
Beboerne i disse boligene i Os og Stjørdal har jevnt over et større behov for bistand enn det som 
ellers er vanlig.  

For A-kommunene har antall timer blitt noe redusert fra 2018 enn i 2015. Det har vært en økning 
for Lillesand som lå lavt i 2015, og en reduksjon for Os som lå høyest i 2015. Tildelingen er altså 
likere nå enn den var før forsøket startet.  

2015 2016 2017 2018

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand

Spydeberg 18,6 14,4 11,9 9,8

Hobøl 43,3 28,1 29,5 22,6

Lillesand 9,5 7,6 7,4 8,1

Os 10,8 9,1 10,7 9,0

Selbu 1,5 1,1 1,1 1,1

Stjørdal 6,6 5,8 5,7 6,0

Landet 9,5 9,7 10,1 10,6

Snitt A 17,5 12,6 13,3 11,4

Snitt B 10,1 7,7 6,5 5,5

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet

Spydeberg 4,1 2,2 3,4 2,8

Hobøl 3,7 5,8 5,0 4,9

Lillesand 3,0 6,0 5,7 6,9

Os 10,7 8,4 8,0 8,3

Selbu 9,8 9,1 8,7 9,7

Stjørdal 7,8 10,0 7,9 7,5

Landet 4,6 4,8 4,8 4,8

Snitt A 6,3 7,5 6,7 6,9

Snitt B 6,9 5,7 6,1 6,3
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Tabell 5-10 Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år 2015-2018 

 

5.3.2 Ventetid sykehjemsplass 
Langtidsplass i sykehjem kan etter en faglig vurdering tildeles personer som er varig ute av stand til 
å ta vare på seg selv. Det vil si at en ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt 
eller fysisk funksjonstap, og hvor sosialt nettverk eller offentlig hjelp ikke kan kompensere for 
funksjonstap i eget hjem. På landsbasis i 2018 hadde 90 prosent av tjenestemottakerne mottatt 
sykehjemsplass innen 15 dager etter vedtaksdato. Andelen er stabil over tid. Det er store 
variasjoner mellom fylkene. I 2016 hadde Rogaland høyest andel med 94,7 prosent, mens 
Telemark hadde lavest andel med 70,6 prosent. 

A-kommunene implementerte Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig for kommunene i forsøket i 2018, som en del av forsøket30. Denne inneholder 
blant annet samboergaranti i § 2-3 og ventelistegaranti i § 3-4.  

Noen av A- og B-kommunene har i noen av årene siden 2009 hatt problemer med å tilby langtids-
plass innen 15 dager etter vedtak (jf. tabellen under). Det ser med andre ord ut til at kommunene 
en stor del av tiden har nok langtidsplasser. I 2017 hadde alle kommunene utenom Lillesand 
kortere ventetid enn landet. Situasjonen i Lillesand kan være en indikasjon på at kommunen ikke 
har nok langtidsplasser i forhold til behovet. Det er ikke grunnlag for å hevde at innføring av 
forskriften har endret ventetiden i positiv eller negativ retning.  

Tabell 5-11 Andel tjenestemottakere som har mottatt langtidsplass innen 15 dager etter vedtak  

 

                                                      
30 Se https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-19-1115 for en av de fire likelydende forskriftene 
(Hobøl)  

2015 2016 2017 2018

Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år

Spydeberg 4,1 3,4 4,1 3,5

Hobøl 3,1 2,3 4,6 3,2

Lillesand 3,3 3,7 4,2 3,8

Os 13,3 8,7 10,2 8,9

Selbu 4,3 5,3 5,3 5,2

Stjørdal 7,5 10,4 8,3 8,5

Landet 4,9 4,9 5,0 5,2

Snitt A 6,8 6,3 6,8 6,1

Snitt B 4,2 4,4 4,7 4,4

 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 2018

Norge 91 90 89 89 89 89 90 89 90 91
Lillesand 94 94 89 88 68 90 80 88 81 83
Os 91 82 97 97 100 98 95 97 98 94
Stjørdal 97 97 95 96 97 100 100 96 100 100
Selbu 100 100 100 95 100 91 100 100 100 100
Hobøl 100 73 44 100 93 86 100 97 100 100

Spydeberg 100 100 100 89 92 100 91 95 92 82

Snitt A 95 93 95 94 91 95 94 95 95 94
Snitt B 100 86 72 94 93 93 95 96 96 91

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-19-1115
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Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig 
vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten 
ugrunnet opphold. Det kan være tilfeller det kommunene ikke fatter vedtaket før tjenesten er 
tilgjengelig, selv om søker har behov for tjenesten. Den målte ventetiden blir da feilaktig forkortet.  

5.3.3 Utskrivningsklare pasienter 
Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av 
et kommunalt tilbud. I forsøket får kommunene dekket utgiftene til utskrivningsklare pasienter 
basert på de nasjonalt fastsatte satser som gjelder. Det har vært reist spørsmål om kommunene i 
forsøket i mindre grad vil ta imot pasienter fra sykehuset som følge av at det nå er staten som 
betaler utgiftene. På den annen side betaler staten for utgiftene for tilbudet gitt i kommunene. 
Økonomien for kommunene blir altså omtrent den samme enten kommunen tar imot pasienter fra 
sykehuset eller ikke. 

 

Figur 5-6 Liggedager utskrivningsklare pasienter 2011–2018. Rate per 1000 innb. Kilde: Helsedirektoratet31 

I perioden fra 2011 til 2016 har de seks kommunene i forsøket jevnt over klart å ta imot flere 
pasienter fra sykehuset enn landsgjennomsnittet. Fra 2015 til 2018 har raten svingt nokså mye. Os 
kommune opplyser om at grunnen til det store antallet liggedager for utskrivningsklare pasienter i 
2017 var at det nye sykehjemmet ikke sto ferdig før i november. I 2018 er raten på linje med landet 
eller lavere i alle de seks kommunene i forsøket. Det er med andre ord ingen entydig tendens til 
utviklingen for kommunene i forsøket. 

5.3.4 Gjennomstrømming for korttidsplassene 

Korttidsplass i sykehjem er som tidligere nevnt en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å 
dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Vi har 

                                                      
31 For Selbu mangler data for perioden fra 2013 til 2018 og fra Stjørdal for 2018. 
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tidligere vist at det har vært en betydelig økning i bruken av korttidsplasser etter at forsøket startet 
(jf. Tabell 5-1). 

Statistikken over gjennomstrømmingen for korttidsplassene vist i tabellen under gir informasjon om 
hvordan disse plassene faktisk fungerer. 

I perioden fra 2015 til 2018 var hvert opphold på korttidsplass i gjennomsnitt for landet på rundt 
19 døgn. Gjennomsnittet for A-kommunene var i 2018 på 20,6 døgn. Hobøl og Os hadde en 
oppholdstid som var lenger enn landet som helhet. Disse kommunene lykkes altså ikke så godt 
med gjennomstrømmingen som det som ellers er vanlig. Fra 2015 til 2018 har oppholdstiden økt i 
Os, mens den har blitt redusert i de fem andre kommunene. Lillesand, Stjørdal og Spydeberg har 
hatt en betydelig reduksjon. 

Fra 2015 til 2018 har Stjørdal hatt en reduksjon i oppholdstid fra et nivå høyere enn landet til et 
betydelig lavere enn landet. Tidligere er det vist at Stjørdal omtrent har doblet antall korttidsplasser 
for 2015 til 2018. Det betyr at det er mer enn tre ganger så mange innom en korttidsplass i 2018 
som i 2015. Her har det altså skjedd en svært markant økning i bruken av korttidsplasser bare i 
løpet av tre år. 

Tabell 5-12 Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold 2015-2018  

 

 

5.4 Brukermedvirkning i tildelingen 
Brukermedvirkning i tildelingen – som beskrevet i Figur 5-1 – belyses gjennom kvalitative 
beskrivelser fra brukere (5.4.1) og pårørende (5.4.2), samt svar på spørreundersøkelsen til ansatte 
i kommunene (5.4.3). 

5.4.1 Brukernes vurdering av tildelingsprosessen  

Som en del av evalueringen har vi gjort telefonintervjuer med et utvalg brukere som mottar helse- 
og omsorgstjenester i kommunene som har deltatt i forsøket. I intervjuene har vi stilt spørsmål om 
brukenes erfaringer med tildelingsprosessen og tjenestene de mottar fra kommunen. Metode for 
datainnsamling er omtalt i kap. 3.6.4.  

Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene 
generelt sett oppfatter tildelingsprosessen, kommer vi nedenfor først og fremst til å presentere 
resultatet fra undersøkelsen for hele perioden samlet, i tillegg til å løfte frem noen kvalitative 
beskrivelser. Slik vi oppfatter det, har ikke metoden vært egnet til å se på endringer mellom 
svarene over tid eller mellom kommuner. 

2015 2016 2017 2018

Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold

Spydeberg 28,8 16,1 15,6 11,5

Hobøl 23,1 21,9 25,9 20,4

Lillesand 28,8 27,1 23,5 19,8

Os 19,4 22,3 29,2 26,9

Selbu 19,7 15,6 15,6 19

Stjørdal 22,8 15,2 13,0 15,3

Landet 19,0 19,0 19,3 18,4

Snitt A 23,5 21,6 22,9 20,6

Snitt B 24,3 15,9 15,6 15,3



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 120 

Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve 
tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne 
prosesser har det vært få av i hele forsøksperioden. Mange av brukerne har vært lite delaktig i 
selve tildelingen fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen behandlings-
institusjon, fastlegen, av pårørende eller i samråd med tjenesten de allerede mottar. 

Hvordan kommer brukerne i kontakt med hjelpetjenestene i kommunen? 
Det er typisk fire måter brukerne har kommet i kontakt med om kommunens helse- og 
omsorgstjenester på:  

1) Brukerne har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon hvor personalet ved sykehuset har 
kontaktet kommunen for å avklare/søke om helse- og omsorgstjenester (uten at brukeren 
er direkte involvert).   

2) Brukerne har fått behov om en tjeneste, og selv tatt kontakt med kommunens 
helsetjenester og søkt om et omsorgstilbud, ofte med hjelp av pårørende.   

3) Brukerne er hos fastlegen som ser behov for pleie- og omsorgstjenester, og legen tar 
kontakt med kommunen. 

4) Brukerne benytter seg allerede av en helse- og omsorgstjeneste og har løpende kontakt 
med utførerenheten, og justerer tjenestene regelmessig i dialog med utførertjenesten (uten 
ny søknad).   

39 prosent av brukerne som vi har intervjuet i løpet av forsøksordningen svarte at de selv hadde 
sendt inn søknad til kommunen om tjeneste. Rundt halvparten av disse hadde fått bistand av 
pårørende, behandler/fastlege eller av kommunen. Selve det å sende inn en søknad har som regel 
vært gjort ved å fylle ut et skjema (fysisk eller på nett), ved telefonsamtale eller ved personlig 
oppmøte. 

Av brukerne som svarte at de ikke hadde sendt inn søknad, hadde de fleste vært på sykehus eller 
behandlingsinstitusjon (56 prosent), og personalet ved institusjonen hadde tatt kontakt med 
kommunen.  

Rundt 20 prosent av brukerne vi har intervjuet svarte at de har benyttet seg av en helse- og 
omsorgstjeneste over tid og at den siste endringen ble gjort uten søknad. En mindre andel av 
tildelingene var initiert av fastlege eller en ansatt i tjenesten som hadde holdt i søknadsprosessen, 
gjerne i kontakt med pårørende.  

I intervjuene har vi også eksempler på brukerne som flytter fra en kommune til en annen (eller 
trenger et tjenestetilbud ifm. ferie i en annen kommune), og hvor ansatte i fraflyttingskommunen tar 
kontakt med tjenestene i den nye bostedskommunen.  

For brukerne som har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon forløper ofte søknadsprosessen uten 
at brukeren blir direkte involvert, dvs. at den konkrete kontakten med kommunen gjøres av 
personalet på sykehuset/behandlingsinstitusjonen og ikke av brukeren selv. Dette gjøres både over 
telefon eller som elektroniske meldinger (e-link). Det er naturligvis slik at brukerens behov normalt 
sett avdekkes av behandlingsinstitusjonen, og at brukeren således er involvert. Slike prosesser 
oppfattes som regel som hensiktsmessige fra brukerens side, fordi mange av tilfellene gjelder 
sykdommer eller skader hvor hjelpebehovet er åpenbart, kun for en kort periode, hvor 
brukerbehovene typisk ikke skiller seg fra bruker til bruker eller at det ikke foreligger andre (evt. 
mer komplekse) brukerbehov som krever tilleggstjenester. For eksempel kan det være et sår som 
må renses i en kort periode.  

For brukerne som allerede benytter seg av et omsorgstilbud, kan det være vanskelig å ha oversikt 
over endringer i tjenestene de mottar. For mange av brukerne skjer dette i løpende prosesser uten 
at de selv oppfatter seg som å være delaktige i selve endringen av tjenestetilbudet. Det kan også 
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være situasjoner hvor for eksempel den ene ektefellen flytter på sykehjem, og hvor personen som 
fortsatt bor hjemme får tildelt tjenester i den samme prosessen. I slike situasjoner kan tildelingen 
være uoversiktlig for brukeren, uten at dette betyr at brukeren er misfornøyd med prosessen. 

 

Hvordan oppfattes kontakten og kartleggingen? 
Et av de mest sentrale elementene når det gjelder brukerkontakten i forsøksordningen er at 
kommunen skal gjennomføre en kartlegging av bruker før man tildeler en (ny) tjeneste. Brukerne 
har derfor på ulike måter blitt spurt om hvordan de har oppfattet at kommunen har innhentet 
informasjon om deres situasjon og behov.  

De klart fleste av brukerne, 71 prosent, har opplevd at kommunen på en eller annen måte har 
innhentet informasjon om deres situasjon og behov, enten i direkte kontakt på hjemmebesøk, med 
ansatte i hjemmesykepleien, på møte på tildelingskontoret, via sykehus/behandlingsinstitusjon, 
fastlege eller pårørende. 21 prosent svarer nei, og 8 prosent svarer vet ikke. 71 prosent svarer 
også at kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for dem, med tanke på livskvalitet 
og det å ha det bra. 24 prosent svarer at kommunen ikke har innhentet informasjon om hva som er 
viktig for dem.  

Vi stilte også brukerne spørsmål om de kunne rangere på en skala fra 1-3 (1 er i liten grad og 3 er i 
stor grad) i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som er viktig for seg. De fleste 
brukerne svarer i stor grad, med et gjennomsnitt på 2,6 i perioden. En god del opplevde spørsmålet 
som lite relevant. 

Det vanligste har vært at brukerne fikk hjemmebesøk en tid etter søknad eller sykehusopphold, 
hvor kommunens ansatte gjennomførte en kartlegging av brukers behov, livssituasjon og bolig. 
Rundt 40 prosent av brukerne vi har vært i kontakt med svarer at kommunen har vært på 
hjemmebesøk hvor det ble gjennomført en kartlegging. En god del svarer også at kommunen har 
kartlagt på telefon eller under et møte i kommunens lokaler. Mange av brukerne har opplevd disse 
kartleggingssamtalene som nyttige, og flere forteller at de har følt seg godt ivaretatt. De fleste har 
opplevd at behovsavklaringen har vært en grei og ukomplisert prosess. Flere forteller at 
hjelpeapparatet har god oversikt over hvilke tjenester som er relevant for dem. Det er ikke uvanlig 
at utførerenhetene deltar på møtet.  

Blant brukerne som har mottatt tjenester fra kommunen over tid, gjøres det normalt løpende 
vurderinger av om tjenestene dekker brukerens behov, om det bør justeres opp eller ned. 
Erfaringene fra brukerintervjuene er at vurderingene hovedsakelig gjøres av utførerenheten, men 
enkelte har også blitt oppringt av tildelingsenheten og blitt spurt om de er tilfredse med tjenestene 
de mottar. Brukerne som forteller at kommunen har fulgt opp vedtaket i etterkant har vært svært 
fornøyd og følt seg godt ivaretatt.  

Generelt sett er kontakten mellom brukeren og utførerenheten sentral i mange av tildelings-
prosessene, og viktig for brukernes opplevelse av å bli fulgt opp på en god måte. I mange av 
brukeropplevelsene hvor det gjøres justeringer/endringer av tjenestene uten søknad, er inntrykket 
vårt at det i liten grad er preget av formaliserte og ensartete prosesser. Grunnen kan være at 
brukernes behov er forskjellige og at administrative rutiner med en tydelig sekvensiell prosess med 
søknad, kartlegging og tildeling ikke alltid er hensiktsmessig.  

Inntrykket fra intervjuene med ansatte i kommunene er at utførerenhetene i stor grad er ansvarlige 
for å justere tjenestene når det er behovsendringer og melde om endringer til tildelingskontoret. I 
enkelte kommuner fortelles det om hyppige endringsmeldinger. Hvorvidt det gjøres et nytt vedtak 
er avhengig av omfanget av endringen.  
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Som vi har vært inne på tidligere, svarer en god del av brukerne (21 prosent) at kommunen ikke 
har innhentet informasjon om deres situasjon og behov i forbindelse med siste søknad eller endring 
av tjeneste. De fleste av disse oppfatter at kommunen ikke har tatt kontakt fordi de kjenner deres 
situasjon godt fra før, og at det derfor har vært unødvendig med en ny kartlegging.  

 

En pårørende til en bruker som har hatt hjemmetjenester i flere år opplever at kommunen ikke har 
vært opptatt av å kartlegge brukerens ressurser og påpeker at hverken ergo- eller fysioterapeut har 
snakket med bruker om hverdagen. Som vedkommende selv sier:  

«Jeg ser at dette har vært styrt av pleietjenester i mange år. Kontakten [med bruker] er 
primært gjennom omsorgsmedarbeiderne.» 

En annen bruker forteller at vedkommende og pårørende selv har måttet være pådriver for at 
kommunen skulle få nødvendig oversikt over situasjonen, og opplever at kommunen «ikke har vært 
på banen». Vedkommende utviklet demens og fikk diagnose for dette som angivelig ble 
kommunisert til kommunen, uten at kommunen iverksatte tiltak. Pårørende oppfattet i denne 
situasjonen at egne personlige relasjoner med hjelpeapparatet var nøkkel til iverksetting av 
tjenester.  

En tredje bruker, som hadde behov for sårstell, opplevde at tildelingsprosessen tok for lang tid, 
uten noen form for kontakt, og at såret hadde grodd da kommunen kom for å kartlegge behovet. I 
andre tilfeller hvor bruker svarer at kommunen ikke har innhentet informasjon om deres situasjon, 
har de kun vært kartlagt av spesialisthelsetjenesten eller venter på at søknaden skal bli behandlet 
og har derfor foreløpig ikke vært i kontakt med kommunen.  

De klart fleste av brukerne som har blitt intervjuet opplever at deres egne behov har blitt vektlagt i 
søknaden. Inntrykket fra intervjuene er at mange av behovene er nokså tydelige og at kommunen 
er lydhøre for hva brukerne ønsker seg. En del opplever spørsmålet som ganske trivielt. En bruker 
sier det slik: 

 Først og fremst var det viktig å få hjelp med dusj og sånne ting. 

Det er heller ikke uvanlig at brukerne allerede før kartleggingen har ønsker om hvilke tjenester de 
ønsker å motta, og at kommunen tildeler tjenesten som brukeren har forespeilet. Selv om 
sistnevnte situasjon i prinsippet strider med noe av ideen bak forsøksordningen, nemlig at 
brukerens behov og ikke tilgangen på tjenester skal være avgjørende for tildelingen, er det mange 
situasjoner hvor brukerens behov og tjenesten de ønsker seg er såpass nært tilknyttet, at det blir 
kunstig å dele dem opp i to helt separate prosesser.  

I situasjoner hvor det har vært uenigheter om omfanget av tjenesten, og hvor kommunen for 
eksempel har tildelt færre timer eller et litt annen tjeneste enn det brukeren opprinnelig så for seg, 
føler enkelte brukere allikevel at deres behov er vektlagt og har forståelse for at kommunen er nødt 
til å prioritere de ressursene de har. En bruker sier det slik: 

 Vet ikke hva jeg skal si fordi jeg føler at de personene som har vært her er på tilbudssiden, 
 men at de ordningene [jeg har hatt behov for] ikke finnes helt - at det er gap mellom de to 
 og jeg er midt mellom. 

Situasjonen viser at kommunene ikke nødvendigvis tildeler akkurat den tjenesten brukeren ønsker 
og ser for seg. Forklaringen kan både ligge i at kommunen må ha tilgjengelig personell, men det 
også at tildelingskriteriene som er utarbeidet i forsøksordningen legger føringer på tildelingen. 
Under brukerintervjuene i 2017 fortalte flere brukere som hadde mottatt tjenester over tid og som 
ønsket å utvide tjenesten, at de hadde fått avslag og at de var misfornøyd med at deres behov ikke 
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hadde blitt vektlagt. Vår vurdering den gang, var at misnøyen var knyttet til omfanget, og ikke selve 
prosessen. Intervjuene i 2018 og 2019 tyder på at denne konklusjonen bør nyanseres. Det er fullt 
mulig at brukeren oppfatter at deres behov blir ivaretatt i søknaden selv om de får avslag, hvis 
dialogen og prosessen med å avklare behovene er gode.  

På spørsmålet om brukeren fikk være med på å fastsette mål for tjenesten svarte 61 prosent ja. 
Mange av målene som kom frem i intervjuene handlet om aktivisering, at brukeren skulle klare seg 
selv og gjøre hverdagen lettere. Blant de 32 prosentene for svarte nei er det en god del som 
allikevel oppfatter at målet for tjenesten er implisitt eller ikke særlig relevant for dem. 

Vi spurte også brukerne om de oppfattet at personene som vurderte søknaden hadde den rette 
kompetansen. De fleste beskriver at kartleggingsmøtene i hjemmet eller hos kommunen fungerte 
godt, og totalt sett svarer 74 prosent at de opplevde personene som kompetente. En god del synes 
det var vanskelig å vurdere som personene hadde den rette kompetansen, og det var vanlig at 
brukeren ikke skilte mellom ansatte som utførte tjenesten og ansatte som vurderte søknaden. 21 
prosent svarte vet ikke på spørsmålet.  

En person beskriver at selv om vedkommende oppfatter at kommunen kjenner godt til brukerens 
situasjon, mangler kommunen kompetanse om diagnosen og hvilke utfordringer den gir.  

Alt i alt svarer 85 prosent at de er fornøyd med kommunenes håndtering av siste søknad. 6 prosent 
sier seg misfornøyde og 7 prosent sier at de hverken er fornøyd eller misfornøyd.  

Brukernes vurdering av tjenestene 
De alle fleste, 84 prosent, svarer også at tjenesten i stor grad er tilpasset deres behov. 16 prosent 
svarer at tjenestene i hverken stor eller liten grad er tilpasset deres behov. Vi har i hele perioden 
2016-2019 nesten ingen eksempler på brukere som svarer at tjenestene i liten grad er tilpasset sitt 
behov.  

Vår vurdering av brukernes svar 
Et av hovedinntrykkene fra intervjuene med brukerne er at tildelingsprosessen som ligger til grunn 
for forsøksordningen, som man oppsummert kan si handler om at tildelingskontoret gjennomfører 
en kartlegging av hva som er viktig for brukeren før den tildeler en tjeneste, ofte har begrenset 
relevans for mange brukere. Tjenestebehovene er ofte ukompliserte, kun for en kort periode eller 
på en annen måte av en slik karakter at mange brukere opplever at formaliserte prosesser rundt 
hva som var viktig for dem i liten grad er relevant. Dog opplever brukerne som har deltatt i 
kartleggingssamtaler at samtalene fungerer godt og de føler seg ivaretatt. 

Få av brukerne vi har vært i kontakt med opplever at deres tjenestebehov kunne vært løst på en 
annen måte, som for eksempel på et lavere trinn i omsorgstrappa. Med forbehold om at vi har 
intervjuet for få personer til å komme frem til generaliserbare slutninger, er det lite fra 
brukerintervjuene som tilsier at utsagn av typen «jeg ønsket å komme på sykehjem, men alt jeg fikk 
var trening», er særlig utbredt. Kartlegging av brukere med formål om å gi tjenester på et lavere 
trinn på omsorgstrappa er nok enda mer relevant der brukerne har mer diffuse helseplager eller 
mer komplekse hjelpebehov.  

I tillegg er det viktig å poengtere at dynamikken mellom brukeren og utførerenheten er viktig for å 
vurdere om tjenestene som er satt inn fyller brukerens behov. Formaliserte tildelingsprosesser hvor 
innhenter informasjon om brukerens behov og hva som er viktig for dem ser ut til å ha en større 
funksjon i tildeling av tjenester for helt nye brukere eller i prosesser hvor brukeren får mer 
komplekse behov. I slike prosesser kan brukeren være usikker på hvilke tjenester de har behov for 
eller krav på, og dialogen mellom bruker og tildelingskontoret kan avdekke behovene.  
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Det fremkommer få beskrivelser som tyder på at kommunene er tydelige på å stille spørsmål om 
og prøve å identifisere brukernes egne ressurser. Et av målene med tildelingsprosessen er å 
synliggjøre hva brukerne har behov for, og implisitt i det er også å identifisere hva brukerne ikke 
har behov for. Slik vi oppfatter det, vil en mer systematisk kartlegging av brukernes ressurser bidra 
til å bevisstgjøre og aktivisere brukere på en del områder. Det kan for eksempel være trening eller 
sosialt samvær. Dette er også relevant for brukere som har mottatt tjenester over tid og hvor 
behovene har vært stabile.  

5.4.2 Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen 
Pårørendes vurderinger kan være en viktig kilde til å forstå hvordan brukerne behandles i tildelings-
prosessene.  

Vi har kartlagt pårørendes vurderinger av tildelingsprosessen i A-kommunene i forsøksperioden 
ved å gjennomføre gruppeintervjuer med pårørende, samt be deltakerne i intervjuene om fylle ut et 
spørreskjema. På grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet, i stedet for hver 
enkelt kommune. Vi gjør leseren også oppmerksom på at utvalget av pårørende stort sett er 
forskjellig alle årene. Det betyr at forskjeller i svarene ikke uten videre kan tolkes som en forbedring 
eller forverring, ettersom andre bakenforliggende variable, som for eksempel sykdomsforløp eller 
sosiale forhold, kan være systematisk forskjellig hvert år. Det at kommunene selv har rekruttert 
pårørende kan også ha bidratt til et skjevt utvalg. Tolkningen av resultatene bør derfor gjøres med 
en viss varsomhet.  

Figur 5-7 viser i hvilken grad de pårørende opplever at kommunen innhentet informasjon om 
brukers situasjon og behov når de skulle vurdere søknaden. Det er en klar overvekt av positive 
svar alle år, altså at de pårørende opplever at kommunen innhenter behov om brukers situasjon og 
behov. Det er forholdvis liten forskjell i scorene, selv om 2018 ligger litt høyere enn for de andre 
årene. Kun 5 personer i årene 2016-2019 har svart i svært liten eller ganske liten grad. 

 

Figur 5-7 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om brukers situasjon og behov? 

Figur 5-8 viser pårørendes svar på om kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for 
bruker for å få dekket hjelpebehovet. Det er også her en overvekt av positive svar alle år og en liten 
økning frem til 2018. Selv om forskjellene er små, er totalscoren noe lavere på dette spørsmålet 
sammenlignet med det forrige, som viser at de pårørende oppfatter at kommunen er mer opptatt av 
å innhente informasjon om bruker enn informasjon om hva som er viktig for bruker. 
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Figur 5-8 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for bruker/hvordan 
bruker ønsket å få dekket hjelpebehovet? 

Figur 5-9 viser pårørendes svar på om de pårørende oppfatter at innspillene som ble gitt om 
brukers situasjon ble tatt med i kommunens vurdering av saken. Også på dette spørsmålet er det 
en overvekt av positive svar i alle årene og det er liten forskjell å spore når det gjelder endringer 
mellom årene.  

 

Figur 5-9 Kan du angi i hvilken grad innspillene som ble gitt om brukers situasjon og hva som var viktig for 
bruker ble tatt med i kommunens vurdering av saken? 

Note: Fordi scoren er rundet av til nærmeste desimal fremstår søylene i 2017 og 2018 som forskjellige selv 
om begge viser scoren 4,0. 

Figur 5-10 viser pårørendes svar på om de oppfatter at kommunen innhentet informasjon fra en 
tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Et flertall opplever at kommunen i ganske stor 
eller i svært stor grad innhentet tredjepartinformasjon som var viktig for vurderingen bortsett fra i 
2019 hvor tre respondenter svarer i svært liten eller i liten grad, slik at summen av respondentenes 
svar blir på det jevne. 

 

Figur 5-10 Kan du angi i hvilken grad du opplevde at personene som vurderte søknaden/det meldte 
hjelpebehovet, hentet inn nødvendig og relevant informasjon fra tredjepart, slik som dokumentasjon fra 
fastlege, pårørende eller andre, som var viktig for vurderingen av søknaden? 
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Figur 5-11 viser respondentenes svar på om de opplever at kommunen ivaretar prinsippet om 
likebehandling i tildeling av tjenester, altså at like tilfeller behandles likt. Det er generelt en 
oppfatning blant de pårørende at kommunene ivaretar prinsippet i ganske stor grad. Den samlede 
scoren er derimot den laveste sammenlignet med de andre spørsmålene, med en liten økning i 
2018 i forhold til tidligere år. Ganske mange svarer «vet ikke», noe som kanskje ikke er så 
overraskende med tanke på at mange pårørende trolig ikke har oversikt over tildelingsprosessene 
for andre brukere. 

 

Figur 5-11 I hvilken grad mener du kommunen ivaretar prinsippet om likhetsbehandling i tildelingen av 
tjenester? 

Figur 5-12 viser pårørendes svar på om de opplevde at personene som vurderte søknaden hadde 
den rette kompetansen. De fleste svarer i ganske stor grad. Scoren har vært litt synkende i 
perioden.  

 

Figur 5-12 Siste gang du bistod brukeren med å søke om en tjeneste. I hvilken grad opplevde du at personene 
som vurderte søknaden hadde den rette kompetansen? 

Figur 5-13 viser respondentenes svar på om de alt i alt er fornøyd eller misfornøyd med 
kommunens håndtering av brukerens siste søknad. Svarene er i stor grad positive, og den samlede 
scoren er den høyeste sammenlignet med de andre spørsmålene.  
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Figur 5-13 Alt i alt. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens håndtering av brukerens siste 
søknad? 

Figur 5-14 viser de pårørendes svar på om de samlet sett synes kommunens tjenester dekker 
brukerens hjelpebehov. Her også har respondentene positive opplevelser av kommunen, og 
resultatene viser at de i stor grad opplever at behovet blir dekket, og scoren er den nest høyeste 
sammenlignet med de andre spørsmålene. 

Figur 5-14 Når du tenker på tjenesten(e) bruker mottar fra kommunen samlet sett, i hvilken grad vil du si at dette 
dekker brukers (hjelpe)behov? 

5.4.3 Ansattes vurdering av brukermedvirkning i tildelingsprosessen 
Vi har vært opptatt av å kartlegge kommunenes informasjonsinnhenting og brukermedvirkning i 
tildelingen. Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente: 

• tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov 
• tilstrekkelig informasjon om hva som var viktig for brukeren 
• informasjon fra pårørende når det var relevant 

Og om: 

• vedtakene gjenspeiler brukernes behov 
• kommunen har gode kanaler/arenaer for informasjon og dialogutveksling med brukere og 

pårørende 
• brukermedvirkning er godt dokumentert 
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Figur 5-15 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om brukers 
situasjon og behov, 2016-2019

 

Vi stilte også spørsmål til de ansatte om hvor vanlig det er å ha minst ett møte/en samtale med nye 
brukere før de får tildelt den første pleie-/omsorgstjenesten. For de aller fleste av tjenestene vi listet 
opp, dvs. helsetjenester i hjemmet, plass på institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, 
omsorgslønn, avlastning, dag-/aktivitetstilbud, omsorgsbolig og tjenester for funksjonshemmede, 
svarer et klart flertall av de ansatte at de alltid eller som regel har et møte eller en samtale med nye 
brukere. I perioden 2017-2019 har det vært en økning blant respondentene i A- og B-kommunene 
som svarer dette, fra 89 til 93 prosent. 

Blant A- og B-kommunene skiller rehabilitering og dag-/aktivitetstilbud seg noe ut i perioden, hvor 
en del av respondentene svarer at de kun av og til eller sjelden gjør dette. For rehabilitering har det 
imidlertid vært en reduksjon fra 25 prosent i 2017 til 13 prosent i 2019, som kan tyde på at de 
oftere gjennomfører en kartleggingssamtale med nye brukere for denne tjenesten. For dag-
/aktivitetstilbud svarer rundt 15 prosent at de kun av og til eller sjelden gjør det. 

Selv om de fleste av respondentene blant C-kommunene svarer at de alltid eller som regel har 
møte med bruker før tildeling av tjeneste, er det en god del flere som svarer at de bare av og til 
eller sjelden gjør dette. Det gjelder tildeling av plass på institusjon, avlastning, rehabilitering og 
dag-/aktivitetstilbud. Det er tydelige forskjeller mellom kommunene. 

Informasjon om hva som er viktig for bruker 
Spørsmålet om hva som er viktig for brukeren representerer ifølge flere informanter en ny måte å 
tenke tildeling av tjenester på. Der man tradisjonelt har bedt brukeren velge hvilken tjeneste 
han/hun ønsker å søke på, tas det nå utgangspunkt i hva som er brukerens egentlige behov. 
F.eks., hvis det grunnleggende problemet for en bruker er ensomhet, vil det kanskje vært 
nærliggende å søke om flere timer med hjemmetjeneste eller institusjonsplass, mens et mer egnet 
tilbud kunne vært besøksvenn eller tilrettelegging for transport til dagsenter.  

Figur 5-16 viser svarene på om de ansatte oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig 
informasjon om hva som er viktig for bruker. Jevnt over oppfatter de ansatte at kommunene i 
ganske eller stor grad gjør dette. Samtlige A-kommuner gir seg en høyere poengsum i 2019 
sammenlignet med 2016. I fjor så vi et tydelig skifte i tabellen mellom A- og C-kommunene 
sammenlignet med 2016, ved at A-kommunene vurderer seg klart bedre, mens C-kommunene klart 
dårligere. Dette ser vi ikke i år. B- kommunene plasserer seg på midten.  
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Figur 5-16 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om hva som er 
viktig for brukeren 

 

Innhenting av informasjon fra pårørende 
Pårørende kan i mange tilfeller være den fremste kilden til informasjon om brukeren og brukerens 
behov. Innhenting av informasjon og dialog med pårørende er derfor ofte avgjørende for god 
brukermedvirkning.  

Figur 5-17 viser ansattes svar på hvorvidt de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra 
pårørende når det er relevant. A-kommuner kommer en del bedre ut i 2019 sammenlignet med 
2016. C-kommunene ser ut til å ha tapt noe av forspranget de hadde i 2016 sammenlignet med de 
andre kommunene, og fordeler seg jevnt fra topp til bunn.  

Figur 5-17 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra pårørende når det er 
relevant 
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Vedtak som gjenspeiler brukers behov 
Figur 5-18 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov. 
De fleste kommunene opplever at vedtakene gjør dette. Alle A-kommunene oppnår en høyere 
score i 2019 enn i 2016 bortsett fra Hobøl om gir seg selv en lik score. For B- og C-kommunene 
går endringene begge veier. 

Figur 5-18 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov 

 

 

Arenaer for informasjon og dialog med brukere og pårørende 
Figur 5-19 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for 
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende. Poengsummene varierer en god del, 
og Trøgstad og Spydeberg oppnår hhv. høyest og laveste score. Respondentene fra Våler gir en 
markant dårligere score i 2019 sammenlignet med 2016, noe som også var tilfellet i fjor. Alle A-
kommunene vurderer seg bedre sammenlignet med i 2016.  
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Figur 5-19 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for 
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende 

 

Dokumentert brukermedvirkning 
Figur 5-20 viser svar på om de ansatte oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert. 
Kommunene scorer mellom 4,1 og 3,1 som er blant de laveste sammenlignet med de andre 
spørsmålene. Samtlige A-kommuner gir seg selv en bedre poengsum i 2018 sammenlignet med 
2016, en utvikling vi i liten grad ser hos C-kommunene. 

 

Figur 5-20 Ansattes svar på om de oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert 

Oppsummert brukermedvirkning 
I Figur 5-21 summerer vi respondentenes svar på spørsmål om brukermedvirkning. Det samlede 
inntrykket er at både A-, B- og C-kommunene oppfatter at de har god praksis knyttet til 
brukermedvirkning og at A-kommunene har en vesentlig forbedret score i 2019 sammenlignet med 
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2016. Også B-kommunene har en økning sammenlignet med nullpunkt i 2016, mens C-
kommunene (kontrollkommunene) oppnår en ganske lik score begge år. 

 

Figur 5-21 Oppsummert opplevelse av brukermedvirkning 

På alle spørsmålene som ble stilt har et flertall av de pårørende positive opplevelser av 
kommunens håndtering. Ingen av spørsmålene får mer enn fire svar som er negative, i svært liten 
grad eller i liten grad. Kommunene har fortsatt mulighet til å forbedre seg, spesielt med tanke på å 
ta hensyn til hva som er viktig for brukere og likebehandling av brukere. 

 

 

 

5.5 Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen 
Under presenterer vi funn på spørsmål som gjelder kompetanse og samhandling i tildelingen. Vi 
har stilt spørsmål om: 

• fagkompetanse og samhandling i tildelingsprosessene 
• kvalitet på saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige 
• innhenting av informasjon fra tredjepart 

 
Figur 5-22 viser respondentenes samlede score på spørsmål knyttet til kompetanse og 
samhandling. Vi ser at både A- og B-kommunene oppnår en klart høyere score i 2019 
sammenlignet med nullpunkt i 2016. C-kommunenes hadde høyest score i 2016, men hos disse 
har scoren falt og ligger lavest blant kommunegruppene i 2019.  

 

 

Figur 5-22 Kompetanse og samhandling i tildelingen 

5.5.1 Kapasitet i tildelingen 
Ressurser er naturligvis en sentral forutsetning for å få til gode tildelingsprosesser. Figur 5-23 viser 
svarene fra spørreundersøkelsen til de ansatte på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige 
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ressurser til tildeling av tjenester. Kommunenes score varierer mellom scorer på 3,9 og 2,0, som er 
en del lavere enn for de andre spørsmålene. Os og Selbu gir seg selv høyest score. Økningen i Os 
kom allerede i 2017. Hobøl har svingt en del i perioden, og vurderte ressurssituasjonen som knapp 
i 2016 og 2017, klart bedre i 2018, men med ny tilbakegang i 2019. Mens 3 av 4 A-kommuner har 
økt score fra 2016 til 2019, gjelder dette bare 1 av 6 C-kommuner. 

 

Figur 5-23 Ansattes svar på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester 

Tabell 5-13 viser at de ansattes opplevelse av at det er avsatt tilstrekkelige ressurser henger sterkt 
sammen med utviklingen av årsverk. Både Os og Stjørdal har hatt en betydelig økning, noe som 
gjenspeiles i de ansattes opplevelse av å ha tilstrekkelige ressurser.  

Tabell 5-13 Årsverk i tildelingsenheten 2016-2019. Kilde: egen sammenstilling basert på innrapportering fra 
kommuner 

  2016 2017 2018 2019 Endring 

Kommune jan sept sept sept sept 
jan 2016-  

sept 19 

       
A-kommuner       

Hobøl 2,5 2,5 2,6 2,3 2,1 -0,4 

Lillesand 5,3 5,3 6,4 6,4 4,8 -0,5 

Os* 8,0 9,5 10,5 11,8 13,9 5,9 

Stjørdal 7,6 7,6 9,2 9,2 10,2 2,6 

A Totalt 23,4 24,9 28,7 29,7 31,0  7,6 

       
B-kommuner       

Selbu 1,5 1,5 1,1 1,4 1,6 0,1 

Spydeberg** 2,0 3,6 2,8 2,8 2,8 0,8 

B Totalt 3,5 5,1 3,9 4,2 4,4  0,9 

       
C-kommuner       

Fjell      0,0 
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3,8 

2,4 
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 Spydeberg (B)
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 Fjell (C)

 Østre Toten (C)

 Søgne (C)

 Lillesand (A)

 Våler (Østf.) (C)

 Oppdal (C)

 Stjørdal (A)

 Selbu (B)

 Os (Hord.) (A)

I svært liten grad I svært stor grad



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 134 

Oppdal      0,0 

Søgne 4,9 4,9 4,0 4,0 4,0 -0,9 

Trøgstad      0,0 

Våler 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 1,0 

Østre Toten*** 9,3 10,3 10,3 10,7 10,7 1,4 

C Totalt 16,2 17,7 16,8 17,2 17,7  1,6 

       
Totalsum 43,1 47,7 49,4 51,1 53,1  10,1 

* Inkluderer to prosjektstillinger i 2018     
** Forutsatt likt som 2017 grunnet ufullstendig/usikkert datagrunnlag   
*** Har også NAV-relaterte funksjoner. Prosjektstillinger trukket ut.   

 

5.6 Rutiner og verktøy i tildelingsprosessen  
Under presenterer vi funn når det gjelder organisering, rutiner og verktøy for tildeling. Vi har stilt 
spørsmål om: 

• Forhold mellom vedtak og faktiske utførte tjenester 

• Organiseringen av tildelingsprosessen 

• Likebehandling i tildeling  

• Enhetlige og faste rutiner for tildeling 

• Revurdering av vedtak 

• Bruk av verktøy (kartleggingsskjema, veileder for tildeling og søknadsskjema) 

• IKT-system som støtter tildeling 

Figur 5-24 viser summen av respondentenes svar på spørsmål knyttet til organisering, rutiner og 
verktøy for tildeling. A-kommunene har også for disse spørsmålene samlet sett en vesentlig bedre 
score i 2019 enn i 2016. Respondentene fra B-kommunene svarer også mer positivt, mens C-
kommunene har en liten nedgang. 

Figur 5-24 Organisering, rutiner og verktøy for tildeling 

 

5.6.1 Opplevd likhet i tildelingsprosessen 
Likhet i tjenesteutøvelsen er et ideal for de fleste offentlige virksomheter, og er også et av de 
overordnede målene for forsøket. Likebehandling i tildelingen av tjenesten vil trolig også gjenspeile 
hvorvidt kommunen har gode rutiner og verktøy i tildelingen.  

Figur 5-25 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om 
likebehandling i tildeling av tjenester. Poengsummene varierer mellom 4,6 og 3,6, Trøgstad og Os 
gir seg selv best score og Hobøl og Østre Toren gir seg selv lavest. Bortsett fra Hobøl, gir A-
kommunene seg bedre score i år sammenlignet med 2016. 
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Figur 5-25 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av 
tjenester 

5.6.2 Nærmere om vedtakene  
For å supplere analysen har vi, i tillegg til intervjuer med brukere, pårørende og andre informanter i 
kommunene, gjennomgått vedtak (melding om vedtak/underretning om vedtak) fra A-kommunene 
fra 2015/2016 og 2019. Totalt er 34 vedtak fra 2015/2016 og 22 vedtak fra 2019 gjennomgått. 
Gjennomgangen har omhandlet både førstegangsvedtak, revurderinger, men også avslag på 
søknad om tjenester.  

Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys 
riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Kommunalt ansatte som arbeider med 
saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av 
myndighetene, og tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende. God 
saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenestene.  

Enkeltvedtak 

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 skal det fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring eller 
avslag på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 som er 
ment å vare lenger enn to uker. De tjenestene som omfattes av dette er:  

► Helsetjenester i hjemmet  

► Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt  

► Plass i institusjon, herunder sykehjem  

► Nødvendig pårørendestøtte, herunder opplæring og veiledning, avlastningstiltak og 
omsorgsstønad  

► Tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

 At reglene om enkeltvedtak gjelder, innebærer blant annet at parten(e) skal varsles, at vedtaket 

skal være begrunnet og at partene(e) skal underrettes skriftlig om vedtak, begrunnelse og 
klagemuligheter.  
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Den viktigste delen av vedtaket er avgjørelsen av om personen har rett til helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen og i så fall i hvilket omfang, samt avgjørelsen av hvordan det 
konkrete tjenestetilbudet skal utformes. Kravene til selve enkeltvedtaket fremgår av 
forvaltningsloven.  

Utvikling i vedtakene 

Formålet med gjennomgangen av vedtakene har vært å se om ny og økt kompetanse, nye verktøy 
og endret praksis har medført endringer i utformingen av vedtakene. I gjennomgangen av 
vedtakene har det vært særlig fokus på om utformingen av vedtakene og i hvilken grad det enkelte 
vedtak inneholder:  

► Lovanvendelse, herunder rettighetsavklaring3 og hjemmel for beslutning  

► Individuell begrunnelse  

► Dokumentert brukermedvirkning  

► Dokumentert mål for bruker  

► Informasjon om av endringer og hvordan dette kan medføre endringer i utmålt tjeneste  

► Tydelig språk ifm. klageadgang  

Selv om ikke utvalget av saker nødvendigvis er representativt for kommunens praksis, gir 
gjennomgangen en indikasjon på om det har skjedd forbedringer i løpet av forsøket og om det er 
mulig med ytterligere forbedringer.  

Av Tabell 5-14 fremkommer det at det har vært en positiv utvikling innenfor alle områdene vi har 
sett på, bortsett fra bruk av individuell begrunnelse. Samlet sett ser man at andel vedtak som fyller 
de ulike kriteriene har økt fra 65 prosent i 2015/2016 til 80 prosent i 2019. I det følgende vil vi se 
nærmere på de ulike kriteriene. Vi redegjør også kort hva som ligger til grunn for vurdering av de 
gitte kriteriene.  

Tabell 5-14 Resultat av gjennomgang av vedtak i A-kommunen andel av vedtakene som fyller kriteriene 

Kriterier  2015/2016 2019 

Lovanvendelse for vedtak  91 % 100 % 

Individuell begrunnelse for vedtak  69 % 68 % 

Dokumentert brukermedvirkning i vedtak  35 % 64 % 

Dokumentert mål for brukeren i vedtak  35 % 55 % 

Behov og endringer i utmålt tjeneste  82 % 100 % 

Tydelig språk ifm. klageadgang  65 % 91 % 

 

Lovanvendelse. 
I 2015/2016 hadde 91 prosent av vedtakene riktig lovanvendelse. Riktig lovanvendelse betyr her at 
det skal foretas en fullstendig og korrekt hjemmelshenvisning. Dersom kommunen mener at 
personen har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester og at bistandsbehovet kan dekkes ved 
hjelp av f.eks. helsetjenester i hjemmet, er den korrekte hjemmelshenvisningen pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 
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bokstav a. Gjennomgang av vedtakene fra 2019 viser at alle vedtakene som ble gjennomgått 
hadde riktig lovanvendelse.  

Individuell begrunnelse for vedtak. 
69 prosent av vedtakene i 2015/2016 inneholdt en individuell begrunnelse, i 2019 var tallet 68 
prosent. Det er krav om at begrunnelsen for vedtaket skal inneholde en beskrivelse av det faktum 
kommunen har lagt til grunn i saken32. Alle vedtak som ble gjennomgått inneholdt en begrunnelse, 
samtidig så vi at en del kommuner hovedsakelig benyttet en gjengivelse av regelverket som 
begrunnelse. Ifølge Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 
utarbeidet av Helsedirektoratet, er en gjengivelse av regelverket sjelden tilstrekkelig som 
begrunnelse.  

Brukermedvirkning. 
Kommunene skal så langt som mulig utforme tjenestene i samråd med bruker og det skal legges 
stor vekt på brukers ønsker. Krav om brukermedvirkning er nedfelt i Lov om bruker- 
og pasientrettigheter § 3-1. Vi har sett på om kommunene har en praksis som innebærer at 
brukermedvirkning fremkommer skriftlig i vedtakene. Det er ikke krav om at dette skal være 
dokumentert, men ettersom det både stilles krav om brukermedvirkning og at forsøket legger stor 
vekt på dette, er vurderingen at hvordan brukermedvirkning er ivaretatt bør fremkomme som en del 
av begrunnelsen og målsettingen i vedtaket. Gjennomgangen viser at mange vedtak inneholder 
lovtekst om brukermedvirkning, men at brukermedvirkning kun var dokumentert i 35 prosent av 
vedtakene fra 2015/2016 og i 60 prosent av vedtakene fra 2019.  

Mål for brukeren  
I forsøket er det lagt stor vekt på at man skal belyse hva som er viktig for den enkelte. Det er blant 
annet utarbeidet en intervjuguide som skal benyttes i kartleggingen og som bygger rundt 
spørsmålet «hva er viktig for deg?» Dette er informasjon som bør ligge til grunn for beslutningene 
som tas, og bør derfor også være en del av begrunnelsen for vedtaket.  

Som en forlengelse av brukermedvirkning og spørsmålet om «hva er viktig for deg» ønsket vi å se i 
hvilken grad vedtakene inneholdt en målsetting, eller brukers egne mål. Gjennomgangen viste at 
kun 35 prosent av vedtakene fra 2015/2016 inneholdt brukers eller annen målsetting. Av vedtakene 
som ble gjennomgått fra 2019 inneholdt 60 prosent av vedtakene en målsetting. Vi ser at vedtak 
om hverdagsrehabilitering både viser til konkret brukermedvirkning og mål for bruker, i tillegg til 
målsetting med innvilget tjeneste.  

Endringer 
Et grunnleggende prinsipp er at vedtak/tjenester ikke kan endres eller avsluttes uten at det er 
endringer i behov og/eller omsorgsituasjonen. Informasjon om dette bør derfor fremkomme skriftlig 
i underretningen om vedtak. Gjennomgang av vedtakene fra 2015/2016 og 2019 viser at 
hovedvekten av vedtakene hadde denne informasjonen. I 2015/2016 inneholdt 82 prosent av 
vedtakene denne informasjonen. I 2019 inneholdt alle vedtak informasjon om dette.  

Klageadgang 
En viktig del av partens rettsikkerhet er at man har anledning til å klage på et enkeltvedtak. Det 
stilles strenge krav om klagesaksbehandling til kommunene, og klageadgang skal fremkomme 
skriftlig i underretningen om vedtak. Alle vedtak vi gjennomgikk inneholdt opplyser om 
klageadgang. I noen vedtak kan det se ut som om kommunen i hovedsak har gjengitt reglene. Det 
medfører at det blir mye tekst og språket som benyttes kan være lite forståelig. Gjennomgangen 

                                                      
32 Jf. forvaltningsloven § 25 andre ledd  
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viser videre at beskrivelsen av klageadgang kan variere fra vedtak til vedtak i samme kommune. 
Gjennomgangen av vedtak fra 2019 viser at mange kommuner har forenklet beskrivelsen av 
klageadgang siden 2015/2016 (91 prosent av vedtakene).  

Oppsummering 
Fra 2015/2016 til 2019 har det altså vært en positiv utvikling innenfor 5 av 6 kriterier:  

► en høyere andel av vedtakene benytter riktig lovanvendelse  

► en høyere andel vedtak inneholder individuelle begrunnelse  

► høyere andel vedtak med dokumentert brukermedvirkning  

► høyere andel vedtak hvor mål for bruker fremkommer  

► høyere andel vedtak hvor informasjon om endringer samt klageadgang fremkommer.  

Os kommune har hatt en positiv utvikling innenfor alle indikatorene vi har gjennomgått, mens de 
øvrige kommunene har det ikke. Gjennomgangen viser imidlertid at alle kommunene kan bli bedre 
når det gjelder:  

► Individuell begrunnelse for vedtak  

► Dokumentert brukermedvirkning i vedtak  

► Dokumentert mål for brukeren i vedtak  

Gjennomgangen har ikke innbefattet en generell vurdering av klart språk. Vi ser at kommunen med 
fordel bør se om det er mulig å både innfri formalkravene til utforming av vedtak, samtidig som 
språket som benyttes forenkles.  
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6 Økonomiske effekter av forsøket 
I dette kapitlet analyserer vi økonomiske effekter av forsøket, sett både fra kommunene og fra 
statens side. Vi gir innledningsvis en oversikt over problemstillingene som blir belyst i de ulike 
delene.  

Kapittel 6.1: Hva har skjedd med inntektene og utgiftene?  
Vi gir her en beskrivelse av utviklingen av de ulike delene av tilskuddet i den nye finansieringen og 
bruttoutgiftene.  

Kapittel 6.2: Hvorfor har finansieringsmodellen gitt kommunene et overskudd? 
For forsøket startet var det ikke opplagt at den nye finansieringsmodellen ville være mer gunstig 
enn rammefinansieringen. Det har imidlertid vist seg at forsøket har gitt et betydelig overskudd. Vi 
har anslått gevinster som følge av tre forklaringer: Opplegget for justering av uttrekket fra 
rammetilskuddet (1), det har vært gunstig å erstatte tilskuddet for ressurskrevende tjenester med 
aktivitetstilskudd (2), og at kommunene i 2017 jevnt over hadde lavere enhetskostnader enn 
satsene i forsøket (3). 

Kapittel 6.3: Har aktiviteten økt mer eller mindre enn behovet?  
I løpet av forsøket har det vært en betydelig vekst i vedtatte timer og døgn som utløser 
aktivitetstilskuddet. Samtidig har kommunene hatt en sterk vekst for befolkningsgruppene med 
behov for pleie- og omsorgstjenester. Ny praksis for tildeling kan ha avdekket behov som ikke fikk 
deldelt tjenester. Det er også mulig at en ny praksis for tildeling gjør brukerne mer selvhjulpne slik 
at behovet for tjenester går ned. En sammenlikning av utvikling av aktivitet og behov vil være noe 
av grunnlaget for å svare på resultatet av en ny praksis for tildeling.  

Kapittel 6.4: Hva har skjedd med kommunenes enhetskostnader? 
Vi har ikke detaljert informasjon om hva som har skjedd med kommunenes enhetskostnader etter 
den detaljerte kartleggingen for 2017. Våre analyser indikerer at kommunens enhetskostnader har 
økt og overskuddet har blitt redusert. Noe av forklaringen er at inntektene har økt og at det er et 
krav om at midlene skal brukes opp for førsøket tar slutt. Økte enhetskostnader kan både være et 
resultat av en planlagt styrking av bemanningen og at økonomistyringen er svekket.  

Kapittel 6.5: Hva har skjedd med prioriteringen av tre brukergrupper?  
Vår kartlegging i 2015 avdekket store forskjeller kommunene i utgiftene til tre brukergrupper: 
Personer med nedsatt funksjonsevne (1), personer med psykiske problemer og rusproblemer (2) 
og eldre mv (3). Spørsmålet er om det har skjedd en utjevning av tilbudet mellom 2015 og 2018. 
Offisiell statistikk gir ikke informasjon om de tre brukergruppene. 

Kapittel 6.6: Hva har skjedd med kommunenes brukerbetaling? 
Vår kartlegging av brukerbetaling fra kommunene viser at disse fortsetter å øke i tråd med tidligere 
utvikling i 3 av 4 kommuner.  

Kapittel 6.7: Bruk av overskudd fra forsøket  
Vår kartlegging basert på intervjuer og dokumentasjon fra kommunene, som viser hvordan 
inntektene har blitt brukt på ulike tiltak og investeringer, og hva er avsatt på fond. Alle kommunene 
har brukt inntektspåslaget til ulike forebyggende tjenester, kompetanseutvikling og 
velferdsteknologi. Stjørdal og Os har betydelige overskudd fra forsøket og finansierer store 
investeringer i sykehjem/helsehus kombinert med oppbygging av fond.  
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6.1 Inntekter og utgifter 
Dette delkapittelet gjennomgår inntektene kommunene har fått gjennom forsøket og utviklingen i 
bruttoutgifter.  

6.1.1 Tilskudd 2016-2019 
Finansieringsmodellen i A-kommunene går ut på at det gjøres et uttrekk av kommunens 
rammetilskudd for pleie- og omsorgstjenester. Dette erstattes av en finansieringsmodell som består 
av aktivitetstilskudd (enhetspriser), et rundsumtilskudd for å dekke en del faste kostnader, pluss et 
inntektspåslag. Finansieringsmodellen er nærmere omtalt i kap. 2.2.  

I 2019 var det samlede nye øremerkede tilskuddet på 1 269 mill. kr (jf. Tabell 6-1). Dette er 
beregnet ut fra aktivitetstilskudd per første halvår 2019, og er derfor usikkert. Merk at 
finansieringsmodellen for 2016 kun hadde effekt for 6-8 måneder (avhengig av tjeneste). 
Aktivitetstilskuddet (vedtakstilskuddet) omfatter 94 prosent av det samlede tilskuddet i 2019. Vi har 
analysert utviklingen for de ulike tjenestene i kap. 5.1. 

Rundsumtilskuddet blir brukt til å dekke utgifter til tjenester som ikke inngår i prismodellen og til 
tjenester hvor det er lite hensiktsmessig med enhetspriser. Nivået på tilskuddet er fastlagt etter en 
kartlegging av nivået for disse utgiftene i den enkelte kommune. Hvert år blir rundsumtilskuddet 
bare justert for pris- og lønnsveksten. Tilskuddet blir altså ikke justert for demografiske endringer. I 
2018 varierte andelen som rundsumtilskuddet utgjør av det samlede tilskuddet mellom 3,1 prosent i 
Hobøl og 5,4 prosent i Lillesand.  

I løpet av perioden har føring av utgiftene for frivilligsentralene vært flyttet fra pleie og omsorg 
(funksjon 234) til kultur (funksjon 385). Endringen har ført til at rundsumtilskuddet ikke lenger 
dekker utgiftene til frivilligsentraler. På den annen side dekker nå aktivitetstilskuddene utgifter til 
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. De to forholdene har omtrent samme effekt i hver 
sin retning, slik nettoeffekten på hva tilskuddene dekker ikke har endret seg i særlig grad.  

Inntektspåslaget er på omtrent samme nivå gjennom de tre årene forsøket har vart. 

Tabell 6-1 Tilskudd i forsøket 2016- 2019. Mill. kr, løpende priser. Kilde: Helsedirektoratet33  

 

6.1.2 Tilskuddet sammenliknet med uttrekket 
Finansieringsmodellen innebærer at rammetilskuddet og tilskuddet til ressurskrevende tjenester blir 
erstattet med aktivitetstilskudd og rundsumtilskudd. I tabellen under har vi sammenliknet finan-
sieringen i forsøket med uttrekket fra rammetilskuddet og det som er overført fra 
tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. 

                                                      
33 Aktivitetstilskuddet for 2019 basert på anslag fra Helsedirektoretat. Dersom utbetalingene fortsetter på 
samme nivå som første halvår blir tilskuddet på 1180 mill. kr i 2019.  

2016 2017 2018 2 019 2016 2017 2018 2 019 2016 2017 2018 2 019 2016 2017 2018 2 019 

Hobøl 55 115 120 119 51 108 113 112 2 4 4 4 2 4 4 4

Lillesand 104 224 235 257 94 205 216 238 6 12 12 13 4 7 7 7

Os 169 375 419 443 154 349 392 416 8 17 17 17 6 10 10 10

Stjørdal 199 442 440 449 181 409 407 415 10 21 21 21 8 12 12 13

I alt 526 1 157 1 215 1 269 480 1 071 1 128 1 180 26 53 55 55 20 32 33 34

Vedtakstilskudd Rundsumtilskudd InntekspåslagSamlet tilskudd
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Tabell 6-2 Summen av uttrekk og tilskudd til ressurskrevende brukere sammenliknet med summen av 
aktivitetstilskudd og rundsumtilskudd 2016-2019 i mill. kr. Kilde: Helsedirektoratet  

 

I 2019 er det anslått at de fire kommunene fikk 1 235 mill. kr av samlet tilskudd for vedtaks- og 
rundsumtilskudd (jf. tabellen over), noe som tilsvarer en differanse (sammenlignet med uttrekket) 
på 181 mill. kr. Differansen har økt gjennom perioden. 

Den nye finansieringen gir altså A-kommunene høyere inntekter enn i de ordinære 
rammetilskuddene. I perioden 2016-2019 har dette gitt samlede ekstra overføringer fra staten til 
kommunene på 495 mill. kr., i tillegg til inntektspåslaget på 119 mill. kr.  

6.1.3 Bruttoutgifter 2001-2018 
Bruttoutgiftene målt i faste priser34 vist i figuren under kan sies å gi et godt uttrykk for aktiviteten for 
pleie- og omsorgsutgiftene i kommunene. Vi har sett på om aktiviteten har økt etter at forsøket 
startet.  

 
Figur 6-1 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2018 i faste 2018-priser samlet for A-kommunene, B-
kommunene og C-kommunene 

I perioden fra 2001-2018 har aktiviteten økt med 82 prosent i A-kommunene, 80 prosent i B-
kommunene og 60 prosent i C-kommunene (jf. Figur 6-1). I A-kommunene har veksten vært særlig 
sterk etter 2016, altså i perioden forsøket har vart. Veksten i B-kommunene skjedde i første rekke i 
første delen av perioden, mens den i C-kommunene er mer spredt ut over hele perioden. 

                                                      
34 Omregningen til faste priser er gjort på grunnlag av kostnadsdeflatoren for kommunene vist i rapporten juni 
2019 fra «Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)». 

2016 2017 2018 2 019   2016 2017 2018 2 019   2016 2017 2018 2 019   

Hobøl 51         102      106      109      52 111 117 115 2           10         11         6           

Lillesand 99         198      207      213      100 217 228 250 0           19         21         37         

Os 153      305      320      328      163 366 409 433 10         61         89         105      

Stjørdal 189      375      393      404      191 430 428 436 2           55         35         33         

I alt 492      980      1 026   1 054   506 1124 1182 1235 14         144      156      181      
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Figur 6-2 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2018 i faste 2018-priser for de fire A-kommunene 

Det er betydelige forskjeller i veksten mellom de fire A-kommunene (jf. Figur 6-2). Veksten har vært 
særlig sterk i Os. Her har utgiftene vokst mer etter at forsøket startet. I de andre tre kommunene er 
veksten mer på linje med utviklingen før forsøket startet. 

6.2 Tre forklaringer til overskudd for A-kommunene 
Da forsøket startet opp var det vanskelig for kommunene å vite om forsøket ville gi kommunen 
høyere eller lavere inntekter enn ordinær rammefinansiering. En viktig grunn er at det færreste 
kommuner har kartlagt nivået på egne enhetskostnader. Dersom nivået i kommunen er lavere enn 
de statlige satsene går kommunen med overskudd, og er de høyere så blir det et underskudd. I 
løpet av forsøket har det av ulike grunner vist seg at deltakelsen i forsøket har gitt betydelige 
gevinster. Disse økonomiske gevinstene kan sies å være en viktig del av intervensjonen som 
forsøket innebærer. Men denne effekten var altså ikke planlagt før forsøket startet, med unntak av 
inntektspåslaget som var en del av forsøksopplegget. 

Ser man på hele forsøksperioden (2016 til 2019) har vi beregnet at statens utgifter i de fire A-
kommunene økt med 495 mill. kr.35, pluss det forutsatte inntektspåslaget på 119 mill. kr. 
Kommunene har altså mottatt 614 mill. kr. mer gjennom forsøket, sammenlignet med det de ville 
fått dersom de ikke deltok. Dette tilsvarer 17,6 prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene. 

Samlet sett anslår vi at økningen i overføringer fra staten til kommunene kan fordeles som i Tabell 
6-3: 

Tabell 6-3: Forklaring på økte overføringer fra staten til A-kommunene 2016-2019, og anslag i mill.kr. 

Effekt Anslått i mill. kr Forklaring 

Inntektspåslag 119 Fire prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester. 

Demografi-
komponent  

228 Avvik i justering av rammetilskudd. Tilfaller andre 
sektorer i kommunen.   

                                                      
35 Tall for 2019 er estimert basert på aktivitetstilskudd mv. for første halvår 2019.  
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

M
il

li
o

n
er

 2
0

1
8

-k
ro

n
er

Brutto driftsutgifter- faste priser

Os

Stjørdal

Lillesand

Hobøl



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 143 

Ressurskrevende 
tjenester36 

92 Effekt av at mye av økningen i ressurskrevende 
tjenester finansieres av staten  

Enhetskostnader 
og endring i 
aktivitetsnivå 

175 To mulige effekter som forklarer differansen mellom 
øvrige effekter og totalsum. Vår vurdering er at det i 
hovedsak skyldes enhetskostnader.  

Totalt  614  

 

Disse beskrives nærmere under:  

► Inntektspåslag: Inntektspåslaget er en del av det som er forutsatt i forsøket, og skal blant annet 
finansiere merarbeid ved deltagelse og andre satsinger innen pleie og omsorg. 
Inntektspåslaget utgjør 4 prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester, med et øvre tak på 
25 mill. kr per kommune.  

► Justering av uttrekket for demografisk utvikling: De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i 
aldersgruppene som utløser behovet for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å 
øke nivået på rammetilskuddet. Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig 
vekst. Resultatet er en økonomisk gevinst for kommunens øvrige tjenester. 

► Erstatning av tilskuddet for ressurskrevende tjenester med aktivitetstilskudd: I forsøket blir 
tilskuddet til ressurskrevende tjenester erstattet med aktivitetstilskudd. Fra 2015 til 2018 har 
kommunenes egenandel økt fra 138,9 til 181,8 mill. kr. I forsøket blir hele veksten finansiert av 
det aktivitetsbaserte tilskuddet. Hadde ikke kommunene vært med i forsøket måtte de selv 
finansiert egenandelen. Deltakelsen i forsøket gir altså kommunene en økonomisk gevinst. 

► Kommunenes enhetskostnader og endring i aktivitetsnivå. Slik vi analyserer det vil differansen 
mellom de økte overføringene på den ene siden og det som kan forklares av 
demografikomponenten, ressurskrevende tjenester og inntektspåslag på den andre, enten 
måtte forklares av enhetskostnader eller aktivitetsnivå. Vår vurdering er at denne gevinsten 
først og fremst skyldes at kommunene har egne enhetskostnader som er vesentlig lavere enn 
det de får gjennom satsene i forsøket. Dette gjør at pleie- og omsorgssektoren får mer betalt 
for å produsere de samme tjenestene. Denne analysen baserer seg på at: 

o Enhetskostnadene til kommunene er lavere enn satsene: Vi har foretatt detaljerte 
beregninger av kommunenes egne enhetskostnader for 201737, og gevinster og tap 
som følge av at kommunenes enhetskostnader avviker fra de statlige satsene. Denne 
viser at kommunene har egne enhetskostnader som i gjennomsnitt ligger godt under 
satsene i forsøket.  

o Vi har ikke kunnet påvise endringer i aktivitetsnivå utover det som kan forklares av 
behovsveksten, jf. kap. 6.3. 

 

Resultatet av beregningene er vist i tabellen under.  

                                                      
36 2019 forutsatt lik som 2018 
37 Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og 
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader» 
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Tabell 6-4 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016-2018. Millioner kroner i faste 2019-priser 

 

Gevinstene er betydelige og de har økt for de to områdene hvor gevinstene er beregnet for alle år. 
I det følgende gir vi en mer detaljert omtale av våre beregninger på de ulike områdene. 

6.2.1 Justering av uttrekket for demografisk utvikling 

Uttrekk fra rammetilskuddet 
Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og erstattet med den nye finansieringen. 
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester 
(KOSTRA 234, 253, 254 og 261). Uttrekket tilsvarer altså forbruket for omsorgssektoren i 2015. 
Reduksjon basert på forbruk innebærer at uttrekket tar hensyn til den enkelte kommunens faktiske 
prioriteringer i den enkelte kommune. Opplegget bidrar også til å skjerme sektorene som ikke er 
med i forsøket. 

Det blir så foretatt beregninger med tilpasninger av uttrekket til det aktuelle år. For hvert år er det 
så korrigert for pris- og lønnsvekst38. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket skulle korrigeres for 
«den generelle veksten i kommuneøkonomien». 

Underveis har opplegget blitt justert. Kommunene i forsøket har argumentert for at uttrekket da ville 
bli urimelig høyt. For 2017 er det valgt en annen metode for korrigering som gjør at uttrekket har 
blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på beregninger av betydningen av den demo-
grafiske utviklingen for landet som helhet for alle sektorer. Korrigeringen er på 1,6 prosent for 2016, 
0,71 prosent for 2017, 0,75 prosent for 2018 og 0,53 prosent for 2019. Korreksjonen er felles for de 
fire A-kommunene.  

I forsøksperioden har altså uttrekket blitt justert for lønns- og prisstigningen basert på en kommunal 
deflator, og en nasjonal demografisk faktor. Opplegget er ment å bidra til å skape forutsigbarhet for 
den enkelte kommune. 

Vekst i behov 2010-2025 
Vi har foretatt en beregning av behovet for pleie og omsorgstjenester som følge av demografiske 
endringer for perioden fra 2010 til 2025 (jf. Figur 6-3). Beregningene er gjort ved hjelp av de 
demografiske kriteriene i det statlige inntektssystemet. Alle de fire A-kommunene er inne i en 
periode med særlig sterk vekst i aldersgruppene som utløser behov for pleie- og omsorgstjenester. 
Veksten startet før forsøket startet i 2016 og den fortsetter etter avslutning av den første perioden i 
2019. Os har en vekst som er noe større enn de tre andre kommunene. 

                                                      
38 Det er brukt den kommunale deflatoren beregnet av Finansdepartementet og brukt i statsbudsjettet for 
gjeldende budsjettår. 

Enhets-

kost

Kommune 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2017

Hobøl 3,1 8,4 7,9 11,5 3,3 2,5 2,4 -2,2

Lillesand 2,2 2,4 10,1 12,0 2,4 7,1 9,1 10,0

Os 4,0 21,8 28,5 44,2 6,1 3,5 21,2 15,6

Stjørdal 5,9 14,2 21,5 26,8 2,9 7,7 -4,6 32,4

I alt 16,8 49,3 67,8 94,3 14,6 20,8 28,1 55,8

Ressurskrevende 

tjenesterJustering av uttrekk for demografi 
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For demografien har vi brukt statistikk for perioden 1988–2019 og framskrevet utvikling for 
perioden 2019–2040. Framskrivingen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne fram-
skrivingen bygger på en videreføring av registrerte trender for flytting og for dødelighet og frukt-
barhet. Våre beregninger bygger på hovedalternativet til SSB. Alternativet MMMM innebærer 
middels utvikling for fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring39.  

 

Figur 6-3 Beregnet behov 2010-2025 for de fire A-kommunene (2016=100)  

Fra 2016 til 2019 er den gjennomsnittlige årlige veksten for de fire kommunene 

► Hobøl: 3,1 prosent  

► Lillesand: 2,3 prosent 

► Os: 5,5 prosent  

► Størdal: 2,6 prosent 

I alle de fire kommunene henger den sterke veksten i det beregnede behovet sammen med flere 
eldre over 80 år. Økningen i antall eldre kommer tidligere enn det som er vanlig i andre kommuner. 
For landet som helhet starter økningen av gruppen over 80 år først på midten av 2020-tallet etter 
hvert som de store etterkrigskullene gradvis blir eldre.  

Beregninger av gevinst 
Den beregnede gevinsten vist i Tabell 6-4 er altså et resultat av at uttrekket er basert på beskjeden 
økning basert på den demografiske utviklingen for alle sektorer for landet som helhet. Veksten i 
befolkningsgruppene som utløser behovet for pleie- og omsorgstjenester er altså langt sterkere. 

Rammetilskuddet etter uttrekket blir brukt til å finansiere de andre sektorene som ikke er med i 
forsøket. Litt forenklet formulert betyr det at rammene for skole og barnehage blir økt som følge av 
at det blir flere eldre i de fire kommunene. 

                                                      
39  Ref. SSB: Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. Fordi framskrevne tall er usikre, er de 
avrundet.  
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6.2.2 Håndtering av ressurskrevende tjenester 
Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan 
søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av 
Helsedirektoratet. I 2018 fikk kommunene refundert 80 prosent av direkte lønnsutgifter for 
enkeltbrukere over innslagspunktet på 1 270 000 kr. Ordningen gjelder personer under 67 år.  

Denne refusjonsbaserte ordningen bryter med rammefinansieringen, som er det viktigste prinsippet 
i det statlige inntektssystemet for kommunene. Grunnen til at det ikke er etablert en rammefinan-
siering for disse brukerne er at omfanget av kostnader forbundet med slike brukere er preget av 
store tilfeldige variasjoner. Slike tilfeldige variasjoner kan gjøre store utslag for enkeltkommuner, og 
da særlig i små kommuner. Man har derfor kommet frem til at det har vært riktig med en særskilt 
refusjon for disse brukerne.  

For de fire A-kommunene blir altså det øremerkede tilskuddet erstattet med den nye aktivitets-
baserte finansieringen. Unntaket er brukerbetalingene for disse brukerne, som kun er av marginal 
betydning.  

Kommunene nå får dekket både det statlige tilskuddet og den tidligere egenandelen som 
kommunene finansierte av de frie inntektene. Egenandelen utgjorde en del av nettoutgiftene for 
pleie og omsorg i 2015, og er derfor med i uttrekket fra rammetilskuddet.  

Nivået på den kommunale egenandelen vil svinge i takt med omfanget av brukere med ressurs-
krevende tjenester. For kommunene kan det være en utfordring å gjøre de nødvendige justeringer 
av budsjettet slike endringer krever. Informanter i kommunene mener at en gevinst ved deltakelsen 
i forsøket er at man ikke lenger trenger å gjøre slike justeringer av budsjettet.  

Veksten i det aktivitetsbaserte tilskuddet vil altså være påvirket av utviklingen for brukerne som 
omfattes av refusjonsordningen. Utviklingen kan være påvirket av både tilfeldige variasjoner i 
utviklingen av behovet for disse brukerne og av at endringer i hvor effektivt driften er organisert. 

Utviklingen i tilskuddet for perioden fra 2014 til 2018 er vist i tabellen under. De fire A-kommunene 
har fått refundert utgiftene i 2016 for den delen av året den nye finansieringen ikke var kommet i 
gang. Tabellen under viser hvor mye tilskuddet ville vært på dersom den gamle ordningen hadde 
vært virksom hele året. Den viser også hva kommunene ville fått i tilskudd i 2017 og 2018 dersom 
utgiftene ikke var finansiert av det aktivitetsbaserte tilskuddet i forsøket. 
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Tabell 6-5 Refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2014-2018. Kilde: 
Helsedirektoratet 

 

Fra 2014 til 2018 har nettoutgiftene økt fra 277 til 315 mill. kr, noe som tilsvarer en vekst på 
13,5 prosent. I samme periode har deflatoren for kommunalt konsum økt med 10,9 prosent. 
Veksten i utgifter er altså noe sterkere enn prisstigningen. Utviklingen i behovet for tjenester for 
disse brukerne har altså bidratt noe til den sterke veksten i bruttoutgiftene i denne perioden. 

Kommunenes egenandel har økt og tilskuddet har blitt redusert. Denne utviklingen kan skyldes 
både innstramningen i ordningen og endringer i sammensetningen av enkeltbrukere.  

Det er forskjeller i utviklingen i nettoutgiftene for den enkelte kommune. I perioden har utgiftene økt 
i Lillesand og Os, og de har blitt redusert i Stjørdal. I Hobøl var nivået i 2018 omtrent som i 2015. 

Fra 2015 til 2018 har kommunenes egenandel økt fra 138,9 til 181,840 mill. kr. I forsøket blir hele 
veksten finansiert av det aktivitetsbaserte tilskuddet. Hadde ikke kommunene vært med i forsøket 
måtte de selv finansiert egenandelen. Deltakelsen i forsøket gir altså kommunene en økonomisk 
gevinst. 

Før forsøket ble egenandelen finansiert av kommunenes frie inntekter. Som tidligere nevnt er det 
foretatt et uttrekk for 2015 basert på faktiske utgifter. Uttrekket har så blitt justert med 1,6 prosent i 
2016, 0,71 prosent i 2017 og 0,75 prosent i 2018. I den aktivitetsbaserte finansieringen er det 

                                                      
40 Summen av egenandel ved innslagspunkt og egenandel for kommunen.  

Kommune År

Antall 

tjeneste- 

mottakere Netto utgift

Egenandel 

ved 

innslags-

punkt

Netto utgift 

utover 

innslags-

punkt

Egenandel 

for 

kommunen

Øremerket 

ti lskudd 

(til  

utbetaling)

Fire a-kommuner 2018 117 315 149 166 33 133

2017 111 298 137 161 32 129

2016 108 292 125 167 33 134

2015 96 279 104 175 35 140

2014 277 102 175 35 140

Hobøl 2018 15 33 19 14 3 11

2017 15 33 19 14 3 11

2016 16 33 19 14 3 11

2015 14 27 15 12 2 10

2014 34 17 17 3 14

Lillesand 2018 18 55 23 32 6 25

2017 17 48 21 27 5 22

2016 14 42 16 25 5 20

2015 12 40 13 27 5 21

2014 40 14 26 5 21

Os 2018 49 134 62 72 14 57

2017 37 104 46 59 12 47

2016 39 110 45 65 13 52

2015 35 100 38 62 12 50

2014 97 34 63 13 50

Stjørdal 2018 35 93 44 48 10 39

2017 42 113 52 61 12 49
2016 39 108 45 63 13 50

2015 35 112 38 74 15 59

2014 106 38 69 14 55
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staten som dekker alle utgifter. Det betyr altså at veksten som er utover justeringen av uttrekket 
innebærer en gevinst for kommunene. Den beregnede gevinsten er vist i tabellen under. 

Tabell 6-6 Begegnet økonomisk gevinst for A-kommunene 2016-2018 som følge av ordningen med 
ressurskrevende tjenester. Millioner kroner i faste 2019-priser 

  Ressurskrevende tjenester 

Kommune 2016 2017 2018 

Hobøl 3,3 2,5 2,4 

Lillesand 2,4 7,1 9,1 

Os 6,1 3,5 21,2 

Stjørdal 2,9 7,7 -4,6 

I alt 14,6 20,8 28,1 

 

Fra 2016 til 2018 har altså den samlede økonomiske gevinsten økt 13,5 til 27,3 millioner kroner (jf. 
tabellen over). Stjørdal er den eneste kommunen med beregnet økonomisk tap for denne gruppen, 
noe som er et resultat av at nettoutgiftene til denne gruppen har blitt redusert med 20 millioner 
kroner. 

6.2.3 Enhetskostnader 2017 
Vi har beregnet enhetskostnader41 for tjenestene som finansieres av forsøket både for de fire A-
kommunene og for Røyken, Kristiansand og Selbu. For de syv kommunene viser beregningene 
følgende avvik mellom kommunenes enhetskostnader og de nasjonale satsene: 

Tabell 6-7 Avvik mellom beregnede kommunale utgifter og finansiering gjennom satsene i det statlige forsøket 
(+ er tap og - er gevinst for kommunene) 

Kommune I alt (vektet 
gjennomsnitt) 

Hjemmetjenester Aktivisering Institusjon 

Røyken -5 % +11 % -31 % -5 % 

Kristiansand -14 % +0 % -1 % -30 % 

Selbu -3 % -1 % ? -5 % 

Hobøl +2 % +14 % ? -10 % 

Lillesand -6 % -12 % ? +2 % 

Os -5 % -6 % -35 % +20 % 

Stjørdal -8 % -7 % +17 % -11 % 

Av de syv kommunene som nå er kartlagt er det bare Hobøl som samlet har høyere 
enhetskostnader enn satsene i forsøket. 

Alle de tre hovedtjenestene vist i tabellen har både positive og negative utslag. Det er med andre 
ord ikke noe klar sammenheng om hvilke tjenester som gir en gevinst og hvilke som gir et tap. 
Mangel på pålitelige data har gjort at det ikke har vært mulig å beregne enhetskostnadene for 
aktivisering i Selbu, Hobøl og Lillesand. 

Avviket for de fire A-kommunene danner grunnlag for å beregne gevinstene vist i Tabell 6-4. Det 
finnes ikke tilsvarende detaljerte beregninger av enhetskostnader for 2018 eller 2019.  

                                                      
41 Beregningene er dokumentert i rapporten: Enhetskostnad norske kommuner. Agenda Kaupang 30. januar 
2019. Rapportnummer: 9272-07 
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6.3 Utviklingen i aktivitet og behov 
I løpet av forsøket har det vært en betydelig vekst i vedtatte timer og døgn som utløser aktivitets-
tilskuddet. Samtidig har kommunene hatt en sterk vekst for befolkningsgruppene med behov for 
pleie- og omsorgstjenester. Ny praksis for tildeling kan ha avdekket behov hos brukere som 
tidligere ikke fikk tildelt tjenester. Det er også mulig at en ny praksis for tildeling gjør brukerne mer 
selvhjulpne slik at behovet for tjenester går ned. En sammenlikning av utvikling av aktivitet og 
behov vil være noe av grunnlaget for å svare på resultatet av en ny praksis for tildeling.  

Vi har sammenliknet veksten i aktiviteten med veksten i det beregnede behovet. Aktiviteten er 
beregnet på grunnlag av utviklingen for det aktivitetsbaserte tilskuddet (jf. Tabell 5-3). Her har vi 
ikke pålitelige data for 2016, slik at det er først for 2018 at vi har data for utviklingen fra året før. 
Endringene i aktivitet er basert på faste 2019-priser. Våre beregninger av behovet er omtalt i kap. 
6.2.1. 

Tabell 6-8 Årlig prosentvis vekst for aktiviteten og behovet 2017-2019. Endringer i aktiviteten er beregnet som 
endringer i samlet aktivitetstilskudd i faste 2019-priser. 

 

Både for aktiviteten og behovet er det relativt store endringer i hvor sterk økningen har vært. 
Utviklingen av begge størrelsene kan til en viss grad være preget av tilfeldige utslag. For 
utviklingen i aktivitet vil det kunne bety mye om det kommer en ny bruker som krever mye 
ressurser eller om en slik bruker flytter ut av kommunen eller dør. Beregningene av behov tar 
utgangspunkt i den demografiske utviklingen. Her vil størrelsen på det enkelte kull være av 
betydning, og kanskje gi årlige endringer i det beregnede behovet som ikke er helt reelle. 

For å få et mer robust resultat har vi derfor slått sammen 2018 og 2019: 

► Hobøl: Behovet økt mer enn aktiviteten (-7,6 prosent) 

► Lillesand: Aktiviteten økt mer enn behovet (+1,5 prosent) 

► Os: Aktiviteten økt mer enn behovet (+6,2 prosent) 

► Stjørdal: Behovet økt mer enn aktiviteten (-7,8 prosent) 

► I alt: Behovet økt mer enn aktiviteten (-2,9 prosent)  

For de fire kommunene samlet har altså det beregnede behovet økt mer enn aktivitetstilskuddene. 
Tilsvarende er tilfelle i Stjørdal og Hobøl, mens i Lillesand og Os har aktiviteten økt mer enn behov. 

I analysen over har vi sammenliknet utviklingen i aktivitetstilskudd med endringer i behov som følge 
av demografi. Imidlertid vil utviklingen i aktivitet også være påvirket av utviklingen for brukere med 
stort behov for bistand. Utviklingen for disse brukere er til en viss grad preget av «små talls lov» og 
tilfeldige utslag. Fra 2017 til 2018 har det for disse brukerne vært en betydelig vekst for Os og en 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Hobøl 2,0 % -4,9 % 4,6 % 0,3 % 4,4 % 1,7 % -9,2 %

Lillesand 2,5 % 5,7 % 0,3 % 5,1 % 1,7 % -2,6 % 4,1 %

Os 9,6 % 6,4 % 6,8 % 3,3 % 6,5 % 6,2 % 0,0 %

Sjørdal -3,2 % 0,7 % 2,4 % 3,1 % 2,3 % -6,2 % -1,6 %

I alt 2,6 % 3,1 % 3,5 % 2,9 % 3,7 % -0,4 % -0,6 %

Aktivitet (vedtakstilskudd) Behov (demografi) Differanse
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betydelig reduksjon for Stjørdal. Det ser altså ut til at de store positive og negative utslagene for 
disse to kommunene nettopp kan forklares med utviklingen i brukere som krever store ressurser.  

6.4 Utvikling for kommunenes enhetskostnader 
Vi har ikke detaljert informasjon om hva som har skjedd med kommunenes enhetskostnader etter 
den detaljerte kartleggingen for 2017. Våre analyser indikerer at kommunens enhetskostnader har 
økt og overskuddet har blitt redusert. Noe av forklaringen er at inntektene har økt og at det er et 
krav om at midlene skal brukes opp for førsøket tar slutt. Økte enhetskostnader kan både være et 
resultat av en planlagt styrking av bemanningen og at økonomistyringen er svekket.  

Utviklingen i enhetskostnader er belyst med to ulike datakilder. Vi har sammenliknet veksten for 
bruttoutgifter med aktiviteten (kap. 6.4.1) og vi har sett på utviklingen i bruttoutgifter per 
oppholdsdøgn på sykehjem (kap. 6.4.2). 

6.4.1 Sammenligning av bruttoutgifter og aktivitet 
Vi har sammenliknet den samlede veksten for bruttoutgiftene og aktiviteten. En slik analyse på 
overordnet nivå kan gi indikasjoner om utviklingen av enhetskostnadene. Dersom utgiftene vokser 
mer enn aktiviteten, kan det være et uttrykk for at enhetskostnadene øker. Og omvendt kan en 
reduksjon i enhetskostnadene gi seg uttrykk i at utgiftene vokser mindre enn aktiviteten. Dette er 
en grov overordnet analyse hvor resultatene må tolkes med en viss grad av forsiktighet 

Det foreligger ennå ikke data for utgiftene i 2019. Vi kan derfor bare sammenlikne veksten for 
2018. 

Tabell 6-9 Årlig prosentvis vekst for bruttoutgiftene og aktiviteten 2017-2019. Endringer i aktiviteten er 
beregnet som endringer i samlet aktivitetstilskudd i faste 2019-priser. 

 

For alle de fire kommunene har utgiftene vokst vesentlig mer enn aktiviteten. Disse dataene peker 
altså i retning av at enhetskostnadene har økt. Kapittel 4 diskuterer dette mer inngående for hver 
kommune. Mulige forklaringer er mindre kostnadskontroll, økt kvalitet og store investeringer i 
kompetanse, utstyr mv.  

6.4.2 Bruttoutgifter per oppholdsdøgn 
Utviklingen etter 2015 i alle de fire kommunene er preget av en betydelig økning i bruttoutgiftene 
per oppholdsdøgn (jf. figuren under). Fra 2015 til 2017 økte A-kommunene i snitt kostnaden per 
oppholdsdøgn med 21 prosent, fra 3 092 til 3 745 kr.  

Denne utviklingen er den viktigste forklaringen til økningen i utgiftsandelen til institusjonsplasser i 
A-kommunene. Utviklingen er overraskende, fordi denne veksten ikke blir finansiert gjennom 
forsøket. Tvert imot finansierer alle A-kommunene selv veksten i utgifter per plass. I 2017 er det 
beregnet at aktivitetstilskuddet gir en gevinst for institusjon for Stjørdal og Hobøl (de har altså et 
overskudd i leveransene av institusjonsplasser), mens Os og Lillesand taper.  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Hobøl 5,0 % 6,4 % 2,0 % -4,9 % 4,4 %

Lillesand 6,1 % 6,5 % 2,5 % 5,7 % 4,0 %

Os 7,3 % 15,3 % 9,6 % 6,4 % 5,7 %

Sjørdal 6,6 % 1,2 % -3,2 % 0,7 % 4,4 %

I alt 6,6 % 7,1 % 2,6 % 3,1 % 4,5 %

Bruttoutgifter Aktivitet (vedtakstilskudd) Differanse
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Figur 6-4 Bruttoutgifter per oppholdsdøgn 2011-2018. Faste 2018-priser. Kilde: KOSTRA og egne beregninger  

 

I 2017 hadde Os og Lillesand bruttoutgifter per oppholdsdøgn på rundt 4 200 kr, mens nivået i 
Stjørdal og Hobøl var på rundt 3 250 kr (jf. figuren under). Nivået i Os lå rundt 30 prosent høyere 
enn Stjørdal som lå lavest. 

I perioden fra 2010 til 2017 hadde Os et svært høyt nivå for bruttoutgiftene per oppholdsdøgn. 
Dette kan ha sammenheng med kjøp av private plasser i påvente av ferdigstillelsen av nytt 
sykehjem. Vi vet imidlertid ikke om nivået faktisk har vært så høyt eller om det kan være feil i 
datagrunnlaget. Det er registrert avvik mellom døgnene rapportert til SSB og i forsøket. Vi anser 
timene rapportert i forsøket som mer pålitelige enn til SSB. Derfor er det en viss usikkerhet knyttet 
til utviklingen vist i figuren over. Ettersom antall brukere er på et nokså stabilt nivå gir økningen i 
utgifter per oppholdsdøgn mening som forklaring på den markante økningen av utgifter til institu-
sjon. 

For Stjørdal øker bruttoutgiftene mer enn aktiviteten, samtidig som det har vært en reduksjon i 
bruttoutgifter per sykehjemsplass. Reduksjonen av enhetskostnaden kan ha sammenheng med at 
omsorgsboliger har blitt hjemlet om til sykehjem, og at de nye sykehjemsplassene har en noe 
lavere bemanning enn de gamle.  

6.5 Prioriteringen av tre brukergrupper 
Som beskrevet i kapittel 3.6.10 er en av metodene i dette arbeidet å fordele aktuelle poster i 
kommuneregnskapet på tre brukergrupper, hhv. personer med nedsatt funksjonsevne, personer 
med rusproblemer/psykiske problemer, og eldre.  

Som en del av vår nullpunktsanalyse ble regnskapet for 2015 for alle A-, B- og C-kommunene 
fordelt på de tre gruppene. I det følgende beskriver vi først forskjeller i kommunenes utgifter til 
disse brukergruppene i 2015. I vår analyse er vi i første rekke opptatt av om forskjellene mellom 
kommunene har blitt redusert mellom 2015 og 2018. Reduserte forskjeller kan sies å være i 
samsvar med den overordnede målsetting om «økt likebehandling på tvers av kommunegrenser». 
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6.5.1 Hovedkonklusjoner regnskapet 2015 
Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigering av forskjeller 
i behov. Kartleggingen av utgiftene til kommunene i forsøket illustrerer disse forskjellene. Hobøl lå 
høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 prosent høyere enn Stjørdal som lå lavest.  

 

Figur 6-5  Netto utgifter til pleie og omsorg 2015 korrigert for behov. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 
2015  

Blant disse kommunene var det langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funk-
sjonsevne og psykisk helse enn for utgiftene til eldre. For eldre hadde Våler de høyeste utgiftene, 
30 prosent høyere enn Stjørdal som hadde lavest utgifter. Høyeste utgifter til personer med nedsatt 
funksjonsevne hadde Hobøl, med et nivå mer enn fire ganger så høyt som Stjørdal. Våler hadde 
utgifter til psykisk helse som lå ti ganger så høyt som for Oppdal som lå lavest. 

De korrigerte driftsutgiftene for den eldste gruppen er vist i figuren under.  
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Figur 6-6 Netto utgifter til pleie og omsorg til eldre 2015 mv. korrigert for behov. Korreksjoner basert på 
delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015  

I 2015 brukte Våler mest på den eldste aldersgruppen og Stjørdal minst, jf. figuren over. Utenom 
de to som brukte mest (Våler og Østre Toten) og Stjørdal, er det relativt små forskjeller i nivået på 
utgiftene til eldre. De fire kommunene med lavest samlede utgifter er også de fire kommunene som 
bruker mest på omsorgsboliger til denne gruppen.  

6.5.2 Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2018 i A-kommunene 
Fra 2015 til 2018 har de samlede bruttoutgiftene for de fire A-kommunene økt fra 1 050 til 
1 318 mill. kr (jf. tabellen under). Den samlede veksten i utgiftene er tidligere beskrevet og 
analysert i Agenda Kaupang (2018)42. En oppdatert versjon av denne analysen er lagt frem 
tidligere i dette kapitlet. Så langt er utgiftene korrigert for behov (Figur 6-5 og Figur 6-6), slik at vi 
kan sammenlikne på tvers av kommuner. I drøftingen av utviklingen fra 2015 til 2018 er utgiftene 
ikke korrigert for behov eller prisvekst. Det betyr at tabellene under viser den faktiske utviklingen i 
millioner kroner. 

                                                      
42 Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og 
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader» 
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Tabell 6-10 Bruttoutgifter 2015 og 2018 fordelt på tre brukergrupper for A-kommunene. Millioner kroner  

 

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende. 

Personer med nedsatt funksjonsevne: Hobøl har hatt svakere vekst enn pris- og kostnadsveksten i 
kommunesektoren (kommunal deflator) på 8,3 prosent fra 2015 til 2018. Lillesand har hatt en noe 
sterkere vekst. Hobøl og Lillesand lå høyt i utgangspunktet. Veksten har vært sterk for Os og 
Stjørdal, som var blant kommunene som lå lavt. Altså har utviklingen gått i retning mer likhet.  

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: For denne gruppen har det fra 2015 til 2018 
vært en sterk vekst for Hobøl, Lillesand og Os og reduksjon for Stjørdal. I 2015 lå utgiftene i 
Stjørdal betydelig høyere enn de andre tre kommunene. Også for denne gruppen har det altså 
skjedd en utvikling i retning større likhet. 

Eldre mv (institusjon). For alle de fire A-kommunene har det vært en betydelig vekst i utgiftene til 
institusjon. Os, som lå på et lavt nivå i 2015, har hatt den sterkeste veksten. Antall brukere på 
langtidsopphold sank frem til 2017, for så å øke fra 2017 til 2018 (jf. Figur 5-3). Fra 2017 til 2019 
har tilskuddene til langtidsopphold økt betydelig i Os og Stjørdal (jf. Tabell 5-4). Forklaringen er 
økte utgifter per bruker (oppholdsdøgn) på langtidsopphold, og at korttidstilbudet har blitt styrket. 

Eldre mv (boliger med døgnomsorg): Økningen i Os og Stjørdal har vært sterkere enn kostnads-
veksten i kommunesektoren. Begge kommunene hadde høye utgifter til tilbudet i 2015, fordi dette 
har vært en tydelig prioritering i disse kommunene som alternativ til langtidsopphold på institusjon. 
Hobøl og Lillesand har ennå ikke etablert et slikt tilbud. Lillesand har imidlertid startet 
planleggingen av boliger med døgnomsorg. Byggingen av sykehjem og andre botilbud er en 
prosess som tar relativt lang tid. Vanligvis tar det minst fem år fra planleggingen starter til bygget 
står ferdig. På dette området kan man altså ikke forvente at det skjer så mye i løpet av bare to år. 

Eldre mv (andre hjemmetjenester): Alle kommunene hadde betydelig vekst fra 2015 til 2018. 
Utviklingen i tilskuddene fra 2017 til 2019 viser en økning for hjemmebaserte tjenester for Hobøl, 
Lillesand og Os, mens det har vært en reduksjon for Stjørdal (jf. Tabell 5-4). Reduksjonen i Stjørdal 
har sammenheng med at plasser i omsorgsboliger nå er hjemlet om til sykehjemsplasser. 

Oppsummering A-kommunene: Jevnt over har A-kommunene hatt en betydelig økning i kostnader 
til de fleste brukergrupper. Samlet sett har brutto utgifter økt med ca. 15 prosent for de fire 
kommunene. Deler av dette skyldes den demografiske veksten blant eldre brukere. Videre er det 
tegn til at kommunene konvergerer med tanke på tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, 
for personer med psykiske problemer og rusproblemer og for hjemmetjenester til eldre.  

Gruppe 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

I alt 106 137 220 271 311 431 412 478 1 050 1 318

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år 5 3 6 8 11 21 14 17 36 50

- over 18 år 40 41 71 80 98 123 83 110 292 354

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 1 3 3 0 0 1 0 0 4 4

- over 18 år 5 14 14 22 32 53 68 59 120 149

Eldre mv.

- institusjon 34 44 89 113 57 76 70 87 249 320

- bolig med døgnomsorg 1 0 0 0 68 100 124 144 194 244

- andre hjemmetjenester 21 31 36 48 44 57 54 62 155 198

Hobøl Lillesand Os Stjørdal Alle A
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6.5.3 Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2018 i B-kommunene 
Utviklingen for de to B-kommunene er vist i tabellen under. De to B-kommunene har hatt en 
betydelig økning i kostnader for alle tre brukergrupper. Det ser imidlertid ikke ut til at nivået 
konvergerer mot det som gjelder i A-kommunene eller i andre kommuner. Spydeberg lå høyt på de 
fleste parametere i utgangspunktet, og har fortsatt å øke.  

Tabell 6-11 Bruttoutgifter 2015-2018 fordelt på tre brukergrupper for B-kommunene. Millioner kroner  

 

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende. 

Personer med nedsatt funksjonsevne: Både Spydeberg og Selbu har hatt en sterk vekst i utgiftene 
til disse brukerne. Spydeberg lå høyt i utgangspunktet, mens Selbu lå på et mer middels nivå. Det 
har med andre ord ikke skjedd den samme utjevningen som for A-kommunene. 

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Det har vært en sterk vekst for utgiftene i 
Spydeberg, mens utgiftene i Selbu har blitt redusert. I 2015 lå Spydeberg høyt og Selbu lavt. De to 
kommunene har altså beveget seg lenger unna både hverandre og nivået i A-kommunene. 

Eldre mv.: Fra 2015 til 2018 har de samlede utgiftene til eldre økt både i Spydeberg og Selbu. 
Spydeberg lå høyt i 2015, mens Selbu lå noe under middels. For denne gruppen har det altså vært 
en viss konvergens med tanke på hvor mye kommunene bruker på denne gruppen.  

6.5.4 Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2018 i C-kommunene 
Fra 2015 til 2018 har de samlede bruttoutgiftene for de seks C-kommunene økt fra 1 050 til 1 318 
millioner kroner (jf. tabellen under). Veksten er på 26 prosent, som er omtrent på samme nivå som 
A-kommunene.  

Gruppe 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

I alt 119 145 146 177 108 114 118 131 227 258 263 307

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år 5 5 9 8 0 0 0 0 5 5 9 8

- over 18 år 32 44 45 59 32 38 39 42 64 82 84 101

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 3 2

- over 18 år 11 18 23 26 4 2 1 1 15 20 25 28

Eldre mv.

- institusjon 44 48 47 58 46 49 51 59 90 97 98 116

- bolig med døgnomsorg 7 8 4 5 0 0 0 0 7 8 4 5

- andre hjemmetjenester 19 19 15 18 25 25 26 29 44 45 41 47

Spydeberg Selbu Begge B
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Tabell 6-12 Bruttoutgifter 2015 og 2018 fordelt på tre brukergrupper for C-kommunene. Millioner kroner 

 

Samlede utgifter i C-kommunene til barn og unge med psykiske problemer og rusproblemer har økt 
fra 5 millioner kroner i 2015 til 47 millioner kroner i 2018.  

6.5.5 Sammenlikning av utviklingen i A- og C-kommuner 
Det viktigste formålet med C-kommunene har vært å få en referanse til utviklingen for kommuner 
som ikke er med i forsøket. I tabellen under har sammenliknet den prosentvise veksten for de fire 
A-kommunene med den tilsvarende samlede veksten for de seks C-kommunene. For A-
kommunene har vi brukt fargekoden grønt der veksten er sterkere enn C-kommunene og lilla der 
veksten er svakere enn C-kommunene. 

Tabell 6-13 Prosentvis økning i bruttoutgifter fra 2015 til 201843  

 

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende. 

Personer med nedsatt funksjonsevne: A-kommunene har økt mer enn C-kommunene for begge 
aldersgrupper. Hobøl som lå høyt i utgangspunktet har hatt svakest vekst.  

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: For A-kommunene samlet er veksten for 
denne omtrent på linje veksten for de øvrige gruppene. I C-kommunene har utgiftene til brukere 
under 18 år økt fra 5 til 47 millioner kroner. Selv om deler av denne differansen kan skyldes 
feilkoding illustrerer dette likevel tendens mange av C-kommunene har opplevd med økning innen 

                                                      
43 For å øke lesbarheten er noen av cellene med høy positiv eller negativ vekst holdt utenfor. De høye 
verdiene er et resultat av lave utgifter i 2015, slik at endringen i millioner kroner ikke trenger å være så stor. 

Gruppe 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

I alt 124 138 95 126 385 469 176 225 313 395 153 183 1 246 1 542

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år 3 4 4 6 24 26 11 15 23 25 1 2 66 78

- over 18 år 35 40 24 31 81 73 34 40 64 89 50 62 288 335

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 0 0 1 13 0 10 2 3 2 15 0 0 5 47

- over 18 år 6 8 11 13 10 17 17 23 15 17 2 2 61 79

Eldre mv.

- institusjon 51 56 34 39 131 140 67 83 80 97 57 63 421 478

- bolig med døgnomsorg 2 3 9 11 1 4 0 0 76 91 22 31 111 140

- andre hjemmetjenester 26 28 11 13 137 199 45 62 53 60 22 24 293 385

Alle CTrøgstad Våler Østre Toten Søgne Fjell Oppdal

Gruppe Hobøl Lillesand Os Stjørdal Alle A Alle C

I alt 29 % 24 % 39 % 16 % 26 % 24 %

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år -33 % 35 % 93 % 19 % 37 % 17 %

- over 18 år 3 % 12 % 25 % 33 % 21 % 16 %

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 21 % 886 %

- over 18 år 184 % 52 % 66 % -13 % 24 % 28 %

Eldre mv.

- institusjon 32 % 27 % 32 % 25 % 28 % 14 %

- bolig med døgnomsorg 47 % 16 % 26 % 26 %

- andre hjemmetjenester 47 % 33 % 30 % 14 % 27 % 31 %
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psykiske problemer hos yngre brukere. C-kommunene har altså i større grad enn A-kommunene 
prioritert å styrke tilbudet til de yngste brukerne. Tjenester til disse brukerne blir i stor grad gitt uten 
vedtak og stykkprisfinansiering. Relativt lav vekst i A-kommunene kan være at kommunene i 
forsøket ikke får økte inntekter ved en utvidelse av tilbudet til denne gruppen. For brukerne over 18 
år har det vært en sterk vekst i Hobøl, Lillesand og Os. Stjørdal, som lå klart høyest i 2017, har hatt 
en reduksjon. 

Eldre mv.: I C-kommunene har veksten for institusjon vært svakere enn veksten for boliger med 
døgnomsorg og andre hjemmetjenester. I A-kommunene samlet har det vært omtrent lik veksten 
for de tre tilbudene. Særlig påfallende er at alle de fire kommunene har hatt økte utgifter til 
institusjon. 

6.6 Brukerbetalinger 
For de fire A-kommunene har det vært en betydelig økning i brukerbetalinger siden 2003 (jf. figuren 
under). Både for Os og Hobøl har brukerbetalingene blitt mer enn doblet i løpet av perioden. Etter 
2015 har brukerbetalingene i Os, Stjørdal og Hobøl fortsatt å øke etter deltakelsen i forsøket.  
I Lillesand har det vært en markant endring. Her har brukerbetalingene blitt redusert med rundt 
3 mill. kr siden 2014.  

 

Figur 6-7 Brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenestene (funksjon 234, 253 og 261) 2003–2018, i mill. kr 

Reduksjonen i Lillesand begynte altså før deltakelsen i forsøket. Reduksjonen har skjedd for 
institusjon (funksjon 253). Det er mulig at rutinene for innbetaling har blitt svekket. Forklaringen kan 
imidlertid være feil i regnskapet som har blitt rettet opp. Vi vet altså ikke i hvilken grad reduksjonen 
er reell.  

Reduserte brukerbetalinger blir ikke kompensert gjennom finansieringen i forsøket. Det er altså 
kommunene selv som bærer et eventuelt tap som følge av reduserte inntekter. 

For landet som helhet utgjorde brukerbetalingene i 2018 rundt 7,8 prosent av nettoutgiftene (jf. 
figuren under). I perioden fra 2005 har denne andelen blitt redusert med rundt to prosentpoeng. 
Brukerbetalingene finansierer med andre ord en mindre del av utgiftene nå enn i starten av 
perioden.  
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Den reduserte andelen henger trolig sammen med langsiktige utviklingstrekk for pleie- og 
omsorgstjenestene: 

► Redusert bruk av institusjon og økt bruk av hjemmetjenester. Brukerbetalingene er høyere for 
institusjon enn for hjemmetjenester. 

► Redusert bruk av langtidsplasser og økt bruk av korttidsplasser. Brukerbetalingene er høyere 
for langtidsplasser enn for korttidsplassene. 

► Redusert bruk av praktisk bistand og økt bruk av helsetjenester i hjemmet. Brukerbetalingene 
er tas for praktisk bistand, men ikke for helsetjenester i hjemmet.  

 

Figur 6-8 Brukerbetalingenes andel av nettoutgiftene for A-kommunene (funksjon 234, 253 og 261)  

2003–201844 

I Os, Hobøl og Stjørdal utgjør brukerbetalingene en lavere andel av nettoutgiftene enn det som 
ellers er vanlig. Os og Stjørdal satser mer på boliger med døgnomsorg og mindre på institusjon 
enn det som ellers er vanlig. Brukerbetalingene for institusjon er langt høyere enn for boliger med 
døgnomsorg. Det er nok den viktigste forklaringen til den lave andelen i de to kommunene. 

Beboerne i boligene betaler husleie. I en bolig er det vanlig med abonnementsordninger for mat-
servering, renhold og andre fellestjenester. Vår erfaring er at det ikke er uvanlig at de samlede 
inntektene fra en beboer i en omsorgsbolig omtrent tilsvarer nivået på brukerbetalingene fra en 
pasient på et sykehjem. Det betyr altså at utgiftene for brukerne blir omtrent på samme nivå i de to 
løsningene, og for kommunen vil inntektene være omtrent de samme. 

I Hobøl lå andelen på omtrent samme nivå som i Stjørdal. En mulig forklaring kan være at 
beboerne på sykehjem i Hobøl har lavere inntekt enn det som ellers er vanlig, siden betalingene på 
sykehjem er koblet til inntekten til den enkelte beboer. En annen forklaring kan være at rutinene for 
innbetaling i Hobøl ikke er så gode som i resten av landet. 

I løpet av perioden fra 2002 har brukerbetalingenes betydning økt i Hobøl, slik at avstanden til 
landet har blitt redusert. I 2015 var forskjellen mellom landet og Hobøl på rundt to prosentpoeng. 

                                                      
44 Andelene for kommunene i forsøket er ikke vist for 2016 og 2017. Grunnen er at finansieringen i forsøket 
gjør at nettoutgifter ikke lenger er en relevant størrelse for disse kommunene. 
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For Hobøl bidrar altså finansieringen i forsøket basert på nettoutgifter til rundt to prosent lavere 
inntekter enn en finansiering basert på bruttoutgifter. 

6.7 Bruk av overskudd fra forsøket 
Våre beregninger viser at forsøket har gitt alle de fire A-kommunene et betydelig overskudd. Her 
gir vi en nærmere beskrivelse av hvordan ekstrainntektene har blitt brukt og hva som planlegges 
videre. Vi gir også en oversikt over avsetning på fond per år. For en nærmere beskrivelse av dette 
per kommune henvises det til beskrivelsene i kapittel 4: Endringer i forsøkskommunene.  

6.7.1 Investeringer og tiltak  
Som beskrevet i kapittel 6.1 har forsøket medført et betydelig overskudd for flere av kommunene. 
Dette har gitt økonomisk handlingsrom til å prioritere ulike tiltak. Under følger en kort beskrivelse av 
hvordan handlingsrommet er brukt i hver kommune: 

► Hobøl: Hobøl er kommunen med det minste overskuddet fra forsøket. Ekstrainntektene har blitt 
brukt til en rekke mindre tiltak i driften, som styrking av bemanning på sykehjem og i 
hjemmetjenesten, kompetanseutvikling, lavterskeltilbud og administrativ støtte. I tillegg måtte 
overskudd dekke uforutsette utgifter knyttet til en brann i vaskeriet. Det er derfor ikke avsatt 
midler til større investeringer.  

► Lillesand: Lillesand har brukt ekstrainntektene fra inntektspåslaget til å finansiere en rekke 
prosjektstillinger og tiltak. Totalt finansieres åtte stillinger i 2019 gjennom inntektspåslaget, 
herunder innsatsteam (3,5 årsverk) og en velferdsteknologikoordinator. Kommunen har også 
brukt midler på kompetansehevingstiltak, tekniske hjelpemidler, trygghetsalarmer og etablering 
av responssenter sammen med andre kommuner.  

► Os: Os har hatt store inntekter fra forsøket og har i 2018 og 2019 til sammen vedtatt 
investeringer for ca. 50 mill. kr. De største postene har vært investeringer knyttet til nytt og 
gammelt sykehjem, gjennomføring av kompetanseplan, investeringer i velferdsteknologi, 
hjelpemidler og kartlegging/hverdagsrehabilitering.  

► Stjørdal: Stjørdal har hatt det største overskuddet knyttet til forsøket. Per april 2019 har 
kommunen brukt/satt av 53 mill. kr til bygging av nytt helsehus. Kommunen har også brukt 
midler fra inntektspåslaget til satsing på en rekke forebyggende tjenester, kompetanseutvikling 
og velferdsteknologi.  

 

6.7.2 Etablering og bruk av fond  
I perioden har tilskuddene til dels vært høyere enn kommunens løpende utgifter til omsorgs-
tjenestene. Overskuddet har blitt satt på fond, som så har blitt brukt i tråd med kravene i forsøket. 
Her ser vi nærmere på oppbyggingen og bruken av fond.  

Helsedirektoratet (2018)45 beskriver kravene til bruken av midler som følger: 

«All utbetaling av tilskudd er øremerket omsorgstjenester omfattet av forsøket. Dersom 
kommunene i forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i forsøks-
perioden 2019–2022, kan midlene overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023. 
Ubrukte midler etter 2023 skal tilbakebetales til Helsedirektoratet. Eventuelle ubrukte 
tilskuddsmidler fra første forsøksperiode 2016-2019 kan i tråd med tidligere tilskudds-
regelverk overføres til 2020, og skal etter dette tilbakebetales til Helsedirektoratet» 

                                                      
45 Helsedirektoratet (2018): «Regelverk for tilskuddsordning: Forsøk med statlig finansiering av omsorgs-
tjenestene.» 
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Kravet er at tilskuddet skal brukes til de aktuelle omsorgstjenestene i forsøket, og at dette skal 
gjøres innen utgangen av 2020 for den første forsøksperioden og 2023 for den andre 
forsøksperioden. 

Tilskuddene som ikke er brukt er satt i fond med de ubrukte. Størrelsen på fondet i kommunene 
ved utgangen av året er vist i tabellen under. Utviklingen i fondene i løpet av et år er resultat av 
netto tilvekst. For til en viss grad har kommunene brukt av fondet i løpet av året.  

Tabell 6-14 Fond etablert av ubrukte tilskudd i det statlige forsøket. Mill. kr ved utgangen av året. Kilde: 
kommunikasjon med kommunene  

År Hobøl Lillesand Os  Stjørdal 
2016 0 0 0 0,9 
2017 0 15,8 21,5 54,9 
2018 4,0 13,6 28,7 76,5 
2019    -46    -47    31,248    54,149 

 

                                                      
46 Hobøl opplyser om at de vil bruke opp midlene i løpet av 2019 
47 Lillesand opplyser om svak reduksjon i fondet i løpet av 2019 
48 Per 1. juni 2019 
49 Per 30. april 2019 
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7 Gjennomgang av hypoteser 
Dette kapittelet gjennomgår de ulike hypotesene som er oppstilt i kapittel 3.4, og hvilke funn som 
på tvers av kilder bidrar til å støtte eller avvise de ulike hypotesene. Merk at i dette kapittelet 
omtales effekten av forsøket i stort – altså alle deler av intervensjonen (finansieringsmodell, økte 
midler, krav til tildeling mv). I kapittel 8 diskuteres det hvilke deler av forsøket som har bidratt til de 
ulike virkningene.  

7.1 Hypotese 1: Forsøket gir likere tildeling og tjenester mellom 
forsøkskommunene 

Forsøket har sannsynligvis gitt likere tildeling og tjenester både mellom A-

kommunene og innad i hver kommune. Kommunene har innført en mer likeartet måte 

å tildele tjenester på, og nærmer seg hverandre når det gjelder sammensetning og nivå 

på tjenestene. Vi tar imidlertid forbehold om at noe av effekten kan skyldes mer 

likeartet koding av tjenestene, heller enn endringer i selve tjenesten. Det er fortsatt 

store forskjeller i tildelingen mellom kommunene.  

Som beskrevet i kapittel 3.4 er likere tildeling og tjenester mellom forsøkskommuner en sentral 
målsetning ved forsøket. For en mer utfyllende beskrivelse av hva vi legger i begrepet og 
hypotesen viser vi til kapittel 3.4.1. I kartleggingen har vi sett etter informasjon som taler for (eller 
mot) at tildeling eller tjenester har blitt likere mellom forsøkskommuner.  

For tildeling av tjenester er det en rekke forhold ved forsøket som automatisk gir likere 
tildelingsprosesser på tvers av forsøkskommunene. Alle forsøkskommunene har forpliktet seg til å 
benytte tildelingsenhet for alle tjenester, bruker de samme verktøyene (samtaleguide mv) og har de 
samme kravene de må oppfylle knyttet til tildeling, rapportering mv.  

Det er en rekke funn som tyder på at tjenester er blitt mer likeartet på tvers av forsøkskommunene, 
ved at tjenesteutmåling og kostnadsnivå blir likere: 

► Gjennomsnittlig antall tildelte timer til praktisk bistand per uke var ved starten av forsøket på 
svært varierende nivå i A-kommunene, der to kommuner lå svært høyt, og to lå lavt i forhold til 
snittet for landet. I løpet av forsøksperioden har dette nivå konvergert, ved at de som opprinnelig 
lå lavest har økt, mens de som lå høyest har redusert. Gjennomsnittet for A-kommunene har 
også nærmet seg gjennomsnittet for landet som helhet (fra 17,5 til 11,4 timer per bruker/uke, 
mot 10,6 i landet som helhet). Vi tar imidlertid forbehold om at noe forklaringen til endringen kan 
ny måte å kode tjenestene på som følge av finansieringsmodellen. 

► Utgifter til de tre hovedtypene brukergrupper ser også ut til å bli likere. Både utgifter til personer 
med nedsatt funksjonsevne, og rus- og psykiske problemer har blitt likere i forsøkskommunene 
og konvergert mot gjennomsnittsnivået i resten av landet.  

► Tilsvarende har de to kommunene som før forsøket lå svært lavt i andel utgifter til institusjon (Os 
og Stjørdal) økt og nærmet seg de andre kommunene. Det er imidlertid sterke faktorer uten 
direkte sammenheng med forsøket som kan forklare mye av dette (slik som bygging av 
sykehjem i Os og omhjemling av omsorgsboliger til sykehjem i Stjørdal). Disse eksemplene kan 
være tegn på at de to kommunene hadde for lav sykehjemsdekning før forsøket begynte. 

Det er også indikasjon på at tildelingspraksis blir likere innad i hver kommune: 

► Informanter i flere kommuner rapporterer at det har blitt en mer likeartet måte å tildele tjenester 
på og mindre innslag av individuell praksis. Noe av denne effekten må imidlertid tilskrives krav 
om å innlemme all tjenestetildeling for alle relevante tjenester i tildelingsenheten.  
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► Spørreundersøkelsen underbygger det samme bildet: I tre av fire A-kommuner har det vært en 
markant økning i andelen som oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i 
tildeling av tjenester, og samtlige opplever at rutinene for tildeling har blitt mer faste og 
enhetlige. I øvrige kontroll- og B-kommuner er det ingen klar tendens.  

 

Samlet sett er det mange faktorer som kan indikere at kommunene tildeler likere, og får en mer 
likeartet tjenestesammensetning. Enkelte av disse endringene ville trolig ha skjedd uavhengig av 
forsøket.  

 

7.2 Hypotese 2: Forsøket gir riktigere behovsdekning for 
innbyggerne 

Flere av funnene tyder på at forsøkskommunene har en grundigere og mer 

dialogbasert kartlegging av den enkelte brukers behov, og at tjenestene i større grad er 

tilpasset brukernes mål og behov. Kommunene har også hatt økt økonomisk 

handlingsrom til å utvikle tjenestene. Selv om vi ikke finner vesentlige endringer i 

brukere og pårørendes opplevelse av tjenestene, er det likevel sannsynlig at forsøket 

gir riktigere behovsdekning.   

Som beskrevet i kapittel 3.4 er riktigere behovsdekning for innbyggerne knyttet til både å gjøre en 
riktigere behovskartlegging og tildeling, og å faktisk tilby bedre tilpassede tjenester. For en mer 
utfyllende beskrivelse av hva vi legger i begrepet viser vi til kapittel 3.4.1. 

Kommunenes evne til i større grad å fastslå hva som er et riktig behov for brukeren støttes av flere 
funn:  

► Forsøkskommunene bruker mer tid på å gjennomføre kartlegginger av brukerne. Funnet 
understøttes av at årsverkstallene innenfor tildelingsenheten viser en betydelig styrking. Dette 
betyr at kartleggingene generelt blir grundigere enn de har vært tidligere, for eksempel ved mer 
utstrakt bruk av hjemmebesøk, to ansatte til å kartlegge og bruk av samtaleguide.  

► Informanter i samtlige forsøkskommuner trekker fram at tilnærmingen med å vektlegge «Hva er 
viktig for deg?» har påvirket måten kommunen tildeler tjenester på. Dette betyr at det først 
fastsettes et mål for brukeren basert på kartleggingen, og at tjenestene tildeles basert på dette. 
Tidligere var det vanlig at brukerne søkte direkte på bestemte tjenester. Den nye tilnærmingen 
kan ses på som en form for kulturendring, som innebærer mer dialog der kommunen er mer 
bevisst på å tildele tjenester på et lavere omsorgsnivå, i tråd med BEON-prinsippet. Noen 
trekker fram at de går lenger i å skreddersy tjenesten til brukeren, heller enn å tildele en 
«standardløsning». 

► Ansatte svarer i spørreundersøkelsen at brukermedvirkning har blitt styrket, og denne 
opplevelsen bekreftes også i intervjuene. Brukerens behov og situasjon vektlegges i større grad 
enn tidligere. Ansattes generelle opplevelse av tildelingsprosessen har også utviklet seg positivt 
i A-kommunene, sammenlignet med B-kommuner og kontrollkommuner.  

► Tilsvarende viser spørreundersøkelsen markant forbedring fra 2016 til 2019 i A-kommunene 
knyttet til om vedtak gjenspeiler brukernes behov, om kommunen spør hva som er viktig for 
bruker, om det innhentes informasjon fra pårørende ved behov, og om brukermedvirkning er 
godt dokumentert i vedtakene.  

Videre er det også enkelte funn som peker i retning av at tjenestene utvikles for å treffe ulike 
brukerbehov bedre: 
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► Satsing på forebyggende og rehabiliterende tiltak har økt i forsøksperioden. Eksempler er 
samtalegrupper innen rus/psykiatri og treningsgrupper med ergo/fysio i Hobøl, 
hverdagsmestringsteam, trygghetsambulerende team og rehabiliteringsenhet i Stjørdal, sterk 
utvidelse av hverdagsrehabilitering med etterbygging i Os og innsatsteam i Lillesand. Generelt 
er det flere informanter som melder om økt økonomisk handlingsrom til å etablere nye eller 
styrke eksisterende tjenester, som kanskje ikke ville blitt prioritert uten forsøket.   

► Informantene trekker fram en rekke eksempler på hvordan midlene fra forsøket har blitt brukt til 
å finansiere ulike former for kvalitetsheving av tjenestene. Eksempler på dette kan være 
dagtilbudet for demente i Lillesand, styrking av mattilbudet i Hobøl, og kursing av ansatte og nye 
hjelpemidler i Os.  

Det er imidlertid mer krevende å påvise endringer fra brukeres og pårørendes perspektiv. 
Brukerintervjuene som har blitt gjennomført i forsøksperioden viser ingen entydig utvikling når det 
gjelder opplevelsen av at brukernes behov blir bedre eller riktigere kartlagt og dekket. Dette er 
krevende å påvise fordi brukerne generelt har hatt høy tilfredshet med tjenesten også tidligere, og 
at mye av det brukeren opplever skyldes forhold som ikke berøres direkte av forsøket. Brukere 
som har vært gjenstand for en bredere kartlegging, slik som det legges opp til i forsøket, har 
imidlertid vært tilfreds med dette.  

Tilsvarende er det for pårørende ingen entydig tendens. Tilbakemeldingene på kommunenes 
praksis har primært vært gode gjennom hele perioden. De endringene som har vært på spørsmål 
knyttet til blant annet brukermedvirkning, kompetanse og behovsdekning har ikke vist noen tydelig 
tendens, noe som kan tyde på at variasjonen er vilkårlig og skyldes andre forhold enn selve 
forsøket.  

Alt i alt er det flere forhold som tyder på at kommunen har mer tid og evne til å kartlegge brukerens 
behov, og økte ressurser til å utvikle tiltak som tilfører en merverdi til den samlede 
tjenesteporteføljen. Alle kommunene har også etablert nye tiltak lavt i tiltakskjeden, for å øke 
brukers mestringsgrad og potensielt avløse mer ressurskrevende tiltak. Vi har imidlertid ikke empiri 
som tilsier at denne endringen gjør at brukere og pårørende opplever av tildeling og tjeneste som 
vesentlig forbedret, uten at dette nødvendigvis avviser hypotesen.  

 

7.3 Hypotese 3: Forsøket gjør at kommunene prioriterer mer 
lønnsomme tjenester 

Vi finner få tegn til at det har skjedd en systematisk vridning fra tjenester som er 

«ulønnsomme» for forsøkskommunene, herunder tjenester som ikke utløser statlig 

finansiering. Imidlertid har kommunene blitt mer bevisste på hvor mye de ulike 

tjenestene koster.  

Som beskrevet i kapittel 3.4 er det en risiko for at finansieringsmodeller basert på 
enhetspriser/stykkpriser kan endre prioriteringen av hvilke tjenester som tildeles og utvikles. For å 
vurdere dette har vi sett på utviklingen i tjenestene, både de som finansieres av 
aktivitetstilskuddene og de som ikke gjør det, i tillegg til å basere oss på kvalitative intervjuer. 

Et eksempel som isolert sett støtter hypotesen om vridning mot mer lønnsomme tjenester er 
utviklingen i helsetjenester i hjemmet kontra praktisk bistand i starten av forsøket:  

► Aktivitetstilskudd for helsetjenester har økt fra 137 til 156 mill. kr. i løpet av 2017. Flere intervjuer 
viser til diskusjoner som har pågått mellom kommunene og Helsedirektoratet knyttet til hvordan 
de ulike tjenestene i hjemmet skal kategoriseres. Særlig forholdet mellom hva som er 
helsetjenester i hjemmet og hva som er praktisk bistand har vært diskutert, siden førstnevnte 
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tjeneste godtgjøres høyere gjennom finansieringsmodellen (f.eks. 566 kr kontra 437 kr per 
vedtakstime).50 Disse diskusjonene reflekteres blant annet i endringer i aktivitetstilskuddene som 
skjedde første halvår 2018, hvor enkelte kommuner måtte omkode på bakgrunn av pålegg fra 
Helsedirektoratet. Selv om dette illustrerer en økt økonomisk bevissthet i kommunene rundt 
hvilke tjenester som gir best satser, kan det også være resultat av ulik praksis i utgangspunktet. 
Diskusjonen viser også at det kan være gråsoner i kategoriseringen av de ulike tjenestene som 
utløser aktivitetstilskudd. 

► Tilsvarende har enkelte kommuner tatt opp med Helsedirektoratet at satsen for 
institusjonsopphold er for lav for enkelte typer ressurskrevende brukere. Siden satsene for 
institusjon var basert på døgnpris for brukeren (ikke arbeidet tid for kommunen) ble 
ressurskrevende brukere underfinansiert i finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen har på 
bakgrunn av dette blitt endret med en supplerende timesats for ressurskrevende brukere, som 
skal brukes i kombinasjon døgnprisen51.  

► Kontrollkommunene har hatt en sterk vekst i utgiftene til psykisk helse i årene 2015-2018, noe 
som kan skyldes blant annet økning i psykiske lidelser generelt, og flytting av ansvar fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. A-kommunene har i samme periode hatt en mer 
moderat vekst, på linje med andre tjenester. Kontrollkommunene har altså i større grad enn A-
kommunene prioritert å styrke tilbudet til de yngste brukerne. Relativt lav vekst i A-kommunene 
kan være fordi kommunene i forsøket ikke får økte inntekter ved en styrking av tilbudet til denne 
gruppen. 

Samtidig er det en rekke forhold som tyder på at kommunen ikke aktivt prioriterer lønnsomme 
tjenester:  

► Kommunene har som nevnt i kap. 7.2 bygget opp en rekke lavterskeltilbud. Mange av disse er 
ikke stykkprisfinansiert men finansieres gjennom rundsumtilskuddet, som ligger fast uavhengig 
av tjenestenivå. 

► Kommunen har samlet sett hatt en økning i bruttoutgifter som overstiger endring i 
aktivitetstilskudd. Denne differansen var på 4,5 prosent i snitt for kommunene i 2018 (som er det 
eneste året vi har grunnlag for denne sammenligningen). Det betyr at veksten i aktivitet ikke 
holder samme tempo som vekst i utgifter.52 I prinsippet skulle man forventet motsatt effekt 
dersom kommunene ønsket å generere overskudd fra finansieringsmodellen: økt aktivitet med 
lavere kostnad per aktivitet.  

► Informanter ved tildelingskontoret trekker fram at de ikke lar økonomiske hensyn avgjøre hvilke 
tjenester brukeren får. Imidlertid trekker enkelte fram det økte økonomiske handlingsrommet 
som et middel for å gi mer tilpassede tjenester.  

På bakgrunn av den informasjonen vi har er det ikke grunnlag for å hevde at det har skjedd en 
vridning mot «lønnsomme» tjenester i forsøkskommunene.  

7.4 Hypotese 4: Forsøket gir høyere utgifter for kommunen 
Kommunene har jevnt over hatt økte utgifter i forsøksperioden, men med stor 

variasjon mellom kommunene. Stjørdal og Hobøl har hatt en beskjeden 

kostnadsvekst, mens økningen har vært betydelig i Lillesand og Os. Mye av 

                                                      
50 Forutsatt dagtid i bolig, praktisk bistand til daglige gjøremål. Kilde: Finansieringsmodell for forsøket: 
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-
omsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b-
495c-939c-
398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjen
ester.pdf 
51 Finansieringsmodell for omsorgstjenester utgitt av Helsedirektoratet desember 2018. Kap. 7.2.1 Særskilt 
behov for beboere i institusjon.  
52 Det bemerkes at kommunene likevel ikke går i underskudd som følge av dette, blant annet på grunn av 
inntektspåslag, rundsumtilskudd og differanse mellom aktivitetstilskudd og egne kostnader. 

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b-495c-939c-398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b-495c-939c-398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b-495c-939c-398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b-495c-939c-398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b-495c-939c-398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf
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kostnadsveksten skyldes trolig økning i behovet. Ingen av kommunene ser ut til å ha 

tildelt tjenester mer generøst, men enhetskostnadene ser ut til å øke flere steder. 

Som beskrevet i kapittel 3.4 er det en risiko for at utgiftene øker når kommunene får aktivitetene 
dekket av staten framfor å måtte finansiere dem selv. Teoretisk burde en slik kostnadsøkning skje 
gjennom økt aktivitet, siden hver aktivitet generer inntekter i finansieringsmodellen.  

I teorien stimulerer aktivitetsbasert finansiering også til effektiv drift, siden kommunene selv får 
beholde gevinsten slik drift innebærer. I forsøket motvirkes denne effekten av kravet om at midlene 
skal brukes opp i løpet av tiden forsøket varer. I tillegg har kommunene fått et inntektspåslag på 4 
prosent, som skal brukes på pleie- og omsorgstjenester. Bruken av dette tilskuddet vil derfor også 
påvirke utviklingen i kostnadene. 

Det er flere funn som bidrar til å understøtte hypotesen om at forsøket øker kommunenes 
kostnader: 

► Som nevnt i kap. 7.3 har kommunene hatt en økning i bruttoutgifter som overstiger endring i 
aktivitet, noe som tyder på at enhetskostnadene øker. Utviklingen kan være et resultat av kravet 
om at midlene skal bruke opp i løpet av perioden, og at kommunene legger mindre vekt på 
økonomistyring enn før. Økningen i bruttoutgifter per oppholdsdøgn på institusjon vært høyere 
enn landssnittet for tre av fire A-kommuner (unntatt Stjørdal). Både Os og Lillesand lå betydelig 
over landssnittet og fortsetter å øke. Økningen av bruttoutgifter per oppholdsdøgn forklares på 
flere måter. Lillesand trekker fram høy bemanning, Hobøl viser til en rekke kvalitetshevende 
tiltak, mens Os viser til åpningen av Luranetunet og det at de har et stort overskudd gjennom 
forsøket som må brukes opp på kompetanseheving, hjelpemidler mv.  

► De totale (ukorrigerte) bruttoutgiftene har økt med 26 prosent i A-kommunene fra 2015 til 2018, 
fra 1050 til 1318 mill.kr. Veksten har vært størst i gruppene personer med nedsatt 
funksjonsevne under 18 år (37 prosent) og for samtlige tjenestekategorier for eldre (institusjon 
28 prosent, bolig med døgnomsorg 26 prosent og hjemmetjenester 27 prosent). Sammenligner 
man med de seks kontrollkommunene, har de imidlertid hatt en nesten tilsvarende vekst i sine 
bruttoutgifter i den samme perioden (24 prosent). Os har hatt den klart største veksten med 39 
prosent. 

► Bruker man kriteriene for pleie og omsorg i det statlige inntektssystemet som indikator for 
utvikling i behov, har alle A-kommunene hatt en betydelig årlig vekst i behov. Os og Lillesand 
har imidlertid hatt en vekst i mottatte aktivitetstilskudd som overstiger behovsøkningen med en 
differanse på hhv. 6,2 og 1,5 prosent i perioden 2018-2019. For Stjørdal og Hobøl har 
utviklingen gått motsatt vei.  

► Et underkommunisert forhold ved forsøket er effekten det har på øvrige kommunale sektorer. 
Disse har fått gevinster på flere måter.  

• Som beskrevet i kap. 6.2 har beregningsmetodikken for uttrekket gitt gunstige 
effekter for de delene av kommunen som ikke er med i forsøket (dvs. alle sektorer 
unntatt pleie og omsorg).  

• Samtidig finnes det eksempler på at kommunene gjennom interne 
kostnadsfordelingsmekanismer indirekte overfører midler til de andre sektorene. 
Hvis kommunene ikke er bevisst på disse mekanismene er det en risiko for et 
forbruk i resten av kommunen som ikke er bærekraftig etter forsøket.  

► Informanter i tre av fire A-kommuner (ikke Stjørdal) trekker fram ulike eksempler på at det er 
lettere å bruke penger når kommunen deltar i forsøket. Informantene uttrykker en opplevelse av 
at budsjettene ikke er like stramme og at det er derfor er økt handlingsrom til for eksempel å 
sette i gang lavterskeltiltak, bruke vikarer, dra på kurs og kjøpe nytt utstyr framfor å bruke 
gammelt.  
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Det er også flere forhold som tyder på at forsøket ikke har medført et høyere aktivitets- eller 
utgiftsnivå enn det kommunen ellers ville hatt: 

► Ser man på andelen innbyggere over 80 år som hhv. mottar hjemmetjenester og er beboere på 
institusjon, er trenden omtrent som resten av landet. Andelen med hjemmetjenester er redusert 
fra 33,3 prosent i 2015 til 32,9 prosent i 2018, og på institusjon fra 10,1 prosent i 2015 til 8,9 
prosent i 2018. En mulig forklaring kan være et resultat av at tildelingen fører til at flere klarer 
seg selv. Reduksjonen er imidlertid tilsvarende det som gjelder for landet som sådan, og kan 
henge sammen med større demografiske endringer og endringer i tildelingspraksis også i resten 
av landet.  

► Flere trekker fram at bedre kartlegging, mer ressurser til lavterskeltiltak og 
hverdagsrehabilitering, og bedre styring av tjenestene har gjort kommunene bedre i stand til å 
levere tjenester på lavere omsorgsnivå enn de ellers ville ha gjort. Det vises her til tiltakene 
innen blant annet hverdagsrehabilitering som er nevnt i kap. 7.2.  

► Svært mange informanter i kommunene uttrykker bevissthet knyttet til at forsøket en dag skal 
avsluttes, og at kommunen da ikke må ha lagt seg på tjenestenivå som det blir umulig å 
opprettholde uten statlig finansiering. Slik sett er det logisk at kommunene har vært 
tilbakeholdne med å ikke gi for mange og kostbare tjenester.  

Ser man de fire A-kommunene under ett, er det ikke grunnlag for å fastslå at kommunenes utgifter 
har økt uforholdsmessig mye som følge av forsøket, siden utgiftsveksten i stor grad begrunnet i 
demografien i kommunen og overskudd som må brukes opp. Informantene i kommunene har i hele 
perioden vært ytret at kommunen må kunne håndtere situasjonen etter forsøket, noe som trolig har 
lagt en demper på den potensielle veksten. 

Det skal bemerkes at flere av kommunene har hatt betydelig overskudd fra forsøket (økte utgifter 
for staten), men disse har i stor grad blitt satt på fond eller investert ulike tiltak slik som 
institusjonslokaler, velferdsteknologi, kompetanseheving mv., som bare i begrenset grad inngår i 
kostnadsbildet som presenteres her.  

7.5 Hypotese 5: Forsøket har økt kommunens kompetanse  
Alle kommunene har økt sin kompetanse gjennom deltagelsen i forsøket. Særlig 

tildelingsenhetene har blitt mer tverrfaglige, samarbeider tettere med tjeneste- og 

økonomienheter, og arbeider mer systematisk med brukermedvirkning, kartlegging og 

vedtak. Kommunene har satt i gang betydelige satsinger innen kompetanseutvikling, 

forebygging og velferdsteknologi.  

Som beskrevet i kapittel 3.4 har A-kommunene gått gjennom et omfattende læringsopplegg, hvor 
særlig kompetanse innen tjenestetildeling har stått sentralt. Svært mange informanter trekker fram 
læringseffektene av forsøket som den viktigste effekten.  

Det er mange funn som trekker i retning av at kommunens kompetanse har økt: 

► Ansatte som er involvert i tildeling av tjenester (enten i tildelings- eller utførerenhet) trekker fram 
at tildelingsenheten generelt har fått bedre og mer tverrfaglig kompetanse, og samhandler bedre 
med andre utførerenhetene. Dette bekreftes i spørreundersøkelsen hvor det er markant 
forbedring i A-kommunene fra 2016 til 2019 når det gjelder: 

• Hvorvidt det benyttes riktig og tilstrekkelig fagkompetanse inn i tildelingsprosessen 

• Hvorvidt det benyttes tverrfaglig kompetanse inn i tildelingen  

• Hvorvidt det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester 

► Kapasiteten innen tjenestetildeling har økt i Os og Stjørdal. Medregnet prosjektstillinger i 
forsøket har de fire kommunene økt kapasiteten i tildelingsenhetene med til sammen 7,6 
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årsverk, dvs. en prosentvis økning på 32 prosent. Ved innledningen av forsøket ansatte 
kommunene kompetanse de hittil hadde manglet, f.eks. ergoterapeut.  

► Os, Stjørdal og Lillesand har igangsatt eller trappet opp eksisterende satsinger innen 
velferdsteknologi. Midlene fra forsøket trekkes fram som avgjørende for dette.  

► Kommunene har satt av midler til kompetanseheving i form av kurs, seminarer, videreutdanning 
mv. Kommunene varierer imidlertid når det gjelder hvor systematisk kompetansesatsingen er.  

► Informanter fra kommunenes økonomienheter trekker fram at de har fått langt større innsikt i 
pleie- og omsorgssektoren enn de har hatt tidligere. Tilsvarende rapporterer informanter fra 
pleie- og omsorgstjenesten at de har fått økt innsikt i økonomien knyttet til tjenestene.  

► Flere informanter innen tildeling trekker fram at vedtakene har blitt bedre på flere områder: 
forvaltningsfaglig kvalitet på vedtakene, klart språk i vedtakene og tydeligere målsetninger for 
brukeren. Selv om det var generell styrking av vedtakene på de fleste områder, var det flere 
typer vedtak hvor det i praksis ikke hadde skjedd store endringer. De største forbedringene var 
knyttet til dokumentert brukermedvirkning og tydeligere språk. Imidlertid manglet ca. en tredjedel 
av vedtakene individuell begrunnelse og dokumenterte mål for brukeren. 

 

7.6 Hypotese 6: Forsøket styrker kommunenes styring av 
tjenestene 

Forsøket har gitt kommunene et langt bedre styringsgrunnlag enn tidligere med 

løpende oversikt over tjenester, og mulighet for å i større grad analysere egne data. Det 

er imidlertid flere tegn på at kostnadskontrollen i driften har blitt løsere i noen av 

kommunene.  

Kommunekapitlene beskriver kommunenes arbeid innledningsvis med å tilpasse seg til 
finansieringsmodellen som ligger til grunn i forsøket. Et sentralt spørsmål er hvorvidt dette har ført 
til en bedre styring av tjenestene. 

Det er flere funn som peker i retning av at forsøket har gitt kommunen mulighet for økt styring 
tjenestene: 

► Mange informanter har trukket fram at arbeidet som ble gjort i innledningen av forsøket har vært 
viktig for at kommunen skulle forstå egne tjenester. Denne jobben innebar blant annet en 
gjennomgang av alle gjeldende vedtak og omkoding av disse. Flere beskriver dette som en jobb 
som aldri ville blitt prioritert hvis ikke man var i forsøket, men som viste seg å gi stor verdi. 

► Informanter på leder- og økonominivå trekker fram at de har fått bedre oversikt over pleie- og 
omsorgstjenestene enn de hadde tidligere. Dette gjør det lettere å gjøre prioriteringer siden man 
har tydeligere fakta knyttet til hvor mye ressurser tjenestene bruker. Ansatte i de ulike 
utførerenhetene trekker også fram dette som positivt siden de nå kan underbygge behovene de 
har med tall og fakta.  

► Kommunene bruker mer tid enn tidligere på å kontrollere at vedtakene er riktige, og sørger for at 
disse oppdateres løpende ved endringer i tjenesten. Enkelte av kommunene (f.eks. Os) har 
egne rapporter for å kontrollere vedtak (og aktivitetstilskudd) opp mot tilgjengelige årsverk, for å 
sikre samsvar mellom vedtatte og faktisk utførte tjenester. 

► Det er eksempler fra forsøkskommunene på at bedre datagrunnlag og bevissthet rundt 
økonomien i tjenestene har ført til økt analysekapasitet. Eksempelvis har Os kommune utviklet 
en modell for å sammenligne de langsiktige kostnadene ved hverdagsrehabilitering kontra 
institusjon.  

Det er imidlertid enkelte forhold som tyder på at økonomistyringen på noen områder har blitt 
svekket: 
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► Ledere i utførerenheter i hhv. Os og Lillesand opplever mindre kontroll over eget budsjett enn 
tidligere, og at budsjettene i praksis blir «mykere». Utførerenhetene har i praksis mindre krav om 
å følge budsjettene sine, siden budsjettene de blir tildelt ved starten av året i praksis ikke er 
reelle (fordi det kommer nye brukere som genererer inntekter for kommunen). Det brukes også 
mindre tid på budsjetter enn tidligere.  

► Flere informanter har gitt uttrykk for at pengene som har fulgt med forsøket har gitt en rausere 
holdning til det å bruke penger.  

► Enhetskostnadene har økt i flere deler av tjenesten i Hobøl, Lillesand og Os. Selv om dette kan 
skyldes flere forhold, kan det også være en konsekvens av svakere styring og kostnadskontroll.  
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8 Oppsummering og vurdering 
Dette kapittelet oppsummerer effektene av forsøket, og vurderer hvilke deler av forsøket som har 
forårsaket disse effektene. Videre gjøres det en vurdering av læringspunkter, både i fortsettelsen 
av forsøket og for andre kommuner. Til slutt vurderes det i hvilken grad funnene kan generaliseres 
til et tenkt tilfelle der modellen som er anvendt i forsøket gjøres til en nasjonal permanent ordning.  

8.1 Hvilke effekter har forsøket hatt? 
Effektene av forsøket er analysert i kapittel 7, hvor hypotesene testes systematisk opp mot de ulike 
delene av datagrunnlaget. Oppsummert viser denne gjennomgangen: 

► Likere tildeling og tjenester. Forsøket har sannsynligvis gitt likere tildeling og tjenester både 
mellom A-kommunene og innad i hver kommune. Kommunene har innført en mer likeartet måte 
å tildele tjenester på, og nærmer seg hverandre når det gjelder sammensetning og nivå på 
tjenestene. Vi tar imidlertid forbehold om at noe av effekten kan skyldes mer likeartet koding av 
tjenestene, heller enn endringer i selve tjenesten. Det er fortsatt store forskjeller i tildelingen 
mellom kommunene.  

► Riktigere behovsdekning. Flere av funnene tyder på at forsøkskommunene har en grundigere 
og mer dialogbasert kartlegging av den enkelte brukers behov, og at tjenestene i større grad er 
tilpasset brukernes mål og behov. Kommunene har også hatt økt økonomisk handlingsrom til å 
utvikle tjenestene. Selv om vi ikke finner vesentlige endringer i brukere og pårørendes 
opplevelse av tjenestene, er det likevel sannsynlig at forsøket gir riktigere behovsdekning.   

► Ingen systematisk prioritering av lønnsomme tjenester. Vi finner få tegn til at det har skjedd 
en systematisk vridning fra tjenester som er «ulønnsomme» for forsøkskommunene, herunder 
tjenester som ikke utløser statlig finansiering. Imidlertid har kommunene blitt mer bevisste på 
hvor mye de ulike tjenestene koster.  

► Utgiftsvekst, men store variasjoner mellom kommunene. Kommunene har jevnt over hatt 
økte utgifter i forsøksperioden, men med stor variasjon mellom kommunene. Stjørdal og Hobøl 
har hatt en beskjeden kostnadsvekst, mens økningen har vært betydelig i Lillesand og Os. Mye 
av kostnadsveksten skyldes trolig økning i behovet. Ingen av kommunene ser ut til å ha tildelt 
tjenester mer generøst, men enhetskostnadene ser ut til å øke flere steder. 

► Styrket kompetanse i kommunene. Alle kommunene har økt sin kompetanse gjennom 
deltagelsen i forsøket. Særlig tildelingsenhetene har blitt mer tverrfaglige, samarbeider tettere 
med tjeneste- og økonomienheter, og arbeider mer systematisk med brukermedvirkning, 
kartlegging og vedtak. Kommunene har satt i gang betydelige satsinger innen 
kompetanseutvikling, forebygging og velferdsteknologi.  

► Bedre styringsgrunnlag, men mindre kostnadskontroll. Forsøket har gitt kommunene et 
langt bedre styringsgrunnlag enn tidligere med løpende oversikt over tjenester, og mulighet for å 
i større grad analysere egne data. Det er imidlertid flere tegn på at kostnadskontrollen i driften 
har blitt løsere i noen av kommunene.  

 

8.2 Hvilke deler av forsøket kan forklare effektene?  
Det er svært viktig å understreke at forsøket består av flere ulike elementer. For en fullstendig 
beskrivelse av forsøksopplegget vises det til kapittel 2: Bakgrunn. I Tabell 8-1 presenteres det en 
forenklet oppsummering av hvilke effekter vi vurderer kan tilskrives hvilke deler av forsøket, basert 
på avsnittene ovenfor. Begrunnelsen for våre vurderinger utdypes i de neste avsnittene.  
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Tabell 8-1 Vår vurdering av hvilke deler av forsøket (intervensjoner) som forklarer ulike funn 

Funn / intervensjon Innretning av 
finansierings-

modell 

Økte rammer 
pga. 

finansierings-
modell 

Krav til 
tildelingen 

Kompetanse-
utvikling 

Likere tildeling og tjenester Liten/ingen 
effekt  

Middels/stor 
effekt 

Stor effekt Stor effekt 

Riktigere behovsdekning  Liten/ingen 
effekt 

Middels/stor 
effekt 

Middels/stor 
effekt 

Stor effekt 

Ingen systematisk 
prioritering av lønnsomme 
tjenester 

Liten/ingen 
effekt 

Stor effekt Middels/stor 
effekt 

Stor effekt 

Utgiftsvekst (noen 
kommuner) 

Liten/ingen 
effekt 

Stor effekt Liten/ingen 
effekt 

Liten/ingen 
effekt 

Styrket kompetanse i 
kommunen  

Liten/ingen 
effekt 

Middels/stor 
effekt 

Middels/stor 
effekt 

Stor effekt 

Bedre styringsgrunnlag Stor effekt Liten effekt Middels/stor 
effekt 

Middels/stor 
effekt 

 

8.2.1 Hvilke intervensjoner består forsøket av? 
Slik vi vurderer det består intervensjonen som forsøket utgjør av følgende fire deler: 

► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt 
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra 
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens 
tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på 
4 prosent. For analysens del opererer vi med to separate effekter av finansieringsmodellen: 

• 1. Innretning av finansieringsmodell. Ved å (delvis) finansiere tjenestene gjennom 
enhetspriser vil de økonomiske insentivene til hvilke tjenester man tildeler og hvordan 
tjenestene utformes, endre seg. 

• 2. Økte økonomiske rammer. Finansieringsmodellen har fungert slik at den 
gjennomgående har gitt forsøkskommunene økte økonomiske rammer. Overskuddene som 
er generert har ikke kunnet brukes i andre sektorer. Dette kan ha konsekvenser som 
potensielt er ulike fra konsekvensene som følger av endret insentivstruktur.  

► 3. Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling 
av tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. B-kommunene har ikke hatt 
tilsvarende krav.  

► 4. Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanse- 
og utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet med 
IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med 
Helsedirektoratet.  

Ettersom forsøket består av flere intervensjoner er det interessant å drøfte hvilke av disse som 
faktisk har ført til de observerte effektene i kommunene.  
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8.2.2 Hva kan forklare likere tildeling og tjenester? 
Den økte likheten som er observert med tanke på tildeling og tjenester skyldes etter vår vurdering 
først og fremst at kommunene har fått innsikt og kompetanse om egne tjenester. Dette er 
sannsynlig siden kommunene gjennom forsøket har fått presentert egne tjenester på en helt ny 
måte, og lært av de andre kommunene (gjennom samlinger, erfaringsutveksling mv.). Kommuner 
med avvikende resultater på noen områder (f.eks. høyt nivå på praktisk bistand) kan i så fall ha 
justert tjenestene basert på denne kunnskapen. 

Videre har forsøkskommunene hatt en rekke krav til tildelingsprosessen, blant annet at alle 
tjenester skal tildeles av tildelingsenheten, at bestemte verktøy (samtaleguide, søknadsskjema mv) 
skal benyttes og at samsvar mellom vedtak og tjenester kontrolleres tettere.  

Handlingsrommet som følger av økte økonomiske rammer kan også være en medvirkende årsak. 
Kommunene har gjennom forsøket hatt anledning til å styrke kapasiteten innen tjenestetildeling og 
til å utvikle tjenester og tiltak de ellers ikke ville ha mulighet til.  

8.2.3 Hva kan forklare riktigere behovsdekning? 
Vi mener at styrkingen av tildelingsfunksjonen er den viktigste grunnen til riktigere behovsdekning. 
Styrkingen består av en kombinasjon av kompetansehevende tiltak, tydelige krav til 
arbeidsmetodikk og styrking av kapasiteten innen tildeling. Det er dermed i hovedsak de samme 
elementene i forsøket som har bidratt både til likere tildeling og riktigere behovsdekning. I tillegg 
kommer at den statlige finansieringen gjennom stykkpriser trolig har gitt tildelingsenhetene sterkere 
gjennomslagskraft. 

Videre har kommunene hatt økt økonomisk handlingsrom til å utvikle tjenester som utvider 
kommunenes tjenestetilbud, f.eks. nye tiltak innen forebygging og hverdagsrehabilitering.  

8.2.4 Hva kan forklare at kommunene ikke systematisk prioritering av lønnsomme 
tjenester?    

Vår vurdering er at kommunene i liten grad har brukt alle mulighetene som stykkprisfinansieringen 
gir til å styrke kommunens økonomi, men i hovedsak har innrettet tjenestetilbudet ut fra brukernes 
behov. Dette kan ha sammenheng med at de samlede økonomiske rammene som følger av 
forsøket har vært relativt rause og at overskuddene i A-kommunenes helse- og omsorgssektor ikke 
har kunnet anvendes i andre sektorer. Strategiene som har ligget til grunn for tjenesteutvikling og 
prioritering har i større grad vært preget av at kommunene har ønsket å investere i langsiktige tiltak 
innen forsøket avsluttes (og overskuddet bortfaller).  

Imidlertid kan det se ut som kommunene har blitt mer bevisste på hvilke tjenester som er 
lønnsomme og ikke, og at dette har ført til diskusjoner med Helsedirektoratet rundt hvordan ulike 
tjenester skal defineres og prises. 

8.2.5 Hva kan forklare utgiftsvekst i noen av forsøkskommune 
Vår vurdering er at det er vanskelig å knytte utgiftsveksten som er observert i noen av kommunene 
til mekanismene i stykkprismodellen. Grunnen til det er at det først og fremst er enhetskostnadene 
som øker, mens aktivitetsnivået holder seg mer stabilt. Utgiftsveksten kan langt på vei forklares ut 
fra endringer i demografi/behov, og at det gjøres en del tiltak og investeringer finansiert av 
forsøksmidlene.  

De økte rammene som følger med forsøket kan også ha bidratt til mindre kostnadskontroll i noen 
av kommunene.  
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8.2.6 Hva kan forklare styrket kompetanse i kommunene? 
Vår vurdering er at kompetansehevingen som har skjedd i kommunene kan forklares dels ut fra alle 
impulsene som har kommet gjennom forsøket, dels ut fra nye krav og verktøy som kommunen har 
vært pålagt å bruke, og dels gjennom at kommunene har hatt økt handlingsrom til å styrke 
bemanning (både fast og prosjektstillinger). 

8.2.7  Hva kan forklare bedre styringsgrunnlag? 
Vår vurdering er at bedre styringsgrunnlag er den viktigste effekten av finansieringsmodellen. Som 
beskrevet har kommunene blitt bedre til å fatte vedtak, blant annet gjennom at de kodes riktig, 
revurderes hyppigere og i større grad kontrolleres mot det som faktisk utføres av tjenester. Dette 
har gitt kommunene langt bedre oversikt over egne tjenester og kostnader forbundet med disse.  

Økonomiavdelingene har fått en mye tydeligere rolle inn i pleie- og omsorgssektoren enn de hadde 
tidligere. Alle A-kommunene framhever dette som et krevende arbeid, men mener det gir store 
positive effekter når det først er på plass. Det å gå gjennom samtlige vedtak, arbeide målrettet med 
datakvalitet og integrere tjenestene så tett mot økonomistyringen er et tungt administrativt løft som 
det er vanskelig for en kommune å gjennomføre. Vår vurdering er at slike typer oppgaver sjelden 
blir prioritert i kommunen fordi man da må sette av store ressurser til administrativt arbeid framfor 
mer brukernære tiltak. Det krever også ekspertise og samarbeid med andre. Finansieringsmodellen 
har imidlertid gjort det helt nødvendig å prioritere dette, siden riktig vedtakspraksis og rapportering 
er en forutsetning for kommunens inntekter. I motsetning til de mer brukernære delene av 
tildelingsprosessen mener vi derfor at denne effekten ville vært vanskeligere å oppnå uten en 
aktivitetsbasert finansieringsmodell tilsvarende den som benyttes i forsøket. 

Det skal samtidig legges til at denne effekten også har vært betinget av de ekstra ressursene 
kommunene har fått for å komme i gang, og av kompetansehevingen som har kommet til 
underveis. 

8.3 I hvilken grad kan effektene av forsøket generaliseres?  
Hensikten med mange forsøksprosjekter, inkludert dette, er å avdekke om en type tiltak vil kunne 
være aktuelt å innføre på større skala. Det er derfor relevant å vurdere hvorvidt resultatene som 
fremkommer i dette forsøket kan generaliseres ved innføring av forsøket som en nasjonal og 
permanent ordning. Selv om forsøket har gitt en rekke læringseffekter, er det imidlertid flere forhold 
som tilsier at det bør vises varsomhet med å generalisere resultatene fra forsøket til landet som 
helhet.  

8.3.1 Lavt antall deltakerkommuner 
En svakhet med tanke på overføringsverdi er det lave antallet deltakerkommuner. Fire kommuner 
har implementert A-modellen, som er den mest omfattende, mens to kommuner har implementert 
B-modellen. Det lave antallet gjør at det er vanskeligere å trekke slutninger om forsøkets egentlige 
virkninger, siden utvalget da er mer sårbart for tilfeldigheter. Eksempelvis kan kommunens 
utgiftsnivå påvirkes betydelig av én enkelt ressurskrevende bruker. Likeledes kan våre 
observasjoner knyttet til kommunens arbeidsmåte, kompetanse mv. være påvirket av 
enkeltpersoner blant de ansatte.  

8.3.2 Potensiell utvalgsskjevhet  
En tilgrensende problemstilling er knyttet til utvalgsskjevhet. Kommunene som deltar i forsøket er 
alle små eller mellomstore kommuner, mens ingen større byer er representert. 

Kommunene som deltar i forsøket valgte for det første å søke om deltagelse, og for det andre å 
forbli i forsøket (når mange andre kommuner trakk seg). Kommunene er med andre ord ikke 



R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester   ► 2019 ► 173 

tilfeldig valgt. Det er derfor en mulighet for at de kommunene som deltar i forsøket er de som i 
utgangspunktet hadde de beste forutsetningene for å delta. Dette kan være økonomiske 
forutsetninger (slik som lave enhetskostnader og gunstig rammeuttrekk) eller organisatoriske 
forutsetninger (endringskultur, kompetanse, forutgående erfaring med lignende modeller mv.).  

Alt i alt bør man derfor være forsiktig med å forutsette at deltakerkommunene er representative for 
norske kommuner generelt og at virkningene av forsøket på deltakerkommunene gjenspeiler 
virkningene man ville fått i andre kommuner.  

8.3.3 Tidsavgrensning  
Kommunene som deltar i forsøket har i forsøksperioden vært innstilt på at forsøket skulle avsluttes 
i 2019, og at kommunens helse- og omsorgssektor da skulle gå tilbake til ordinær ramme-
finansiering over kommunens budsjetter. Dette har høyst sannsynlig medført at kommunene har 
vært mer tilbakeholdne med å gjøre endringer med langsiktige konsekvenser enn de ville vært i en 
situasjon der finansieringsmodellen var permanent. Dette poenget understrekes i mange av 
intervjuene med ansatte og ledere i kommunene, som har vært svært bevisste på denne 
problematikken. Effekter som kan påvises i en midlertidig kontekst, er derfor ikke nødvendigvis 
gyldige i permanent kontekst.  

Tidsavgrensningen har også en tilleggsdimensjon gjennom at midlene kommunen tilegner seg 
gjennom forsøket må brukes innen en viss periode. Dette betyr at kommunen må gjøre 
investeringer for å bruke opp overskuddet allerede i forsøksperioden. En av hovedforklaringene til 
at enhetskostnadene øker kan være at kommunene må bruke betydelige midler på investeringer 
nå, for å unngå å måtte tilbakeføre midlene ved forsøkets slutt.  

8.3.4 Kompetanse- og oppmerksomhetseffekter  
Kommunene som deltar i forsøket har ikke bare implementert en finansieringsmodell og et 
rammeverk for tildeling. De har også vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet fra Helse-
direktoratet, media, evaluator, politikere osv.53 De har også vært del av en læringsprosess hvor de 
har deltatt på samlinger, hatt jevn dialog med Helsedirektoratet og andre kommuner, og hvor de 
har blitt stilt krav til i form av rapportering mv. Sannsynligvis ville verken oppmerksomheten eller 
det intensive læringsopplegget oppstått på samme måte dersom modellen(e) i forsøket hadde blitt 
implementert i stor skala.  

8.3.5 Utgiftsnivå for staten  
Som beskrevet blant annet i kapittel 6.1 har finansieringen av forsøket utgjort en betydelig kostnad 
for statens del. Tabell 6-4 viser den økonomiske gevinsten kommunen har hatt. 
Finansieringsmodellen som har vært benyttet i forsøket kan derfor beskrives som raus. Det må 
understrekes at effektene som er påvist så langt i forsøket kunne sett annerledes ut dersom 
kommunens tilskudd gjennom finansieringsmodellen lå nærmere det opprinnelige forbruket til 
kommunen. Generaliserbarheten til forsøket vil med andre ord bero på om et tilsvarende 
tilskuddsnivå vil være realistisk ved en oppskalering av forsøket.    

I prinsippet vil noen kommuner også kunne ha så høye egne enhetskostnader at forsøket vil gi 
underskudd. Resultatene ville trolig vært annerledes for kommuner som ikke har overskuddet som 
kommunene i forsøket har hatt.  

                                                      
53 Effekten av selve oppmerksomheten som følger av det å bli observert omtales ofte som Hawthorne-
effekten. 
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8.4 Hva har vi lært av forsøket så langt? 
Selv om forsøkets overføringsverdi til en nasjonal, permanent ordning er relativt begrenset, har 
forsøket så langt brakt fram mye nyttig kunnskap for kommuner, statlige myndigheter og deltagere i 
det videre forsøket. Disse omtales kort nedenfor.  

Finansieringsmodellen 
Innføring av en finansieringsmodell basert på enhetspriser innen kommunale pleie- og 
omsorgstjenester har vist seg å være gjennomførbart, og verdifulle erfaringer har blitt gjort fra 
forsøket begynte.  

► Forsøket har tydeliggjort en del avgrensninger som må defineres nærmere for at modellen skal 
kunne praktiseres, for eksempel avgrensning av praktisk bistand kontra helsetjenester i 
hjemmet. Videre har den fått fram enkeltkomponenter som kan slå uheldig ut, for eksempel når 
oppholdsdøgn ved institusjon ikke dekker kostnadene forbundet med ressurskrevende brukere.  

► Forsøket har også fått fram mer kunnskap knyttet til hvilke satser som er realistiske for 
kommunene å operere under, og hvilke forhold i kommunen som eventuelt påvirker kommunens 
interne kostnader (f.eks. boligstruktur eller reiseavstand).  

► Videre har forsøket satt lys på noen sentrale utfordringer knyttet til å erstatte én statlig 
finansieringsmodell med en annen. Mekanismene som har blitt benyttet for å gjøre uttrekkene 
fra det statlige rammetilskuddet har hatt noen uintenderte konsekvenser knyttet til stor 
demografisk vekst. Finansieringsmodellen kunne med fordel også vært bedre koordinert med 
tanke på forhold til tilskuddet for ressurskrevende brukere.  

► B-modellen, som i praksis innebar en ren øremerking av midler til pleie- og omsorg, hadde i 
praksis ingen effekt på kommunene - utover inntektspåslaget. Dette var i sterk kontrast til A-
modellen. Dette illustrerer at strukturelle endringer (som f.eks. finansiering) bør ses i tettere 
sammenheng med blant annet kompetanse, arbeidsmetodikk og kultur.  

Tildelingspraksis og brukermedvirkning  

► Mye av forsøket har vært rettet mot arbeidet med tjenestetildeling i kommunene, og framhevet 
viktigheten av denne funksjonen. Kommunene har hatt en unik mulighet til å jobbe målrettet 
med brukermedvirkning og det å sette brukerens behov i sentrum. Selv om dette er tematikk 
som også er tilstede i andre kommuner, har forsøkskommunene fått en unik mulighet – gjennom 
økte ressurser og samhandling med andre – til å profesjonalisere dette arbeidet.  

► Kommunene har tatt i bruk nye verktøy (samtaleguide, nytt søknadsskjema) som har gitt stor 
merverdi i arbeidet. Mange trekker fram at de vil benytte dette videre også når forsøket 
avsluttes. Enkelte av kontrollkommunene har tatt i bruk verktøy fra forsøket på eget initiativ for å 
forbedre egen praksis.  

Vedtak og styring 

► Kommunene arbeidet siden oppstarten av forsøket med å få orden på vedtakene. Dette var en 
møysommelig jobb som krevde revurdering av gamle vedtak, omkoding og systematisering. 
Resultatet av dette ble en helt annen oversikt over tjenestene enn det som hittil hadde være 
tilfelle, siden vedtakene nå ga et riktig bilde av tjenesten. Ny kunnskap om hvordan tjenestene 
og økonomien henger sammen har styrket samarbeidet mellom de ulike delene av kommunene, 
og gjort kommunene bedre i stand til å analysere og forbedre egne tjenester. Selv om 
opprydding av vedtak var et omfattende arbeid som ikke er brukernært, er de fleste informanter 
enige om at arbeidet ville vært regningssvarende også hvis de ikke var en del av forsøket.  

► Tallene på aktivitetstilskudd som kommunene rapporterer til Helsedirektoratet er et relativt godt 
mål på hva som ytes av ulike tjenester i kommunen. Disse dataene er høyst sannsynlig mer 
presise enn en rekke landsdekkende kilder på kommunale pleie- og omsorgstjenester, slik som 
KOSTRA og Iplos/KPR. Sammenligning av disse datakildene kan derfor være viktig for å 
avdekke feil i KOSTRA og Iplos. Se en nærmere beskrivelse av dette i Vedlegg 1.  
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VEDLEGG 1 – Erfaringer ved bruk av ulike datakilder 

Dette vedlegget inneholder noen erfaringer som vi har gjort oss knyttet til datakvalitet 

og samsvar mellom ulike datakilder.  

Underveis har vi strevd mer enn vi trodde på forhånd med å etablere et datagrunnlag med god 
kvalitet. Enhetskostnadene blir beregnet ved å dividere utgiftene på timer eller døgn som brukerne 
har mottatt. Vi har erfart at kvaliteten for dataene ikke er så god som ønsket verken for telleren eller 
nevneren i denne brøken. I det følgende vil vi oppsummere våre erfaringer med å etablere data 
med tilfredsstillende kvalitet. Vårt arbeid med å beregne enhetskostnader er illustrert i figuren 
under. 

 

Figur 8.1 Illustrasjon av arbeidet med å beregne enhetskostnader i kommunene 

Enhetskostnadene blir beregnet som en brøk med nettoutgiftene i telleren og timer eller døgn for 
de aktuelle tjenestene i nevneren. For å etablere data av tilfredsstillende kvalitet har det vært 
nødvendig med en betydelig «rydding» av dataene både i telleren og nevneren. «Ryddingen» blir 
nærmere kommentert i det følgende: 

► Koble utgifter og tildelte timer/døgn: For å beregne enhetskostnader har det vært nødvendig å 
koble opplysninger fra fagsystemet og økonomisystemet. Deltakelse i forsøket krever ikke en 
slik kobling. En vellykket kobling er blant annet avhengig av en hensiktsmessig kontoplan. 

► Feil KOSTRA-funksjon: I Selbu har det ikke vært ført utgifter på aktivisering. Kommunen har 
ført utgiftene til aktivisering dels på hjemmetjenester (funksjon 254) og dels på 
institusjonstjenester (funksjon 253). 

► Riktig grenseoppgang mellom tjenester: Selbu har til nå verken fattet vedtak om praktisk 
bistand opplæring eller aktivisering. I kommunene i forsøket har det vært en drøfting om 
grenseoppgangen mellom praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. Deltakelsen i forsøket 
vil kunne påvirke praksisen til Selbu. En riktig grenseoppgang mellom tjenestene vil altså 
kunne gi mer presise og pålitelige resultater.  

► Mer detaljerte vedtak: Prismodellen i forsøket har en mer detaljert spesifisering av tjenester 
enn kravene i IPLOS. Deltakelse i forsøket krever derfor mer detaljerte vedtak. Mer presise 
beregninger er også avhengig av mer detaljerte vedtak.  

Beregning av enhetskostnader i kommunene
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► Riktig stramhet på vedtakene: Det må tas stilling til hvilke oppgaver utført av hjemmetjenesten 
vedtaket skal omfatte. Et eksempel er at hjemmetjenesten i Selbu deltar i et testprosjekt om 
ruteoptimalisering. Her står brukere med multidose oppført med 5 minutter per uke, noe som 
tilsvarer at ansatte i hjemmetjenesten er hos brukeren i 10 minutter annenhver uke for å levere 
multidoserullen til brukerne. Med administrasjon og arbeidet med kvalitetssikring er tidsbruken 
betraktelig større enn 10 minutter. Spørsmålet er i hvilken grad tiden til administrasjon og 
kvalitetssikring kan regnes med. Vi vet verken om det er etablert rutiner for dette i forsøket eller 
om rutinene blir fulgt opp. 

► Riktig registrering i fagsystemet: Ved revurdering av vedtak kan antall timer til en bruker øke 
eller bli redusert. I slike tilfeller er det viktig at endringen rent teknisk blir registrert som en ny 
tjeneste i fagsystemet. For ellers klarer ikke fagsystemet å fange opp endringen. Resultatet er 
at statistikken viser for mange eller for få timer. Statistikken for Selbu er trolig til en viss grad 
preget av slike feil. 

► Mer korrekt beregning av utgifter finansiert av rundsumtilskuddet: Foreløpig har vi ikke klart å 
anslå utgiftene som brukes av hjemmetjenesten ved utrykning ved trygghetsalarmen. Dette er 
utgifter som finansieres av rundsumtilskuddet. Et anslag av disse utgiftene vil gi noe reduserte 
enhetskostnader for hjemmetjenestene. 

► Seks kategorier plasser på institusjon: Prismodellen i forsøket omfatter et begrenset antall 
kategorier plasser. Disse kategoriene fanger ikke opp tilbudet til brukere med omfattende 
behov for bistand, slik som den lindrende enheten i Røyken.  

Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å etablere data over tjenestene med tilstrekkelig 
kvalitet. Representanter for de fire kommunene har fortalt at oppryddingen har gitt nyttig innsikt i 
styringen av tjenestene. Vi har gjort et forsøk på å bruke dataene som et grunnlag for en analyse 
av utviklingen i tjenestene. Det har vist seg at ryddingen som også har pågått i 2017 har gjort 
tolkningen vanskelig. Vår bruk av dataene blir nærmere omtalt i det følgende. 

Utviklingen i 2017 var preget av at systemene ennå ikke var helt på plass. Det har tatt tid at 
fagsystemene teknisk har kunnet håndtere 2:1 bemanning. Det har også vært nødvendig å passe 
på at summen av vedtatte timer ikke har oversteget tilgjengelige timer hos personale. Denne type 
oppryddinger har påvirket nivået på korreksjonsoppgjørene. Utviklingen trenger derfor ikke være et 
reelt uttrykk for utviklingen i aktiviteten. 

Vi vet heller ikke hvor stor endringen er fra 2016. Grunnen til dette er at tilskuddet i 2016 kun var 
basert på endringer i løpet av året. Endringene var regnet som differansen mellom personer med 
nye vedtak om tjenester og personer som avsluttet sine tjenester i løpet av perioden. En slik litt 
ufullstendig ordning henger sammen med at det har tatt tid å etablere vedtak med kvaliteten som 
en fullstendig ordning krever. 

For å kunne bruke modellen for finansiering i forsøket har A-kommunene brukt mye tid på rydding 
både i fagsystemet og økonomisystemet. Kulepunktene over illustrerer hvilke forhold ryddingen har 
omfattet. Våre informanter i evalueringen svarer nokså unisont at ryddingen har vært verdt 
innsatsen. Gevinsten er betydelig bedre innsikt i tjenesteproduksjonen og et bedre grunnlag for 
styring.  

Videre ser vi nærmere på utfordringen med å etablere gode data for antall timer og døgn 
(nevneren). Det gjør vi med utgangspunkt i figuren under som viser hvordan ulike brukere har laget 
statistikk for antall timer og døgn.  
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Figur 8.2 Illustrasjon av hvordan ulike brukere har utarbeidet statistikk basert på fagsystemet 

Fagsystemene i A-kommunene foretar ingen automatisk beregning av timer og døgn som gir 
grunnlag for tilskuddene i forsøket. På grunnlag av registreringen i IPLOS produserer fagsystemet 
to filer med informasjon om den enkelte bruker. Den ene filen gir informasjon om når et vedtak 
starter og slutter og antall tildelte timer per uke. Den andre filen forteller om midlertidig opphold i 
tjenestene som blir gitt.54 Det er nødvendig å bruke informasjon fra begge de to filene for å finne 
frem til tidsrommet vedtaket faktisk har blitt gitt. Figuren over illustrerer fire eksempler på hvordan 
denne utfordringen er håndtert: 

► Utbetalingene i forsøket er håndtert med regneark. Metoden omfatter mye manuelt arbeid og 
medfører en risiko for feil. 

► Den innsatsstyrte finansieringen i Røyken har siden 2007 vært basert på en rapport fra 
fagsystemet Gerica. Rapporten som ble utviklet har vært til nytte for andre kommuner som 
bruker Gerica. Den gir relevant styringsinformasjon uavhengig av om kommunen har et 
system for innsatsstyrt finansiering eller ikke. 

► Kristiansand har brukt Corporater til å lage tilsvarende statistikk som Røyken. Corporater er en 
leverandør som ikke har noe tilknytning til Gerica som leverer fagsystemet. På markedet 
finnes det mange leverandører som leverer tilsvarende løsninger som Corporater. BI-system 
og tredjepartsystem er begreper som blir brukt om denne typen løsninger. En fordel med å 
velge slike systemer er at det svekker makten til leverandørene av fagsystemene.  

► Den nasjonale statistikken lager SSB selv på grunnlag av filer på individnivå fra kommunene. 
Håndteringen av dataene i SSB er forskjellig fra det som gjøres i kommunene. Resultatet er 
ulik statistikk fra kommunene og SSB, selv om grunnlaget for statistikken er den samme.  

Den sentrale utfordringen er altså å få ut statistikk for timer og døgn for en gitt periode. Slik infor-
masjon er ikke bare viktig for å kunne utbetale tilskuddene i forsøket. Slik informasjon er viktig 
både for kommunal og statlig styring. Både statlige og kommunale myndigheter har derfor behov 
for å utarbeide denne statistikken. 

                                                      
54 Det pågår et arbeid med å forbedre rapportene fra Visma Profil og CosDoc (jf. avsnitt 2.4). De nye 
rapportene vil ha en annen struktur. 
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Vi har omtalt erfaringen knyttet til beregninger av enhetskostnader for et gitt år. Men erfaringene 
kan sies å være generelle utfordringer knyttet til å bruke fagsystemene som grunnlag for styrings-
informasjon.  

Behov for strengere krav til fagsystemene 
Det blir allerede i dag stilt krav om at de ulike fagsystemene skal levere data til SSB som grunnlag 
for nasjonal statistikk. Det er bestemt å overføre ansvaret fra SSB til Kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR). Vi tenker at det kan være fornuftig å utvide kravene til fagsystemene om 
uttrekk av data. Kravene kan for eksempel gjelde følgende forhold: 

► Flere variabler: Informasjon fra kommunene og Statistisk sentralbyrå kan tyde på at det ikke 
uten videre er enkelt å få ut informasjon om midlertidig opphold i tjenester. Det bør være et 
krav at fagsystemene leverer relevant informasjon om midlertidig opphold som kan brukes til 
statistikk for timer og døgn. Det betyr at statistikken ikke omfatter opphold som skyldes nye 
vedtak. 

► Organisatoriske enheter (ansvar) i kommunen: Rapporteringen til SSB skjer for kommunen 
som helhet. For kommunens egen styring er det nødvendig med informasjon om de ulike 
delene av organisasjonen som for eksempel ulike sykehjem og distrikter i hjemmetjenesten. 
Denne informasjonen kan blant annet brukes til en kobling mot økonomisystemet for beregning 
av enhetskostnader slik vi har gjort det i dette prosjektet. Etter hva vi har skjønt rapporterer alle 
virksomheter etter en næringskode basert på virksomhetens aktivitet, fastsatt etter gjeldende 
standard for næringsgruppering SN2007. For hjemmetjenesten skiller næringskoden mellom 
helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og ulike typer bofellesskap.55 Bruk av denne koden 
vil kunne gi nyttig statistikk. Vi vet imidlertid ikke i hvilken grad kommunene har registrert denne 
koden riktig.  

► Løpende gjennom året: Statistikken til SSB har blitt laget i mars etter året statistikken gjelder 
for. Men det kan også lages løpende oppdatert statistikk over utviklingen, som kan brukes til 
styringen i kommunene av de aktuelle tjenestene. Det bør være et krav om at fagsystemene 
kan levere slike oppdaterte data. 

Kommunenes ansvar 
Den digitale kommunen må i større grad selv ta grep om systemarkitektur, dataflyt, begrepsbruk 
etc. Ansvaret kan ikke overlates enkelt-leverandører av delsystemer, slik det tradisjonelt har vært 
(økonomi kjøper sitt økonomisystem, barnevernet kjøper CosDoc, arkivet kjøper ePhorte, mv.). 

 

 

 

 

                                                      
55 Kilde: Dag Abrahamsen mfl. (2016): «Hjemmetjenestens målgrupper og organisering». Rapporter 2016/13 
fra Statisk sentralbyrå. 
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Tabell 8-2 Rapporterte oppholdsdøgn 2017-2018 for A-kommunene gjennom forsøket og SSB 

 

 

 

Oppholdsdøgn 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Forsøket

Korttidsplass 3 162 2 126 4 721 4 556 7 587 9 823 10 844 12 092

Langtidsplass 9 560 9 634 22 072 21 557 10 487 9 439 18 874 22 215

I alt 12 722 11 760 26 793 26 113 18 074 19 262 29 718 34 307

SSB

Korttid 1 814 1 940 3 174 3 049 6 107 6 756 0 7 527

Langtid 9 046 9 189 21 666 21 176 11 145 9 243 0 22 316

I alt 10 860 11 129 24 840 24 225 17 252 15 999 0 29 843

Avvik forsøket og ssb (døgn)

Korttid 1 348 186 1 547 1 507 1 480 3 067 10 844 4 565

Langtid 514 445 406 381 -658 196 18 874 -101

I alt 1 862 631 1 953 1 888 822 3 263 29 718 4 464

Avvik forsøket og ssb (prosent)

Korttid 43 % 9 % 33 % 33 % 20 % 31 % 0 % 38 %

Langtid 5 % 5 % 2 % 2 % -6 % 2 % 0 % 0 %

I alt 15 % 5 % 7 % 7 % 5 % 17 % 0 % 13 %

Lillesand Os StjørdalHobøl 
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2 Sammendrag
Dette erden første hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med
statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester, også omtalt som SIO-prosjektet.
Rapporten er skrevet av Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse på oppdrag fra
Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba står ansvarlig for innholdet i rapporten.

Denne rapporten er en såkalt nullpunktsmåling som kartlegger status i kommunene føroppstart av
forsøket. Rapporten evaluerer derfor ikke effekter av forsøket, men er ment som en ren
referanseramme for å følge den videre utviklingen i kommunene. Forsøket løper fra 1. mai 2016 til
1. mai 2019.

Rapporten sammenligner kommunene på en rekke målbare parametere som på ulike måter
belyser målene med forsøket. Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorene i denne
rapporten ikke vil brukes alene for å vurdere kommende effekter av forsøket. Denne rapporten vil
derfor måtte tolkes i lys av kvalitative undersøkelseri de ulike kommunene.

Kapittel 3 gir en innledning med beskrivelse av forsøket og mandat for evalueringsoppdraget. Her
redegjøres det for de ulike elementene som inngår i forsøket, herunder finansieringsmodellene,
tjeneste- og arbeidsprosesskriterier, og forhold knyttet til læring og kompetanseutvikling. Selve
evalueringsoppdraget beskrives også kort.

Kapittel 4 presenterer det overordnede evalueringsdesignet og diskuterer ulike forhold rundt
operasjonalisering av målsetningene ved forsøket. Det diskuteres her hvordan man kan måle
riktigere behovsdekning og økt likebehandling. Det gjøres også en kort diskusjon av hvilke
metodiske utfordringer som vil være gjeldende når det etter hvert skal gjøres vurderinger av
endringer over tid.

Kapittel 5 beskriver metode og datainnsamlingen som legger grunnlaget for funnene i denne
rapporten.

Kapittel 6 presenterer indikatorsettet som ligger til grunn for rapporten, og gjennomgår
kommunenes resultater på hver indikator. Første del av kapittelet (6.2) tar for seg hvordan
tjenestetilbudet er utformet i hver kommune, for å kunne gi et bilde av kommunens prioriteringer og
sammensetning av omsorgstrappen. Gjennomgang er i stor grad basert på regnskapstall fra
kommunen, med nødvendige korrigeringer for demografiske forhold.

Andre del av kapittel 6 (6.3-6.5) går gjennom de ulike indikatorene som er knyttet til
tildelingsprosessen. Avsnitt 6.3 presenterer de indikatorene som er knyttet til brukermedvirkning,
basert på hvordan dette oppleves for brukere, pårørende og ansatte i kommunen. Avsnitt6.4 går
gjennom ulike forhold knyttet til kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen. Avsnitt 6.5 ser
på rutiner og verktøy som på ulike måter understøtter en enhetlig tildelingspraksis.

Kapittel 7 gjør noen overordnede oppsummeringer av resultatene som presenteres i kapittel 6,
både når det gjelder utforming av tjenestetilbudet og praksis for tildeling. Det gjøres også
vurderinger knyttet til hvorfor de forskjellige kommunene scorer ulikt på indikatorene.
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3 Innledning

3.1 Om forsøket
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig
finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen med
forsøksordningen var å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av
omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning
av tjenester til innbyggerne.

Norske kommuner står i dag fritt til selv å innrette tjenestetilbudet i henhold til lokale prioriteringer.
Dette innebærer at kommunene innen helse og omsorgsområdet selv kan bestemme hva den skal
tilby av tjenester og hvordan den skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov, så
fremt dette er i tråd med de lovmessige kravene kommunene er underlagt, bl.a. gjennom Pasient-
og brukerrettighetsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonell-loven og Forskrift om
habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det betyr atpasienters og brukeres rett til
nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til bruker-
medvirkning og likebehandling, like fullt vil være gjeldende i forsøkskommunene. Samtidig stiller
kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse,
og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

Forsøksordningen skulle ha to fokusområder:

Brukers behov i sentrum

Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov

Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess

Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen

Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene

Forsøksordningen skulle inkludere inntil 20 kommuner og vare i tre år med oppstart 1. mai 2016.
Selv om det innledningsvis var et større antall kommuner som søkte seg til forsøket, var det
imidlertid mange som i løpet av vinteren og våren 2016 valgte å trekke seg. Til sammen seks
kommuner endte opp med å delta i forsøket. Forsøkskommunene ble delt inn i to grupper basert på
hvilken modell de følger i løpet av forsøket. De to modellene (Modell A og B) forklares nærmere i
de neste avsnittene.

3.1.1 Finansieringsmodeller
Kommunene som er med i forsøket vil enten delta i modell A eller B. For hver forsøkskommune har
det blitt gjort et uttrekk fra kommunerammen, tilsvarende de faktiske netto driftsutgiftene til
omsorgstjenestene året forut for forsøksperioden (KOSTRA-koder 234, 253, 254 og 261). Dette
uttrekket fra rammen erstattes for begge modeller med statlige tilskudd. Øvrige finansieringskilder
for omsorgssektoren, eksempelvis egenandeler, vil ikke påvirkes av forsøket. Omsorgstjenestene
som inngår i forsøket og finansiering er nærmere beskrevet i dokumentene Kriterier for tildeling av
omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392). Videre følger
en omtale av finansieringsmodellen for de to modellene.

Modell A

Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester.
Tildelingskriteriene er beskrevet i IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en
mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen
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utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene (se omtale under
3.1.3) som skal brukes i tildelingen.

Modell A finansieres gjennom et øremerket rundsumstilskudd, med et årlig inntektspåslag og en
statlig prismodell. Finansieringsordningen og kravene til rapportering er beskrevet i IS-2392
Finansieringsmodell for omsorgstjenester. I modell A skal inntektspåslaget gå til tjeneste-
produksjon, hvorav inntil 500 000 kroner pr. kommune pr. år kan øremerkes til utgifter knyttet til
kommunens prosjektgjennomføring, herunder planlegging, administrasjon, rapportering og
evaluering. Enhetsprisene i prismodellen skal justeres årlig og vil inkludere korreksjon for lønns- og
prisstigning etter en kommunal deflator, jf. IS-2392.

Modell B

Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. Kommuner som
deltar i modell B får et øremerket rundsumstilskudd med et årlig inntektspåslag. Finansierings-
ordningen og rapportering er beskrevet i IS-2392. I modell B gis inntektspåslaget som en del av det
øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere bindinger.

Felles for begge modellene

Det årlige inntektspåslaget utgjør 4 % av kommunens uttrekk, oppad begrenset til 25 mill. kr. pr. år.
Forsøket avvikles 1. mai 2019. Etter dette trappes inntektspåslaget gradvis ned. Nedtrappingen av
forsøket beskrives i IS-2392. Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader knyttet til planlegging,
gjennomføring og evaluering av forsøket, herunder til møter og samlinger. Kommunen må selv
dekke kostnader knyttet til reise til møter og samlinger.

3.1.2 Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier
Kommuner i modell A skal benytte kriterier for tildeling av omsorgstjenester som er fastsatt av
Helsedirektoratet og beskrevet i IS-2391 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester: Kriterier
for tildeling av omsorgstjenester. Dette dokumentet har to hoveddeler:

Arbeidsprosesskriterier
Gjennom arbeidsprosesskriteriene legges det vekt på at tildelingsenhetene skal ha en mest mulig
lik prosess for tildeling av tjenester. Disse kriteriene er delt inn fire innsatsområder:

Brukermedvirkninggjennom at brukeren gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om seg
selv. Her står informasjon, kartlegging og dialog med brukere og pårørende sentralt.

Samhandlingskal bidra til helhetlige pasient-/brukerforløp og sikre at tjenestene er koordinerte.
Dette forstås både som samhandling med brukeren, og at tildelingsenheten har nødvendige
systemer for samhandling og arbeidsflyt med andre aktører, eksempelvis utførerenhet eller
spesialisthelsetjeneste.

Kompetanse i tildelingsenheten er en forutsetning for at behovsdekningen skal bli riktigst mulig.
Med dette forstås både den interne kompetanse tildelingsenheten besitter, og den
kompetansen tildelingsenheten trekker inn fra andre fagmiljøer/enheter ved behov.

Rutiner og bruk av verktøyer en forutsetning for enhetlig praksis på tvers av kommuner. Dette
er både rutinene som benyttes i prosessen, og egne skjemaer. Vi har også forstått at det skal
brukes en ny veileder for «Saksbehandling og dokumentasjon for kommunale helse- og
omsorgstjenester» ved all saksbehandling i tildelingsenheten.1

1 Vi har forstått at ny versjon av denne veilederen fortsatt er under utarbeidelse
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Tjenestekriterier

Det er utarbeidet beskrivelser av tjenestene og vurderingskriterier for de tjenestene det fattes
vedtak om. Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige,
forsvarlige og verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.

Kriteriene er fordelt etter kriterier for tjenester til hjemmeboende og kriterier for institusjon.
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene ut fra følgende forhold:

Hva tjenesten består av/kan bestå av

Lovregulering av tjenesten

Hva som er formålet med tjenesten

Hvem som er i målgruppen for tjenesten

Relevante vurderingskriterier

Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke

Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse, og
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke
tjenesteområder som vil være aktuelle, og hvilke tiltak som vil være best egnet.

3.1.3 Kompetanseutvikling og opplæring
Kompetanseutvikling er en viktig del av forsøket. Det har derfor blittarrangertsamlinger underveis
for erfaringsutveksling, og kommunene har blitt fulgt opp fortløpende. Kommunene som deltar i
forsøket har også fått oppfølging og opplæring fra Helsedirektoratet i samsvar med en fastsatt
opplærings-og oppfølgingsplan. For kommuner i modell A forplikter Helsedirektoratet i tillegg (sitat
Regelverk for tilskuddsordning –forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester):

« være tilgjengelig for å gi råd og veiledning til kommunen om forståelsen og anvendelsen av
tjenestekriteriene og arbeidsprosessene

bistå kommunen under planlegging og gjennomføring av forsøket

bistå kommunen med informasjon til innbyggerne om betydningen av forsøket og nye kriterier for
tildeling av tjenester

bistå kommunen med nødvendige tilpasninger av IT-løsninger»

3.1.4 Kommuner i forsøket
Kommuner som ville delta i forsøket måtte søke om dette til Helsedirektoratet innen 1. desember
2015. Kommunene som søkte og ble godkjent som deltagere i forsøket ble tilfeldig plassert i enten
modell A eller B. Flere kommuner valgte imidlertid på et senere tidspunkt å trekke seg fra
deltagelse i prosjektet. De deltagende kommunene i forsøketble til slutt:

A-kommuner:

Stjørdal

Lillesand

Hobøl

Os (i Hordaland)

B-kommuner:

Selbu

Spydeberg
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I forbindelse med evalueringen plukket evaluator også ut seks kontrollkommuner som så langt det
var mulig skulle speile forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie
inntekter), innbyggertall og geografisk plassering. Kontrollkommunene ble rekruttert av evaluator
og inngår på frivillig basis, uten å inngå formelt i forsøket.

Kontrollkommunene er:

Fjell

Østre Toten

Søgne

Trøgstad

Våler (i Østfold)

Oppdal

3.1.5 Forventninger til forsøket

Kommuneledelsens forventninger til forsøket

I intervjuene spurte vi representanter for politisk og administrativ ledelse hvilke forventinger de har
til deltagelse i forsøket.

Motivene for og målsettingene med deltagelse varierer selvsagt fra kommune til kommune, men
noe av det som synes å gå igjen er:

Bedre behovsdekning
Mange av informantene er opptatt av å sikre at kommunen gir riktig behovsdekning. Dette
prosjektet gir anledning til å profesjonalisere tildelingsprosessen. Det at fokuset endres fra hva
den enkelte ønsker og hva kommunen kan hjelpe med, til hva som er viktig for den enkelte
tillegges stor betydning.

Læring
De fleste er opptattav læring og vurderer det slik at deltagelse i SIO-prosjektet vil gi en rekke
læringsarenaer både internt i egen kommune og på samlinger sammen med andre kommuner.
Læring fremheves som en betingelse for god organisasjonsutvikling.

Handlingsrom for endringav tjenesteprofil
Gjennomgående ser de vi har snakket med for å endre tjenesteprofilen behovet i egen
kommune. For noen er situasjonen preget av at trinnene øverst oppe i omsorgstrappen bør
trappes ned mens de lenger nede må bygges ut. For andre kommuner handler det om å satse
på mer ressurskrevende tiltak som boliger med heldøgns omsorg. Fellesnevneren er
erkjennelsen av at større endringsprosesser krever ekstra ressurser. De økonomiske
incentivene i forsøket oppleves å gi handlingsrom til å iverksette slike løsninger.

Ansattes forventninger til forsøket

Helsedirektoratet skisserer at deltagelse i forsøket kan ha følgende virkninger for de ansatte i
kommunene som deltar:

«Tildelingsenhetene: Det er i hovedsakde ansatte i tildelingsenheten i kommunen som vil merke
endringer: De får nye verktøy (kartleggingsskjema, sjekklister osv.), og støtte til å arbeide mer med
forebygging og brukermedvirkning.

Tjenestetilbydere: Alle ansatte som gir tjenestetilbud til brukere skal være med på å vurdere om
tilbudet som gis er riktig i forhold til brukerens behov. De ansatte får også større ansvar for
kvalitetssikring og registrering i IPLOS (individuell pleie-og omsorgsstatistikk) slik at resultatene
kan brukes i kvalitetsutvikling.
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Bedre samarbeid på tvers: Prosjektet involverer også andre enheter i kommunene, blant
annetøkonomienhetene, og kan bidra til bedre samarbeid på tvers.»

For å få et bilde av hvilke forventninger de ansatte i kommunene hadde til forsøket, ble de i
forbindelse med spørreundersøkelsen (besvartav ansatte med en rolle i tildelingsprosessen) spurt
om hvilke forventninger de hadde til deltagelse i SIO-prosjektet. Hovedtendensen i svarene er at
SIO-prosjektetforventes å:

gi positive effekter for de kommunene som deltar(både A og B)

gi merkbare forskjeller i tildelingspraksis i A-kommunene, men i langt mindre grad i B-
kommunene

gi mer enhetlige tjenester (både A og B)

øke vektleggingen av hva som er viktig for brukeren

til en viss grad gi et tjenestetilbud som bedre dekker hele omsorgstrappen

Deterogså en tydelig tendens at de fleste forventer at SIO-prosjektet skal understøtte
utviklingsprosesser kommunen allerede er inne i. Dette utgjør en metodeutfordring ved evaluering,
siden kommende endringer i forsøkskommune kanskje også ville blitt iverksatt uansett.

I Vedlegg 1 ligger en nærmere detaljering av svarene.

3.2 Mandat for evalueringsoppdraget

3.2.1 Formål
Evalueringsoppdraget skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester
gir:

1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og

2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne

I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøksordningen.
Helsedirektoratet har operasjonalisert målene og kommet frem til at prosjektet skal føre til at:

Brukerens behov er i sentrum

o Brukerne tilbys tjenester som er tilpasset ut i fra den enkeltes individuelle behov

o Brukermedvirkning er satt i system

Tildelingsprosessen er lik

o Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og
tjenestetildelingen

o Gode arbeidsverktøy er tilgjengelig i arbeidsprosessen

3.2.2 Innhold
I evalueringen skal grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning avforsøksordningen,
vurderes. Forsøkskommunene i modell Aog B skal sammenlignes med kommuner som ikke har
deltatt i forsøket.

I tillegg til å vurdere måloppnåelsen skal evaluator underveis i forsøket følge utviklingen i
kommunene og gjennom årlige statusrapporter til direktoratet beskrive status og endringer på
følgende områder:

Omfang på, og kompetanse ved tildelingsenhetene
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Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen

System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten, mellom
tildelingsenhet og utførerenheter og med spesialisthelsetjenesten

Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling

Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling

Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs.
utførte timer/uke i hjemmetjenesten, tildelte plasser i institusjon versus plasser til disposisjon

Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester

Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner)

Kommunenes bruk av inntektspåslaget

3.2.3 Endringer
Det opprinnelige evalueringsdesignet tok utgangspunkt i et forsøk med om lag 20 forsøks-
kommuner fordelt jevnt mellom de to modellene. På grunn av at flere kommuner trakk seg fra
forsøket ble det opprinnelige designet mindre egnet. Designet ble derfor justert mot et mer
kvalitativt design i dialog med oppdragsgiver.

Det understrekes at endringen først og fremst har vært knyttet til antall kommuner. Forutsetningene
som gjelder for deltagende kommuner har ikke blitt endret i vesentlig grad i forhold til det som
opprinnelig var forutsatt.
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4 Evalueringsdesign og operasjonalisering

4.1 Evalueringsdesign

Figur 4-1: Overordnet evalueringsdesign

Figur 4-1 viser til det overordnede evalueringsdesignet for forsøket. Vi skal kartlegge og vurdere
status på fire tidspunkter:

2016: Målepunkt 0 – Nullpunktmåling: kartlegge status før forsøket startet (denne rapporten)

2017: Målepunkt 1 –status og utvikling etter ett år

2018: Målepunkt 2 –status og utvikling etter to år

2019: Målepunkt 3 –status og utvikling etter tre år og sluttevaluering av forsøket

Målingene tar utgangspunkt i et indikatorsett som evaluator har utarbeidet i forbindelse med
forsøket2. På bakgrunn av disse indikatorene vil det vurderes om det har skjedd vesentlige
endringer fra år til år, i tildelingspraksis, brukermedvirkning, kompetanse og hvilke prioriteringer
som gjøres i tjenestetilbudet.

Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorsettet ikke er det eneste grunnlaget for vurdering
av hvordan forsøket påvirker kommunen. I tillegg til indikatorene vil det bli lagt stor vekt på
kvalitative studier av hver enkelt kommune, som er blitt dokumentert i egne dokumenter. Dette vil i

2 Ettersom det har skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for evalueringsoppdraget, spesielt
reduksjonen i antall deltagende kommuner, har det vært gjort enkelte justeringer i evalueringsdesignet i
forhold til som ble beskrevet i det opprinnelige oppsettet.
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det videre arbeidet gi grunnlag for å gå dypere inn i de endringene som eventuelt skjer i de ulike
kommunene.

I alle tilfeller må det imidlertid vurderes grundig i hvilken grad observerte endringer kan tilskrives
selve modellen (finansiering, kriterier mv.), andre forhold knyttet til forsøket eller andre faktorer
(f.eks. generelle utviklingstrekk, demografi, trender, interne forhold i kommunen mv.).

4.2 Operasjonalisering av overordnede målsetninger med forsøket
Nedenfor redegjøres det for vår forståelse av målene og operasjonaliseringer i indikatorer. I
utgangspunktet er det to kriterier for en god operasjonalisering. Det ene er at operasjonaliseringen
skal være entydig og presis, for å oppnå høyest mulig grad av reliabilitet i undersøkelsen. Det vil si
at datagrunnlaget man bruker for å vurdere måloppnåelse i hver kommune, er pålitelig, enten dette
er kvalitative observasjoner eller kvantitative data. Hva som skal måles, må være entydig definert,
slik at de observasjonene som gjøres skal kunne sammenlignes på tvers av kommuner.

Det andre kriteriet er definisjonsmessig validitet, det vil si at de indikatorene som brukes stemmer
overens med den forståelsen man har av henholdsvis økt likebehandling og riktigere behovs-
dekning. Den metodiske utfordringen ligger derfor i å definere indikatorer som til sammen dekker
de målsettingene som skal vurderes, samtidig som dette er indikatorer som lar seg dokumentere
og sammenligne på en enhetlig måte.

De overordene målene for forsøksordningen er å prøve ut om en modell med statlig finansiering
gir:

riktigere behovsdekning for innbyggerne og brukere av tjenestene

økt likebehandling på tvers av kommunegrenser

Videre følger en drøfting av hvordan de to målene kan forstås.

4.2.1 Hvordan måle riktig behovsdekning?

Figur 4-2: Konseptuell modell av forhold mellom behov og indikatorer for måloppnåelse

Måling av samsvar mellom tjenester og behov er en krevende øvelse, ettersom de fleste kriterier
for vurdering av behov i større eller mindre grad inneholder innslag av subjektive vurderinger, som
trolig vil variere noe etter hvilke saksbehandlere og fagfolk som trekkes inn i vurderingen. Den
viktigste grunnen er imidlertid at behovene i stor grad er avhengig av målene og preferansene til
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den enkelte bruker. Det betyr at de faglige kartleggingene som foretas i kommunene bare utgjør en
del av grunnlaget for hvilke tjenester som brukeren bør få.

Figur 4-2 tar utgangspunkt i ulike indikatorer som kan belyse hvor riktig behovet dekkes. Tre av
hovedindikatorene vi har tatt utgangspunkt i errelaterttil tildelingsprosessen, hvor det er blitt gjort
en inndeling på henholdsvis brukermedvirkning, samhandling og kompetanse, samtrutiner og
verktøy. Denne inndelingen er i tråd med de fire innsatsområdene som identifiseres som sentrale
for å sikre måloppnåelse på riktigere behovsdekning og økt likebehandling, jf. Helsedirektoratets
veileder IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenesterside 9. Vi har i vår gjennomgang valgt å
slå sammen områdene kompetanse og samhandling da dette i mange tilfeller er overlappende.

Den siste hovedindikatoren gjenspeiler det som produseres av tjenester. Her ser man kommunens
tjenestesammensetning på aggregert nivå, og bruker dette til å gjøre vurderinger knyttet til hvordan
brukernes behov dekkes.

Videre følger en omtale av hvordan disse hovedindikatorene på ulike måter belyser riktigere
behovsdekning.

Vurdering av behovsdekning gjennom innretning av tildelingsprosessen

En betydelig del av intervensjonen i forsøket ligger i å endre praksis for hvordan tjenester tildeles.
Et premiss for dette er at en bedre tildelingspraksis vil føre til både riktigere behovsdekning og økt
likebehandling av brukere. Vi har i inndelingen av indikatorer knyttet til tildelingsprosessen valgt å
speile Helsedirektoratets veilederIS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Her trekkes
brukermedvirkning, samhandling, kompetanse og rutiner/verktøy fram som de viktigste innsats-
områdene. Selv om det kun er kommunene i Modell A som er pålagt å bruke veilederen vil
indikatorsettet nedenfor også brukes for å vurdere tildelingsprosessen i B-kommuner og
kontrollkommuner.

Brukermedvirkning i tildelingen
Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle og i større grad bli en
ressurs i eget liv. Dette stiller større krav til omsorgstjenestene, som i større grad enn tidligere må
kartlegge og forstå brukerens behov. Videre må omsorgstjenestene gjennom kommunikasjon og
støtte, tilrettelegge for at brukerne reelt kan delta i beslutninger som angår dem selv.

Tildelingskontorene skal legge særlig vekt på brukers situasjon og hva som er viktig for brukeren.
Det å bevisst stille brukeren spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er blitt trukket fram som et viktig
virkemiddel for å få fram hva som egentlig er det viktigste for brukeren.

Kompetanse og samhandling i tildelingen
Kompetanse i tildelingsenheten betyr blant annet at de ansatte innehar relevant grunnkompetanse,
samtidig som de er bevisst på å innhente riktig kompetanse ved behov. Dette kan være
spisskompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkernes behov.

God samhandling med relevante aktører er avgjørende for å sikre at nødvendig kompetanse
benyttes i tildelingen. Dette bidrar igjen til å sikre gode pasient-og brukerforløp, og koordinerte
tjenester. I denne sammenhengen er det viktig at de som arbeider med tildelingen har god
samhandling med de som utfører tjenestene, fastleger, spesialisthelsetjenesten mv.

Kapasitet er et tilliggende område som også vil bli vurdert under dette, ettersom tilstrekkelig
kapasitet i tildelingsprosessen er en forutsetning for atfagkompetansen skal kunne brukes i de
tilfellene deter nødvendig.
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Rutiner og verktøy i tildelingen

For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen, utarbeides det felles
rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket. Disse skal gjøre at kommunene
blir bedre i stand til å ha en mer enhetlig praksis for tildeling.

En godt organisert tildelingsprosess vil blant annet kunne innebære at det er samsvar mellom
vedtatte og utførte tjenester, og at det jevnlig vurderes om vedtakene bør justeres opp eller ned.
Det er også en forutsetning for enhetlig praksis som understøtter likebehandling.

For å kunne gjøre gode vurderinger som blir mest mulig likeartet på tvers av kommuner, er det
vesentlig at arbeidsverktøyene, i form av veileder, skjema og IKT-verktøy, i størst mulig grad
understøtter en harmonisert praksis. I forbindelse med forsøket er det utarbeidet egne retningslinjer
for bruk av dette.

Vurdering av behovsdekning gjennom utformingen av tjenestetilbudet

Selv om intervensjonen i forsøket i utgangspunktet skjer på tildelingsnivå er det av avgjørende
betydning å forstå hvilke implikasjoner dette har for utformingen av tjenestetilbudet. Konsekvenser
av endret tildelingspraksis bør i teorien også ha en effekt på tjenestene, f.eks. i form av økning eller
reduksjon av ulike tiltak. Dette er derfor en viktig kilde for å belyse om forsøket faktisk bidrar til
riktigere behovsdekning. Det vil også belyse andre relevante forhold, f.eks. kommunens
ressursbruk.

Det førende prinsippet for å koble behov og tjeneste innen helse- og omsorgstjenestene er LEON-
prinsippet, som gjerne kan skisseres i form av en tiltakskjede eller omsorgstrapp, se Figur 4-3.
I praksis vil dette si en tilpasset behandling og oppfølging etter det behovet brukerne har for
bistand og omsorg. Dette behovet kan imidlertid endre seg, f.eks. dersom en iverksetter
rehabiliterende tiltak til eldre mennesker. Det betyr at pasientene ikke skal ligge lengre på sykehus
enn hva det er behov for, sett i forhold til en predikasjon av utviklingen i sykdomsbildet. I St.meld.
nr. 47 (2008–2009) endres begrepsbruken fra “LEON” til “BEON” (Beste Effektive Omsorgs Nivå).
Det er et mål at brukerne i størst mulig grad kan ivaretas innenfor BEON. I dette ligger det en
grunnleggende forståelse av at kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng
med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver.

Figur 4-3: Omsorgstrappen, BEON-prinsippet
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Figuren over viser en teoretisk oversikt over ulike tiltak som er sentrale innen helse- og omsorgs-
tjenestene, og som kan være aktuelle for innbyggere med ulike behov. Samtidig vil bistand gitt i
form av forebyggende art, kunne forhindre eksempelvis innleggelse i sykehus.

Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. Øverste trinn er
sykehjem, omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller tilsvarende tjenester med høy bemanning.
For de fleste brukergruppene innen helse- og omsorgstjenestene vil behovetvariere over tid. Et
behov kan også dekkes på flere måter. Dersom en bruker får tilbud om tilpasset bistand i eget
hjem, kan f.eks. en innleggelse i sykehjem ofte unngås eller utsettes. Tilsvarende kan et tilrettelagt
tilbud for en person med nedsatt funksjonsevne redusere behov for permanent bemanning, og
trygge rammer rundt en bruker med psykiske problemstillinger forhindre en til en-bemanning.
Hvordan kommunene dimensjonerer tiltakskjeden, arbeider etter BEON-prinsippet og vurderer
brukernes helhetlige behov, kan ha svært mye å si for utviklingen i forbruk av pleie- og
omsorgstjenester.

Dette er forhold som i stor grad kan belyses gjennom kvantitative analyser av hvordan
omsorgstrappen er innrettet. Et overordnet prinsipp i vår vurdering er at en finmasket fordeling av
brukere langs hele omsorgstrappen isolert sett vil kunne indikere en riktigere dekning av brukernes
behov. Dette må imidlertid ses i forhold til de andre indikatorene.

4.2.2 Hvordan måle økt likebehandling på tvers av kommunegrenser?
I begrunnelsen for forsøket ligger det et premiss om at kommuner har ulikt tjenestetilbud og ulik
behovsdekning, noe som til dels skyldes ulike finansielle rammer og prioriteringer, og til dels
skyldes ulik praksis for tildeling. Dersom forsøket skal ha den intenderte effekten –nemlig økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser –vil dette bety at kommunene som deltar i forsøket
gradvis utvikler seg mot likere praksis i tildelingen avtjenestene. Dersom tildelingspraksis endrer
seg som følge av forsøket, vil dette høyst sannsynlig også påvirke omfang og utforming av
tjenestetilbudet i kommunen.

Det betyr at for å kunne fastslå at forsøket fører til økt likebehandling bør man enten kunne
observere likere tildelingspraksis og/eller likere utforming av tjenestene på tvers av de kommunene
som deltar i forsøket. Det er spesielt A-kommunene som er interessante, siden de er utsatt for
størst grad av intervensjon.

Et eksempel kan være andel utgifter til institusjon kontra hjemmebaserte tjenester, som regnes
som en viktig parameter for å vurdere hvordan en kommune innretter sitt tjenestetilbud. Dersom
andelen for A-kommunene (og til dels også B-kommunene) framover konvergerer mot et likere
nivå, kan dette være et forhold som kan indikere at kommunene utvikler seg mot økt likhet i
tjenestetilbudet. Det vil imidlertid ikke i seg selv være grunnlag nok til å fastslå at det er forsøket
som skal tilskrives denne effekten.

Videre må det også legges til at enkeltindikatorer ikke kan tolkes isolert sett. Et annet uttrykk for
likere praksis kan være nivået på heldøgnsbemannet tjeneste, uavhengig av om det er institusjon
eller bolig.

4.3 Hvordan måle effekter av forsøket over tid?
Forsøkskommunene –og særlig A-kommunene –er gjenstand for forholdsvis store endringer i
hvordan kommunale pleie- og omsorgstjenester innrettes. Det kan likevel være krevende å isolere
eventuelle effekter av forsøket over tid.

Det er mange forhold som påvirker en kommunes pleie- og omsorgstjenester. Et aspekt er relatert
til endringer i nasjonale rammebetingelser og prioriteringer. F.eks. nye forskrifter, nye satsinger i
statsbudsjett mv. Et annet aspekt kan være endringer i rammebetingelser i den enkelte kommune. I
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forsøkskommunene blir den økonomiske rammen til pleie- og omsorgsektoren låst i
forsøksperioden, men for kontrollkommunene kan lokale forhold påvirke sektoren. F.eks. kan de
årlige budsjettene gi ulike prioriteringer i omfang og innhold når det gjelder tjenester. Tilgangen til
plasser i institusjonsomsorgen (sykehjem, bofellesskap mv.) kan også variere fra år til år, noe som
kan få stor betydning for anvendelsen av de hjemmebaserte ytelsene. Rammene for antall plasser
(f.eks. i egne sykehjem, kjøp av plasser utenfor kommunen mv.) legges av kommunestyret –ikke
minst i de årlige budsjettene. Også lokale satsinger/prioriteringer/prosjekter av politikere og
byråkratiet kan ha betydning for kommunens pleie- og omsorgstjenester. Her kan det være
variasjoner fra år til år.

Et annet relevantaspekt er at kommunene i forsøket planlegger for at modellen kun skal gjelde i en
tidsavgrenset periode på tre år. Dette betyr at kommunene må planlegge for at tjenestene etter
perioden igjen skal tilbake til kommunale rammer. Derfor vil ikke nødvendigvis praksis i forsøket
nødvendigvis gjenspeile den praksisen som utviklet seg dersom ordningene var permanente.

Dette gjør det krevende å måle hvilke effekter som skyldes selve modellen kommunen følger (A
eller B), andre effekter knyttet til det å delta i forsøket, og alle andre forhold som påvirker
kommunens tildelingsprosess og tjenestesammensetning.

I et hypotetisk eksempel kan det være slik at de økonomiske driverne i den statlige finansierings-
modellen gir kommunen økte insitamenter for å satse på institusjonsplasser framfor hjemme-
baserte tjenester. Samtidig kan det hende at læringsarenaene som etableres i forbindelse med
forsøket, kombinert med at kommunen er gjenstand for evaluering, bidrar til den motsatte effekten.

Figur 4-4: Noen forhold som kan påvirke kommunens score på ulike indikatorer

Alt dette er forhold som gjør det mer krevende å trekke valide slutninger om hvilken effekt det har å
implementere de to forsøksmodellene (A og B).
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For å kunne vurdere effekter av forsøket vil det i de videre målingene legges vekt på kvalitative
observasjoner knyttet til forsøkskommunene, f.eks. om kommunen har dokumenterte endringer i
praksis eller planer som har direkte relasjon til f.eks. inntektsmodellen eller kriteriesettet.

Videre vil alle endringer i kommunene måles opp mot korrigerte tall for både C-kommunene og
landet for øvrig, for å ta høyde for endringer i befolkningsstruktur og generelle utviklingstrekk i
kommunene.

Mer dyptgående diskusjoner rundt metodiske problemstillinger vil først bli gjort ved rapporteringen i
2017 i vurderingen av foreløpige effekter av forsøket.
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5 Metode og datainnsamling

5.1 Dokumentgjennomgang
I forbindelse med oppdraget har et stort antall skriftlige kilder blittgjennomgått. Dette inkluderer
blant annet Helsedirektoratets materiale knyttet til forsøket(Rapport IS –2391 3, Rapport IS -
23924, Hdir 11/20155 og Veileder IS-24426), samtutredninger og forskning på pleie- og omsorgs-
sektoren og på finansieringsmodeller innen offentlig sektor.

5.2 Casestudien
Forsøket består av fire A–kommuner (Hobøl, Os, Stjørdal og Lillesand), to B–kommuner(Selbu og
Spydeberg) og seks kontrollkommuner7 (Østre Toten, Oppdal, Våler (i Østfold), Fjell, Trøgstad og
Søgne). Disse kommunene utgjør tilsammen vår casestudie.

Vi har innhentet synspunkter på, og erfaringer med kommunenes tildeling av tjenester fra mange
ulike ståsted. I tillegg til skriftlige dokumenter og intervjuer med ansatte i kommunene har vi
innhentet erfaringer og synspunkter fra brukere og pårørende. I forsøkskommunene (A og B
kommunene) har vi gjennomført både fokusgrupper og telefonintervjuer med brukere, mens i
kontrollkommunene har vi kun gjennomført fokusgrupper under våre besøk i kommunene. Et
sammendrag av case-studiene er gjort i egne kommunerapporter.

5.2.1 Dokumenter i fra den enkelte kommune
I alle casekommunene har vi systematisk gått igjennom materiale som belyser kommunens pleie-
og omsorgssektor. I tillegg til årsmeldinger og budsjettdokumenter for kommunen som helhet, og
for sektoren spesielt, foreligger det i de fleste kommunene også pleie og omsorgsplaner e.l. som
identifiserer utfordringer og eventuelt kommer med forslag til endringer. Materialet har gitt oss en
god forståelse av rammebetingelser og situasjonen i den enkelte kommune.

5.2.2 Intervjuer og gruppesamtaler i kommunene
To personer fra prosjektteamet besøkte hver A, B og C–kommune i to dager i perioden april–juni
2016. De mest relevante personene/funksjonene vi ønsket å intervjue var følgende:

Sentrale politikere; Ordfører, leder av kontrollutvalget og leder av sektorutvalg

Rådmann

Kommunalsjef(er) i omsorgstjenesten

Enhets- og virksomhetsledere

Økonomi/budsjettfunksjon

Leder og ansatte ved tildelingsenheten

Stabs/utviklingsfunksjon(er) i sektoren

3 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Kriterier fortildeling av omsorgstjenester – Arbeidsprosess,
rutiner og verktøy – Tjenestekriterier
4 Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Finansieringsmodell for omsorgstjenester –
Prismodell –enhetspriser, Inntektsp slag, Tilskudd og utbetaling, Informasjonsinnhenting
5 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester – Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet –
Modell A og Modell B
6 Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3–6
og 3–8
7 Også referert til som C-kommuner
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Etter dialog med den enkelte kommune ble informantgruppen utvidet og tilpasset kommunens
organisering. I de fleste kommuner ble det også inkludert informanter fra førstelinjen. Det kunne
være ergoterapeut, samt sykepleiere, helsefagarbeidere og/eller hjemmehjelpere som jobbet på
sykehjem eller i hjemmetjenesten. Vernepleiere og rådgivere innen rus/psykiatri ble også intervjuet
i noen kommuner. Våre intervjuer og gruppesamtaler ga et riktig tilfang av erfaringer i kommunene.

Følgende spørsmål dannet rammen for intervjuene/gruppesamtalene:

1 . Hvor godt opplever de ansatte at omsorgstjenestene dekker brukernes behov?

2. Hva er forklaring for dagens prioritering av typer tjenester, hva skulle kommunen ha gitt mer av
og mindre av, og hva vil kommunen satse på fremover?

3. Hvor god er sammensetning av tjenester langs omsorgstrappen i kommunen?

4. I hvilken grad spesifiserer de ulike vedtakene hvor mye ressurser som skal brukes og vil
vedtakspraksis endres som følge av forsøket?

5. Hvordan vurderes ordningen med utskrivningsklare pasienter etter start av prosjektet?

6. I hvilken grad vil de nye tildelingskriteriene føre til merarbeid for kommunene?

7. Hvordan praktiseres revurdering av vedtak?

8. I hvilken grad er utførerenhet(er) involvert i vedtaksprosessen?

9. Hvordan sikres sammenheng mellom tildelte tjenester (omfang i vedtak) og tilgjengelige
ressurser i utførerenheten?

1 0. Hvilke metoder har kommunen for å kontrollere at tildelte tjenester er blitt utført?

1 1 . I hvilken grad opplever de ansatte at det er samsvar mellom det som blir tildelt og det som blir
utført?

1 2. I hvilken grad medfører de nye tildelingskriteriene merarbeid for kommunene (ikke selve ISF
modellen)?

1 3. Hvilken tilnærming har kommunen for brukermedvirkning, hvordan involveres brukere og
pårørende?

1 4. Hvordan vil deltagelsen i forsøket påvirke kommunens tilnærming til brukermedvirkning?

1 5. Hvilke dilemmaer opplever kommunen med tanke på brukerens uttrykte behov kontra faglige
vurderinger?

1 6. Hvordan vurderes kompetansesammensetningen i tildelingsenheten, hvordan sikre tilgang til
kompetanse enheten selv ikke har, samt hvordan bidrar utførende enheter og ev. andre
instanser med kompetanse i tildelingsprosessen?

1 7. Hvilke rutiner har tildelingsenheten for samhandling med andre kompetansemiljøer?

1 8. Hvordan vurderes rolle- og oppgavefordelingen mellom ansatte internt i tildelingsfunksjonen?

1 9. I hvilken grad benyttes tverrfaglig kompetanse i tildelingsprosessen?

Denne intervjuguiden ble tilpasset hva slags type informant som ble intervjuet, slik at ikke alle
informanter svarte på alle spørsmål. F.eks. ble ikke politikere spurt om detaljerte forhold knyttet til
tildelingsprosessen.

Totalt ble det gjennomført 77 slike intervjuer med til sammen 1 99 ansatte og ledere.
Presentasjonen av funnene i intervjuene presenteres oppsummeres ikke i denne rapporten. Det
henvises til casebeskrivelsene som er utarbeidet for hver kommune.

5.2.3 Fokusgruppe med pårørende
I hver av A, B og C–kommunene skulle kommunen rekruttere pårørende til to fokusgrupper. Hver
fokusgruppe skulle bestå av 5–1 0 personer. Intervjuene ble gjennomført i forbindelse med
kommunebesøkene. Formålet var å snakke med pårørende til brukergrupper som ikke er relevante
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å intervju på telefon. Vi ønsket at de pårørende skulle ha hatt en aktiv rolle på vegne av bruker,
enten som verge eller nærmeste pårørende i søknaden/forespørselen om omsorgstjenester. Vi ga
beskjed om at vi ønsket at det ble rekruttert pårørende til brukere innen følgende grupper:

Personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med problemer relatert til rus/psykiatri

Eldre med heldøgns institusjonsplass

Eldre med hjemmebaserte tjenester

De pårørende skulle representere brukere som hadde fått et vedtak om omsorgstjenester i løpet av
våren 2016. Det var også ønskelig å inkludere både pårørende til brukere som har fått innvilget
tjenesten de søkte om, og brukere som ikke fikk innvilget det de søkte om/fikk tilbud om noe annet
enn det de søkte om.

Selv om kommunen hadde visse utfordringer knyttet til å rekruttere pårørende ble det gjennomført
minst tofokusgrupper i hver kommune. I enkelte kunne det være opptil ti pårørende i
fokusgruppen, mens det i andre var nede i kun en person. En forklaring på sistnevnte var at ikke
alle som hadde sagt ja til å delta møtte opp til avtalt tid. Til sammen deltok rundt 150 pårørende i
våre fokusgrupper.

I undersøkelsen rettet vi søkelys på tildelingsprosessen. Vi spurte om, og eventuelt hvordan de
hadde opplevd at kommunen innhentet informasjon om brukers situasjon og behov, samt hvordan
verge/pårørende ble trukket inn. Ble det f.eks. innhentet informasjon fra tredjepart, slik som
fastlege, pårørende eller andre? Vi ønsket også å få pårørendes refleksjon til hva kommunen la
vekt på i behandlingen av søknaden, og om bruker/pårørende fikk være med på å fastsette mål for
tjenesten. Til slutt spurte vi om tjenestene bruker mottar er tilpasset vedkommendes behov og hvor
fornøyd eller misfornøyd de pårørende var med kommunens håndtering av siste søknad.

Selv om vi var spesielt opptatt av selve tildelingsprosessen ble en stor del av samtalen viet til de
pårørendes erfaringer med kommunens pleie-og omsorgstjenesten i stort. En forklaring er at det
ikke var så lett for de pårørende å isolere tildelingen av tjenestene fra resten av samhandlingen
med kommunen. Mange pårørende opplevde også at tjenestene ble endret uten at de var direkte
involvert. Enten fordi bruker selv hadde vært trukket inn i beslutningen og/eller at justeringer ble
gjort av kommunen uten en direkte involvering av den pårørende.

Etter at fokusgruppemøtetvar ferdig fikk de pårørende utdelt et enkelt spørreskjema som de skulle
svare på før de forlot møterommet. Skjemaet inneholdt spørsmål knyttet til siste tildelingsprosess
og var i hovedsak de samme som spørreskjemaet som vi benyttet overfor brukerne (se nedenfor).
En del av de pårørende valgte imidlertid ikke å svare på undersøkelsen. Blant annet fordi de ikke
hadde nok kunnskap til å vurdere en konkret tjenestetildeling. Til sammen fylte 86 pårørende ut
selve spørreskjemaet.

5.2.4 Telefonintervjuer med brukere
Vi la opp til å gjennomføre telefonintervju med ti brukere i hver av Aog B–kommunene. Vi ba
kommunen om å rekruttere hjemmeboende brukere som mottar tjenester innen «pleie og omsorg»,
og som ikke tilhører gruppene mennesker med nedsatt funksjonsevne eller psykisk helse/rus. Det
ble vektlagt at brukerne måtte være i helsemessig stand til å gjennomføre et telefonintervju. Videre
skulle brukerne ha fått et vedtak om omsorgstjenester i løpet av våren 2016. Vi ønsket både
brukere som hadde fått innvilget tjenesten de søkte om, og brukere som hadde fått nei eller tilbud
om noe annet.

Av personvernhensyn var vi avhengige av at kommunen tok den innledende kontakten med
aktuelle brukere og klarerte at vi kunne kontakte dem på telefon. Noen kommuner opplevde det
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som krevende å rekruttere brukere til et telefonintervju. Det resulterte i at noen kommuner leverte
kontaktdata til færre personer enn vi forespurte. Selbu kommune lykkes ikke i å rekruttere noen i
det hele tatt. Vi opplevde også at noen av brukerne vi hadde fått klarert, ikke var tilgjengelige eller
ikke ønsket å delta da vi ringte. Tilsammen gjennomførte vi 31 telefonintervjuer med brukere.

I undersøkelsen med brukerne rettet vi søkelyset på tildelingsprosessen. Vi spurte om og eventuelt
hvordan kommunen innhentet informasjon om vedkommendes situasjon og behov. Ble det f.eks.
innhentet informasjon fra tredjepart, slik som fastlege, pårørende eller andre? Vi ønsket også å få
brukernes refleksjon til hva kommunen la vekt på i behandlingen av søknaden, og om bruker fikk
være med på å fastsette mål for tjenesten. Til slutt spurte vi om tjenestene de mottar er tilpasset
vedkommendes behov og hvor fornøyd/misfornøyd de var med kommunens håndtering av siste
søknad. På de fleste spørsmålene skulle brukerne både svare ved hjelp av en enkel skala og de
skulle utdype sine svar verbalt.

Erfaringene fra intervjuene varat det var krevende å få brukerne til å svare ved hjelp av en skala.
Intervjuene bar dermed i større grad preg av en samtale mellom bruker og intervjuer der bruker fikk
komme med sine erfaringer og refleksjoner til kommunen. En del av brukerne hadde også
utfordringer når det gjaldt å skille mellom selve tildelingsprosessen og deres erfaringer knyttet til de
tjenestene de mottar fra kommunen.

5.2.5 Spørreundersøkelse med de ansatte i kommunene
En svært viktig del i vår nullpunktmåling er spørreundersøkelsen med de ansatte i berørte
kommuner. Spørreundersøkelsen rettet søkelys på kommunens praksis knyttet til tildeling av
tjenester og gikk til alle ansatte som har en formell rolle i tildelingsprosessen. Vi ba kommunen
oppgi epostadresse til følgende ansattgrupper:

Leder for tildeling/forvaltningskontor

Ledere for utførerenhetene/enhetsledere

Fagpersoner/spesialister som er involvert i tildelingsprosessen gjennom å delta i
tildelingsmøter

Andre som har hatt en formell rolle i tildelingsprosessen

Vi fikk rapportertepostadresse til 180 ansatte. Fjell kommune oppgav færrest (syvepostadresser),
mens Stjørdal oppgav flest med 29 epostadresser. Undersøkelsen med A og B–kommunene ble i
hovedsak gjennomført i juni/juli 2016, mens undersøkelsen i C–kommunene ble gjennomført i
august/september 2016. Undersøkelsen ble sendt ut via systemet Survey-Xact, og det ble purret to
ganger. Vi fikk inn 139 svar som gir en svarprosent på 77.

I undersøkelsen ble det stilte en rekke spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Vi spurte blant
annet om organisering og rammebetingelser for dagens tildelingspraktisering, vedtakspraksis,
samhandling med bruker og pårørende, brukermedvirkning og de ansattes kompetanse. De
enkelte spørsmålene og de ansattes svar på disse, er dokumentert i kapittel 4.

5.3 KOSTRA
Statistikk hentet fra KOSTRAer en viktig kilde for indikatorene omtalt i avsnitt 6.2. Indikatorene er
dermed basert på anerkjente nøkkeltall hvor det finnes statistikk for alle landets kommuner. Denne
statistikken er bearbeidet i en egen database utviklet av Agenda Kaupang for formålet.

For å gjøre det lettere å forstå sammenhengen mellom metoden og de empiriske funnene er den
konkrete beskrivelsen av metoden beskrevet under avsnittene med indikatorer.
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Det andre nivået i kostnadsanalysen gjelder brukergrupper i pleie og omsorg. Kommunens
tjenesteregnskap (KOSTRA-funksjonene) skiller ikke mellom brukergruppene i pleie og omsorg.
Pleie- og omsorgsregnskapet skiller mellom fire tjenester/funksjoner:

234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm,
matombringing og støttekontakt)

253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig)

254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring,
BPA, privat avlastning og omsorgslønn).

261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig)

I praksis er dette en altfor grov inndeling av utgiftene. Tjenestene innenfor pleie og omsorg betjener
flere ulike brukergrupper. Hver gruppe har sin egen omsorgstrapp og sine spesielle faglige
utfordringer. Det er derfor viktig å sammenligne kommunenes utgifter pr. brukergruppe. Hvis
utgiftene er høye, er det ikke nødvendigvis fordi eldreomsorgen er omfattende. Det kan like gjerne
skyldes stort volum av tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Psykisk helse kan også
utgjøre en stor utgift.

5.4 Oppdeling avregnskapet på tre brukergrupper
I analysen for kommunene er kommuneregnskapet for 2015 delt mellom de tre brukergrupper som
er avgrenset som følger:

Personer med nedsatt funksjonsevne: Begrepet er brukt om mennesker som faller inn under
det medisinske uttrykket «psykisk utviklingshemmet». Gruppen omfatter også autister,
mennesker med Asperger syndrom, multipsykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og
mennesker med lignende behov for langvarige og koordinerte tjenester. Medregnes skal også
brukere med ervervet funksjonshemming som har behov for langvarige og koordinerte
tjenester. Brukerne skal være mellom 0 og 67 år. Et unntak er brukere over 67 år som bori et
bofellesskap med tilsvarende tjenestersom brukere under 67 år. Brukere på sykehjem er
registrert underkategorien eldre mv.

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Denne gruppen omfatter brukere som har
behov for langvarige og koordinerte tjenester innen psykisk helse/rus. Det vil ofte være stilt en
diagnose, men ikke alltid. De fleste brukere i gruppen har sammensatte problemstillinger, med
det kjennetegn at psykiske problemstillinger og rus er primærutfordringen.

Eldre mv: Den siste kategorien omfatter personer som ikke faller inn under de to andre kate-
goriene. De fleste vil være eldre. Brukerne kan imidlertid være i alle aldre.

Oppdelingen av regnskapet for 2015 er gjort skjønnsmessig av økonomer og fagfolk i de enkelte
kommuner, under veiledning av Agenda Kaupang. Fordelingen omfatter de fire KOSTRA-funk-
sjonene nevnt over. Agenda Kaupang har tidligere gode erfaringer med å bruke metoden for
fordeling av utgiftene i rundt 30 kommuner. I de fleste kommunene har det også vært foretatt en
fordeling av brukere og årsverk på ulike typer tilbud. Unntaket er Oslo kommune, hvor det for de 15
bydelene kun er foretatt en fordeling bare av regnskapet, slik som det nå er gjort for de 12 SIO-
kommunene.

I første runde sendte de 12 kommuneneet detaljert regnskap for hele kommunen med informasjon
fra regnskapet 2015. Regnskapet ble så tilrettelagt av Agenda Kaupang på et mer aggregert nivå.
Kommunene har så fordelt regnskapet på de tre brukergruppene. Innenfor hver gruppe er det også
foretatt en fordeling på brukere over og under 18 år. Kommunene har fått en noe mer detaljert
beskrivelse av brukergruppene enn avgrensningen omtalt i de tre kulepunktene over.
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Fordelingen omfatter noe skjønn. Erfaringen har vist at fordelingen likevel blir tilstrekkelig nøyaktig
for de analysene som resultatene skal brukes til.

Det har vært foretatt en sammenlikning mellom regnskapet for 2015 som er sendt oss og
rapporteringen kommunene har gjort i KOSTRA. Det er kun oppdaget helt marginale forskjeller.

I fordelingen av regnskapet er det også oppdaget noen feil som er rettet opp. I Østre Toten er 20
mill. kr. flyttet fra pleie i institusjon (funksjon 253) til pleie i hjemmet (funksjon 254). For Våler er det
gjort en tilsvarende flytting av et beløp på rundt en halv mill. kr. Det er også oppdaget en god del
mindre beløp som er ført på andre KOSTRA-funksjoner enn dette prosjektet omfatter. Disse
opprettingene har ført til en samlet reduksjon av utgiftene på 3,5 mill. kr. Beløpet utgjør bare 0,2 %
av de samlede utgiftene til pleie og omsorg for de 12 kommunene i 2015 på 1 877 mill. kr.
Reduksjonen er altså av en relativt beskjeden karakter sammenliknet med de samlede utgiftene til
pleie- og omsorgstjenester.

5.5 IPLOS
IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk
for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for
kommunene og for statlige myndigheter. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige
myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.

Statistisk sentralbyrå ga i oktober 2015 ut publikasjonen «Kommunale helse- og omsorgstjenester
2014. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere». Dette er en årlig publikasjon med statistikk for
landet som helhet. Statistikken i publikasjonen er fra IPLOS-registeret. Det vil bli bestilt tilsvarende
statistikk på kommunenivå, for å belyse utviklingen for kommunene som deltar i forsøket. Normalt
kan ikke cellene i tabellen offentliggjøres som følge av muligheten til å identifisere enkeltpersoner.
Datatilsynet har gitt konsesjon og Helsetilsynet tillatelse til at vi får tilgang til en fullstendig statistikk.
Tillatelsen ble ikke gitt tidsnok til at denne rapporten har fått med statistikk basert på IPLOS. Det er
planlagt å legge frem statistikk både for 2015 og 2016 ved neste rapportering i 2017.
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6 Indikatorer
Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan de ulike kommunene scorer på hver indikator.

Figur 6-1: Samlet indikatorsett

Figuren over viser hvordan de ulike hovedindikatorene (utforming av tjenestetilbud, bruker-
medvirkning, kompetanse/samhandling og rutiner/verktøy) er operasjonalisert.

Indikatorene speiler hver hovedindikator på ulike måter. Begrunnelsen for hver indikator er gitt i
videre i dette kapittelet. Indikatorene baserer seg i stor grad på kvantifiserbare og sammenlignbare
størrelser. Kvalitativ kunnskap om kommunene er brukt i fortolkning av resultatene, og dokumentert
i egne kommunerapporter som ikke inngår her.

Dette kapittelet innleder med en gjennomgang av de ulike kommunenes beregnede pleie- og
omsorgsbehov under avsnitt 6.1 .

Dette legger grunnlaget for en del av de videre tolkingene av utformingen av kommunenes
tjenestetilbud, som presenteres under avsnitt 6.2. Her gjøres det en grundig sammenligning av
hvordan omsorgstrappen ser ut i hver kommune.
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Avsnitt 6.3sammenfatter indikatorene knyttet til brukermedvirkning, avsnitt 6.4kompetanse og
samhandling, mens avsnitt 6.5 gjennomgår rutiner og verktøy for tildeling.

6.1 Strukturelt behov for pleie og omsorg
Det beregnede behovet for pleie-og omsorgstjenester er basert på Kommunal-og moderniserings-
departementets kriteriesett for rammetildeling til kommunene. Her inngår i alt ti kriterier, hvorav
antall eldre (tre grupper, henholdsvis 67–79 år, 80–89 år og 90 år og over) og antall psykisk
utviklingshemmede over 16 år er de fire kriteriene som er tillagt størst vekt. Alle disse kriteriene og
et vektet kriteriesett for PLO totalt vises i figuren. Det beregnede behovet er sammenliknet med
landet som helhet (100 % = landsgjennomsnittet).

For de seks kommunene som er med i forsøket varierer det samlede beregnede behovet fra 80 % i
Os til 139 % i Selbu. Sammenliknet med landet har Os en høy andel unge og Selbu en høy andel
eldre. Også for kontrollkommuner er det store forskjeller i det beregnede behovet og befolkningens
alderssammensetning.

Figur 6-2: Vektet kriteriesett for pleie-og omsorgsbehov i A-og B-kommuner
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Figur 6-3: Vektet kriteriesett for pleie-og omsorgsbehov i kontrollkommuner

6.2 Utforming av tjenestetilbudet

6.2.1 Kommunens fordeling av utgifter fordelt på hovedtjenester
Det beregnede behovet er brukt til å korrigere utgiftene, slik at utgiftene kan sammenliknes på tvers
av kommunene. Noen forhold som kan bidra til å forklare forskjeller i de korrigerte utgiftene er
nivået på kommunens inntekter, prioriteringen av pleie- og omsorgstjenestene og effektiviteten i
tjenestene.

I 2015 lå nivået for de korrigerte utgiftene blant SIO-kommunene lavest i Stjørdal, med utgifter
betydelig under landsgjennomsnittet. Høyest utgifter hadde Spydeberg og Hobøl. Nivået på
utgiftene i Spydeberg lå på 18 150 kr., som er mer enn 50 % høyere enn Stjørdal. Det er med
andre ord store forskjeller i hvor mye kommunene har brukt på de aktuelle tjenestene. Blant
kontrollkommunene er det også store forskjeller i nivået på de korrigerte utgiftene.
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Figur 6-4: Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger korrigert for behov i A-og B-kommuner

Figur 6-5: Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger korrigert for behov i kontrollkommuner

De korrigerte utgiftene er fordelt på de fire KOSTRA-funksjonene innen pleie- og omsorg.
Fordelingen gir en grov indikasjon på sammensetningen av omsorgstrappen. Det er planlagt å
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hente inn statistikk fra IPLOS-registeret, som gir detaljert informasjon om ulike tjenester i omsorgs-
trappen, men det vil først skje i vår rapportering i 2017.

For landet som helhet har andelen av utgifter brukt til institusjon blitt redusert fra 46,7 % i 2009 til
44,0 % i 2015. Utviklingen er et uttrykk for den økte satsingen på å gi tilbud i brukernes egne hjem
som er vanlig i de fleste kommunene.

I alle kommunene er utgiftene i 2015 til hjemmetjenester høyere enn utgiftene til institusjon. Dette
gjelder alle A, B og C–kommuner. I Stjørdal blir 70 % av utgiftene brukt på hjemmetjenester.
Andelen er den høyeste blant kommunene i utvalget.

Figur 6-6: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger i A-og B-kommuner, fordelt på type
tjeneste og korrigert for behov
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Figur 6-7: Korrigerte netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger kontrollkommuner, fordelt på type tjeneste
og korrigert for behov

6.2.2 Kommunenes fordeling av utgifter fordelt på brukergrupper

Resultatet av fordelingen

Regnskapet for 2015 er fordelt på tre brukergrupper slik det er beskrevet i avsnitt 5.4. Resultatet av
fordelingen på tre brukergrupper er vist i figuren nedenfor.
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Figur 6-8: Nettoutgifter 2015 fordelt på tre brukergrupper. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015

Det er stor forskjell mellom kommunene i hvor stor del av utgiftene som ble brukt på de tre
gruppene. Andelen utgifter som ble brukt på eldre, varierer fra 50 % (Spydeberg) til 73 % (Østre
Toten). Tilsvarende andel brukt på psykisk helse varierer fra 1 % (Oppdal) til 16 % (Stjørdal).
Andelen utgifter brukt på personer med nedsatt funksjonsevne varier fra 16 % (Stjørdal) til 41 %
(Spydeberg).

Forskjellene i sammensetning på brukergrupper henger sammen med at kommunene har ulik
sammensetning av de tre brukergruppene. I det følgende gjør vi rede for hvordan vi har korrigert
for behovet for å belyse disse ulikhetene.

Korrigering for forskjeller i behov

I vår analyse av regnskapet som kommunene har rapport til KOSTRA, er det foretatt en korrigering
av forskjeller i behov på grunnlag av kriteriene i det statlige inntektssystemet for 2016.
Korrigeringen er her foretatt på grunnlag av en vektet samlet faktor basert for alle kriteriene for
pleie- og omsorgstjenestene.

Denne samlede faktoren er imidlertid ikke egnet til å korrigere for forskjeller i behov for de tre
aktuelle brukergruppene. Grunnen er at en kommune med mange eldre, ikke nødvendigvis har
mange av de andre to brukergruppene.

For å få en mer presis korrigering, er det beregnet aldersspesifikke faktorer for hver kommune. En
faktor for gruppen under 67 år 8 og en faktor for gruppen over 67 år. Den første faktoren er brukt for
personer med nedsatt funksjonsevne og brukere innen psykiske helse, og den siste for eldre
brukere.

8 Kriteriet «PU 16 år og over» er brukt for aldersgruppen under 67 år
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Også disse faktorene er basert på kriteriene i det statlige inntektssystemet. De fleste av kriteriene
lar seg fordele etter alder. Kriteriene som ikke er aldersspesifikke er tatt hensyn til for begge de to
korreksjonsfaktorene. Denne korrigeringen antas å gi en langt mer presis korrigering enn å bruke
en felles korreksjonsfaktor for alle brukergruppene. Samtidig må det sies at kriteriene i
inntektssystemet ikke er utviklet for å foreta denne formen for korrigeringer for ulike brukergrupper.
Detvil derfor være knyttet en viss usikkerhet til de beregnede korrigerte størrelsen for enkelt-
kommuner.

Figuren under viser korrigeringen for behov som gjøres etter kriteriene i statens inntektssystem.

Figur 6-9: Korrigerer for behov etter kriteriesett i inntektssystem samlet og fordelt på yngre og eldre. Tallene i
figuren viser veid samlet indeks for den enkelte kommune(blå søyler)

De samlede indeksene for behov (mørkeblå søyler), er fordelt på et delkriteriesett for befolkningen
under 67 år (mellomblå søyler) og for befolkningen over 67 år (lyseblå søyler), jf. figuren over.

Figuren viser f.eks. at Våler har lave indekser for begge de to delkriteriesettene. Lav score for
gruppen under 67 år henger sammen med at kommunen har relativt få i aldersgruppene under 67
år og PU-brukere over16 år. Lav score for den eldste gruppen henger sammen med at kommunen
samlet sett har relativt sett få eldre, lav dødelighet og få ugifte over 67 år. Det vises her til hvordan
de aktuelle kriteriene i det statlige inntektssystemet er fordelt på de to aldersgruppene.

Fjell er eksempel på en kommune hvor det er relativt stor forskjell i beregnet behov for de to
aldersgruppene. Det er slike forskjeller som illustrerer betydningen av å ha egne korreksjons-
faktorer for hver av gruppene.
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Samlede utgifter til pleie og omsorg korrigert for behov

Korreksjon for de ulike brukergruppene i figuren under er gjort ved hjelp av korreksjonsfaktorene
vist i Figur 6-9. Resultatene av denne korrigeringen er vist i figuren under.

Figur 6-10: Netto utgifter til pleie og omsorg 2015 korrigert for behov. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap
2015

Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigeringen av
forskjeller i behov, jf. figuren over. Hobøl lå høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 % høyere
enn Stjørdal som lå lavest.

Det er langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk helse
enn for utgiftene til eldre. Høye samlede utgifter ser i særlig grad ut til å henge sammen med høye
utgifter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De fire kommunene fra Østfold har alle plassert
seg blant de fem kommunene med høyest utgifter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I det følgende blir situasjonen for hver av gruppene nærmere kommentert.

Utgifter til eldre korrigert for behov

De korrigerte driftsutgiftene for den eldste gruppen er vist i figuren under. Korrigeringen er basert
på kriteriesettet for befolkningen over 67 år.
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Figur 6-11: Netto utgifter til pleie og omsorg til eldre 2015 mv. korrigert for behov. Korreksjoner basert på
delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015

I 2015 brukte Våler mest på den eldste aldersgruppen og Stjørdal minst, jf. figuren over. Utenom
de to som brukte mest (Våler og Østre Toten) og Stjørdal, er det relativt små forskjeller i nivået på
utgiftene for de andre ni kommunene. De fire kommunene med lavest samlede utgifter er også de
fire kommunene som bruker mest på omsorgsboliger til denne gruppen.

Neste figur viser fordelingen av utgiftene på institusjon og hjemmetjenester.
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Figur 6-12: Nettoutgifter for eldre i 2015 prosentvis fordelt på hjemmetjenester og institusjon. Kilde:
Bearbeidet versjon av regnskap 2015

Det er store forskjeller i hvor stor del av utgiftene til eldre som ble brukt på institusjon i 2015, jf.
figuren over. Andelen varierte fra 27 % i Stjørdal til 70 % i Lillesand.

Utgifter til personer med nedsatt funksjonsevne korrigert for behov

De korrigerte driftsutgiftene for personer med nedsatt funksjonsevne vist i figuren under.
Korrigeringen er basert på kriteriesettet for befolkningen under 67 år.
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Figur 6-13: Netto utgifter til pleie og omsorg til personer med nedsatt funksjonsevnekorrigert for behov.
Korreksjoner er basert på delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av
regnskap 2015

Det er store forskjeller i hvor mye kommunene brukte på mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf.
figuren over. Høyeste utgifter hadde Hobøl, med et nivå mer enn fire ganger så høyt som Stjørdal.

Det kan være flere mulige forklaringer til nivået på utgiftene. Disse blir drøftet nærmere i avsnitt
7.2.

Utgifter til psykisk helse korrigert for behov

De korrigerte driftsutgiftene for psykisk helse er vist i figuren under. Korrigeringen er basert på
kriteriesettet for befolkningen under 67 år.
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Figur 6-14: Nettoutgifter til pleie og omsorg til psykisk helse korrigert for behov. Korreksjoner er basert på
delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015

Figuren over illustrerer store forskjeller i nettoutgifter pr. innbygger i kommunene. Høyest lå Våler
med utgifter som lå ti ganger så høyt som for Oppdal som lå lavest.

6.2.3 Historisk utvikling i sammensetning av omsorgstrappen
Å se hvilken utviklingsbane de ulike kommunene er inne i er en nyttig indikator fordi den sier noe
om hvilke trender som preger kommunene allerede. Når man skal se på eventuelle effekter av
forsøket er dette viktig å ta høyde for siden forsøket kan forsterke eller bremse trender kommunen
allerede er inne i. En av de viktigste indikatorene ved omsorgstrappen er andel utgifter til
institusjon, hvor utviklingen er illustrert i figuren. I den videre evalueringen vil det være relevant å
skissere den langsiktige utviklingen på flere sentrale parametere.
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Figur 6-15: Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000–2015. Kilde: KOSTRAog egne beregninger

A-kommunene er her tegnet med oransje/brune streker, B-kommunene med blå streker, og snitt for
landet i sort. I Stjørdal har andelen utgifter brukt på institusjon blitt redusert fra 50 til 20 %, mens
den i Trøgstad har vært på rundt 40 % gjennom hele perioden. I 1 1 av 1 2 kommuner har det vært
en reduksjon i andelen av utgifter brukt på institusjon. Den gjennomsnittlige reduksjon har vært på
1 1 prosentpoeng. Utviklingen i perioden er med andre ord preget av store forskjeller.

6.2.4 Utgifter over tid
Utviklingen i netto utgifter er vist for perioden fra 201 2 til 201 5. Formålet er å vise om tjenestene er
preget av innsparinger eller økt ressurstilgang. Vi gjør oppmerksom på at utgiftene i disse figurene
ikke er korrigert for behov.

Blant kommunene i forsøket har Hobøl og Lillesand høyere utgifter pr. innbygger i 201 5 enn i 201 2.
I begge kommunene har nivået blitt noe redusert fra 201 4 til 201 5. I de andre fire kommunene har
det vært en økning, men mer beskjedent enn for Hobøl og Lillesand. Østre Toten er den eneste av
kontrollkommunene med lavere utgifter i 201 5 enn i 201 2.
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Figur 6-16: Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger i A-og B-kommuner i perioden 2012–15

Figur 6-17: Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger i A-og B-kommuner i perioden 2012–15
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6.2.5 Dekningsgrad for innbyggere 67–79 år
Dekningsgraden viser andelen innbyggere mellom 67 og 79 år som mottar pleie- og omsorgs-
tjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon, kommunal bolig og eget hjem.

For landet som helhet var det drøyt 8 % som mottok helse- og omsorgstjenester i 2015. Det er
store forskjeller i dekningen for kommunene i vårt utvalg. Den varierer fra rundt 5 % i Søgne til
knapt 10 % i Os.

Figur 6-18: Andel innbyggere i alderen 67–79 som mottar pleie og omsorgstjenester i A-og B-kommuner
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Figur 6-19: Andel innbyggere i alderen 67–79 som mottar pleie og omsorgstjenester i kontrollkommuner

6.2.6 Dekningsgrad for innbyggere over 80 år
For landet som helhet mottar 47 % av de eldre over 80 år pleie- og omsorgstjenester. Blant
kommunene vist i de to figurene varierer andelen fra 37 % i Søgne til 54 % i Selbu og Våler.
Forklaringen på ulik dekningsgrad er kompleks. Forskjellen i dekningsgrad mellom kommunene vil
være påvirket av forhold som kommunen i liten grad kan påvirke, i hvert fall på kort sikt. F.eks. vil
høy dødelighet og lav levealder trolig føre til at en 80-åring er mer skrøpelig enn i kommunen med
høy levealder.

Til en viss grad vil også dekningsgraden være påvirket av forhold som kommunen kan påvirke.
Man kan f.eks. tenke seg at et godt forebyggende arbeid og god rehabilitering vil kunne gi mer
selvhjulpne innbyggere. Også terskelen for å gi hjelp i den enkelte kommune vil påvirke deknings-
graden.

Det er store forskjeller på hvor stor del av tilbudet som blir gitt på institusjon. I Fjell og Stjørdal er
det bare 5–6 % av innbyggere over 80 år som er på institusjon. Disse kommunene har gjennom
mange år satsetpå å utvikle alternativer til institusjon, enten i kommunal bolig eller i eget hjem.
Høyest andel på institusjon hadde Hobøl, Trøgstad og Våler med andeler på 17–18 %. I alle de fire
Østfoldkommunene i utvalget er det en relativt lav andel av de eldre som får et tilbud i eget hjem.
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Figur 6-20: Andel innbyggere i alderen 80 år og eldre som mottar pleie og omsorgstjenester i A-og B-
kommuner

Figur 6-21: Andel innbyggere i alderen 80 år og eldre som mottar pleie og omsorgstjenester i kontroll-
kommuner



Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester

45

6.2.7 Bruk av korttidsplasser

Andel korttidsplasser

Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov
som følge av akutt svikteller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjen-
opptrening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie-og
omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å dempe behovet for
sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lengre i eget hjem.

Statistikken viser hvor stor andel av plassene kommunen har definert som korttidsplasser. Andelen
korttidsplasser er en indikator for prioriteringen av tilbudet. Samhandlingsreformen har ført til økt
behov for korttidsplasser. En svakhet ved statistikken er at korttidsplassene blir fylt opp av
langtidsbrukere. Korttidsplassene trenger altså ikke å fungere som de var tenkt.

Det er store variasjoner mellom kommunene for hvor mange av plassene som er definert som
korttidsplasser. Stjørdal har definert bare 10 % av plassene som korttidsplasser, noe som er lavest
blant kommunene i utvalget. I Os er over halvparten av plassene korttidsplasser. Den høye
andelen viser altså at Os har prioritert slike plasser høyt blant kommunens relativt få plasser på
institusjon. Os gir hjemmebaserte tilbud til brukere som i andre kommuner ville fått en langtidsplass
på institusjon. Fjell peker seg også ut med en høy andel korttidsplasser.

Figur 6-22: Andel korttidsplasser (kontra langtidsplasser) i A-og B-kommuner
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Figur 6-23: Andel korttidsplasser (kontra langtidsplasser) i kontrollkommuner

Korttidsgjennomstrømning

For korttidsplassene er det viktig atplassene i praksis fungerer som korttidsplasser, uavhengig av
om de er definertsom dette. Statistikken over gjennomstrømmingen for korttidsplassene gir bedre
informasjon om hvordan disse plassene faktisk fungerer.

I 2015 var hvert opphold på korttidsplass i gjennomsnitt for landet på 19,0 døgn (grønn søyle). For
alle kommunene som deltar i forsøket er nivået høyere. Lengst oppholdstid har Spydeberg med
28,8 døgn. Kommunene i forsøket lykkes altså ikke spesielt godt med gjennomstrømmingen.

Blant kontrollkommunene har Trøgstad, Østre Toten, Søgne og Fjell en oppholdstid under
gjennomsnittet for landet. Disse fire kommunene ser med andre ord ut til å ha en bedre bruk av
korttidsplassene enn SIO-kommunene.



Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester

47

Figur 6-24: Gjennomsnittlig antall døgn korttidsplasser benyttes i A-og B-kommuner

Figur 6-25: Gjennomsnittlig antall døgn korttidsplasser benyttes i kontrollkommuner
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6.2.8 Tildelte timer hjemmetjenesten
Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om
nivået til behovet til brukerne, og om hvor «generøs» kommunen er i tildelingen av tjenester. Både
for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser de to figurene svært store forskjeller mellom
kommunene. Det høye nivået i Hobøl, Trøgstad og Våler kan være et resultat av at kommunen har
mange mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Figur 6-26: Gjennomsnittlig tildeling av timer i hjemmetjenesten per uke i A-og B-kommuner
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Figur 6-27: Gjennomsnittlig tildeling av timer i hjemmetjenesten per uke i kontrollkommuner

6.2.9 Spesialiserte funksjoner
Det å opprette egne tilbud knyttet til ulike brukergrupper kan gjøre at kommunen oppnår mer
koordinerte og treffsikre tiltak overfor brukerne. Det kan i noen tilfeller også være en måte å jobbe
aktivt med forebygging på (f.eks. hverdagsrehabilitering), som et ledd i å styrke de hjemmebaserte
tjenestene. Dette kan på sikt redusere behovet for institusjonsplasser.

Mange av disse funksjonene har blitt opprettet nylig (2015/2016) i flere av kommunene, noe som
tyder på at det å opprette slike tiltak er en generell trend i kommunale pleie-og omsorgstjenester.

Forsøkskommunene ble bedt om å fylle ut hvilke tiltak de hadde knyttet til ulike brukergrupper. Os
og Søgne har flest av disse tilbudene, mens Hobøl har ingen.

Tabell 6-1: Spesialiserte funksjoner i forsøks-og kontrollkommunene.

Har kommunen egne tilbud for:

Hverdags-
rehabilitering Palliasjon

Personer
med

demens

Personer
med

psykisk
sykdom

Personer
med

nevrologiske
lidelser

Andre
grupper

Stjørdal ja ja ja ja ja*
Lillesand ja ja ja ja ja*
Os ja ja ja ja ja ja*
Hobøl ja ja ja ja
Spydeberg ja
Selbu ja ja
Våler ja ja ja ja ja*
Oppdal ja ja ja
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Trøgstad ja ja ja
Østre Toten ja ja ja
Fjell ja ja ja ja ja*
Søgne ja ja ja ja ja

* - KOLS, diabetes, kreft, ROP-team

6.3 Brukermedvirkning i tildelingsprosessen

6.3.1 Brukernes vurdering av tildelingsprosessen
Kunnskap om brukernes opplevelser er viktig for å forstå hvordan tildelingsprosessen fungerer. På
grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet, heller enn for hver kommune.
Kvalitative vurderinger av hvordan brukere opplever tildelingen i hver kommune er gjort i egne
kommunerapporter som ikke inngår i denne rapporten.

Vi har intervjuet 31 brukere i A og B–kommunene om deres opplevelser og oppfatninger med
tildeling av omsorgstjenester. Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og
mindre opptatt av selve tildelingsprosessen. Mange av dem har vært lite delaktig i selve tildelingen
fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen behandlingsinstitusjon, fastlegen eller i
samråd med tjenesten de allerede mottar. Vi hadde også utfordringer med å komme i kontakt med
brukere fra enkelte kommuner. I noen kommuner intervjuet vi et par brukere. Fra Selbu kommune
kom vi ikke i kontakt med noen brukere.

Etter samtaler med brukere om tildelingsprosessen er det typisk tre måter brukerne har kommet i
kontakt med om kommunens omsorgstjenester på:

1) Brukerne har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon hvor personalet ved sykehuset har
kontaktet kommunen for å avklare/søke om omsorgstjenester.

2) Brukerne har fått behov om en tjeneste og selv tatt kontakt med kommunens helsetjenester
og bedt om et omsorgstilbud.

3) Brukerne benytter seg allerede av et omsorgstilbud og har løpende kontakt med
omsorgstjenesten, og justerer tjenestene regelmessig i dialog med kommunen.

23 av de 31 brukerne som inngår i undersøkelsen svarte at de avklarte behovet de hadde direkte i
samtale kommunen. Åtte forteller at behovet ble avklart indirekte gjennom behandlingsinstitusjon
eller pårørende. Noen få brukere har selv måttet kontakte kommunen etter at de hadde vært på
behandlingsinstitusjonen. 25 brukerne mener at kommunen innhentet informasjon som var viktig
for deres livskvalitet.

Av de 31 personene vi har snakket med har kun én person fått innvilget et annet tilbud enn det det
ble søkt om. Resten har fått innvilget det de ønsket.

18 av brukerne forteller at personene som vurderte søknaden innhentet opplysninger fra en
tredjepart, slik som fastlege eller pårørende, for å vurdere søknaden. Åtte svarer at det ikke ble
innhentet informasjon fra tredjepart, mens fem ikke vet om det ble innhentet opplysninger fra
tredjepart.

På spørsmål om brukerne fikk være med på å fastsette målsetningen for tjenesterde mottar,
svarer 22 at de fikk være med på dette. Like mange svarer også at de opplevde at personene som
vurderte søknaden hadde den rette kompetansen. 24 av brukerne svarer at de alt i alt er fornøyd
med kommunens håndtering av den siste søknaden, mens tre var misfornøyd.
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Figur 6-28 viser brukernes oppfatning om en del sider ved tildelingsprosessen og omsorgs-
tjenestene de mottar. 65 % av brukerne oppfatter at kommunen i stor grad innhentet informasjon
som var viktig for dem. Langt færre opplevde eller har informasjon om at kommunen innhentet
informasjon fra tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Et klart flertall mener at
tjenestene de mottar er tilpasset og dekker behovet de har.

Figur 6-28: Brukernes opplevelse med omsorgstilbudet

Behandlingsinstitusjonen kontakter kommunen

Tildelingsprosessene er naturligvis avhengig av sykdommen/skaden og behandlingsløpet. Den
klart vanligste tildelingsprosessen blant brukerne vi har intervjuet har vært i forbindelse med
innleggelse på sykehus eller en annen behandlingsinstitusjon. Mange av brukerne som hadde vært
på sykehus ble etter oppholdet overført til sykehjem eller et annet behandlingsenter en periode før
de deretter reiste hjem. Vanligst var at sykehuset kontaktet kommunen for å be om et omsorgs-
tilbud og at de fleste brukerne ble tatt med på kartleggingssamtaler enten ved behandlings-
institusjonen eller når de hadde kommet hjem. Under sykehjems-/behandlingsoppholdet mottok
mange en tjeneste som de fortsatte å motta hjemme, gjerne i begrenset form.

De fleste opplever at behovsavklaringen har vært en grei prosess. Flere opplever at hjelpe-
apparatet har god oversikt over hvilke tjenester som er relevant. Kun én bruker forteller om en
veldig uklar tildelingsprosess hvor vedkommende oppfattet at det var veldig mange aktører
involvert, både fra sykehuset og kommunen, og at det tok lang tid å få avklart hvem som hadde
ansvaret for den videre behandlingen.

I noen få tilfeller har kommunen initiert tilbudet etter at de har fått informasjon fra fastlege om at
bruker har hatt behov for tjenester.

Det er vanlig at tjenestene brukeren får hjemme er begrenset i tid og omfang. Enkelte brukere
oppfatter at etter hvert som man klarer seg mer selv, blir tjenesten redusert eller stoppet.

Brukeren kontakter kommunen ved behov

Den andre måten brukere typisk kommer i kontakt med kommunens omsorgstjenester er hvis
brukeren selv ønsker en ny tjeneste. Brukerne tar da kontakt med kommunen på telefon eller ved
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oppmøte, og ber om en ny tjeneste. Det kan være direkte med kommuneadministrasjonen eller ved
en behandlingsenhet de allerede har kjennskap til.

Flere forteller om ganske enkle tildelingsprosesser uten omfattende kartlegginger. Behovet
kommer frem i den første kontakten med kommunen, og tjenesten blir iversatt kort tid etter. Andre
ganger gjennomfører kommunen en kartlegging hjemme hos vedkommende i etterkant av den
første kontakten. Det kommer frem i intervjuene at behovsavklaringer om psyko-sosiale tilbud ofte
krever noe mer omfattende kartlegging, uten at personene som har ønsket dette opplevde
tildelingsprosessen som spesielt vanskelig.

Løpende kontakt med omsorgstjenesten

Flere av brukerne har benyttet seg av helsetjenestene i kommunen i flere år og har løpende
kontakt med dem. Brukerne forteller at kommunen jevnlig justerer tjenesten etter behovet. Vi har
ikke inntrykket av at det er spesielt formelle søknadsprosesser i slike situasjoner. Den interne
prosessen i kommuneadministrasjonen for å justere behovet har brukerne ikke oversikt over.

En bruker forteller om en hendelse hvor kommunen ringte for å gjøre ny en kartlegging av behovet.
Brukeren hadde hatt hjerneslag og hadde ikke selv forstått at dette var en kartleggingssamtale, noe
som førte til en misforståelse og at tjenesten ble stoppet, selv om behovet var klart tilstede.
Personalet som hadde stått for tjenesten hadde selv tatt initiativ for å rette opp situasjonen og
brukeren fikk innvilget tjenesten på nytt. Andre forteller også at det kan være vanskelig for brukeren
å kommunisere sitt behov i kartleggingssamtaler med kommunen. Flere forteller at tilbudet blir
justert i dialog med f.eks. hjemmesykepleien etter at man begynner å motta selve tjenesten.

6.3.2 Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen
Pårørendes vurderinger er en viktig kilde til å forstå hvordan brukeren behandles i tildelings-
prosessen. På grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet, heller enn for hver
kommune. Kvalitative vurderinger av hvordan pårørende opplever tildelingen i hver kommune er
gjort i egne kommunerapporter som ikke inngår i denne rapporten.

Figur 6-29 viser i hvilken grad de pårørende opplever at kommunen innhentet informasjon om
brukers situasjon og behov når de skulle vurdere søknaden. Flertallet mener at kommunen i
ganske stor eller i svært stor grad innhentet informasjon. 9 % mener at kommunen i svært liten
eller ganske liten grad innhentet informasjon.

Figur 6-29: Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om brukers situasjon og behov?

Figur 6-30 viser pårørendes svar på om kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for
bruker for å få dekket hjelpebehovet. 56 % mener at kommunen i ganske stor eller svært stor grad
innhentet informasjon som var viktig for brukeren. 17 % svarer i svært liten eller i ganske liten grad.
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Figur 6-30: Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for bruker?
Hvordan bruker ønsket å få dekket hjelpebehovet?

Figur 6-31 viser pårørendes svar på om de oppfatter at innspillene som ble gitt ble tatt med i
kommunens vurdering av saken. Et klart flertall mener at innspillene i ganske stor eller i svært stor
grad ble tatt med i vurderingen. 12 % svarer i svært liten eller i ganske liten grad.

Figur 6-31: Kan du angi i hvilken grad innspillene som ble gitt om brukers situasjon og hva som var viktig for
bruker ble tatt med i kommunens vurdering av saken?

Figur 6-32 viser pårørendes svar på om de oppfatter at kommunen innhentet informasjon fra en
tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Også her opplever et flertall at kommunen i
ganske stor eller i svært stor grad innhentet tredjepartinformasjon som var viktig for vurderingen. 17
% svarer i svært liten eller ganske liten grad. 12 % svarer vet ikke.

Figur 6-32: Kan du angi i hvilken grad du opplevde at personene som vurderte søknaden/det meldte
hjelpebehovet, hentet inn nødvendig og relevant informasjon fra tredjepart, slik som
dokumentasjon fra fastlege, pårørende eller andre, som var viktig for vurderingen av søknaden?
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Figur 6-33 viser respondentenes svar på om de opplever at kommunen ivaretar prinsippet om
likebehandling i tildeling av tjenester, altså at like tilfeller behandles likt. 41 % svarer i ganske stor
eller i svært stor grad, 37 % svarer vet ikke og 8 % svarer i svært liten eller i ganske liten grad.

Figur 6-33: I hvilken grad mener du kommunen ivaretar prinsippet om likhetsbehandling i tildelingen av
tjenester?

Figur 6-34 viser pårørendes svar på om på de opplevde at personene som vurderte søknaden hadde
den rette kompetansen. 75 % opplevde at personene som vurderte søknaden i ganske stor eller i
svært stor grad hadde den rette kompetansen. Kun 2 % svarer i svært liten grad. Ingen har svart i
ganske liten grad.

Figur 6-34: Sist gang du bistod brukeren med å søke om en tjeneste. I hvilken grad opplevde du at
personene som vurderte søknaden hadde den rette kompetansen?

Figur 6-35 viser respondentenes svar på om de alt i alt er fornøyd eller misfornøyd med kommunens
håndtering av brukerens siste søknad. 83 % svarer at de er ganske eller svært fornøyd. 7 % svarer
at de er svært eller ganske misfornøyd med kommunens håndtering.

Figur 6-35: Alt i alt. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens håndtering av brukerens siste
søknad?
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Figur 6-36 viser de pårørendes svar på om de samlet sett synes kommunens tjenester dekker
brukerens hjelpebehov. 92 % opplever at kommunens tjenester i ganske stor eller i svært stor grad
dekker brukerens behov. 2 % svarer i ganske liten grad. Ingen svarer i svært liten grad.

Figur 6-36: Når du tenker på tjenesten(e) bruker mottar fra kommunen samlet sett, i hvilken grad vil du si at
dette dekker brukers (hjelpe)behov?

6.3.3 Ansattes vurdering av brukermedvirkning i tildelingsprosessen
I nullpunktmålingen er vi opptatt av å kartlegge kommunenes informasjonsinnhenting og bruker-
medvirkning i tildelingen. Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente

tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov?

tilstrekkelig informasjon om hva som var viktig for brukeren?

informasjon fra pårørende når det var relevant?

vedtakene gjenspeiler brukernes behov?

Dette er alle spørsmål som belyser vesentlige sider ved brukermedvirkningen.

Informasjon om brukers situasjon og behov
Figur 6-37 viser om kommunen innhenter tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov.
Som vi kan se av figuren varierer det gjennomsnittlige svaret fra 3,2 til 4,3. De ansatte i Våler
kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.

Figur 6-37: Ansattes vurdering av hvorvidt det i tildelingsprosessen innhentes tilstrekkelig informasjon om
brukers situasjon og behov
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Informasjon om hva som var viktig for brukeren
Spørsmålet om hva som er viktig for brukeren representerer ifølge flere informanter en ny måte å
tenke tildeling av tjenester på. Der man tradisjonelt har bedt brukeren velge hvilken tjeneste
han/hun ønsker å søke på, tas det utgangspunkt i hva som er brukerens egentlige behov. F.eks.,
hvis det grunnleggende problemet for en bruker er ensomhet, vil det kanskje være nærliggende å
søke om flere timer med hjemmetjeneste eller institusjonsplass, når et mer egnet tilbud kunne vært
besøksvenn eller tilrettelegging for transport til dagsenter. Vi har imidlertid ikke empirisk grunnlag
for å bedømme hvilken effekt en slik type tilnærming har.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente tilstrekkelig informasjon
om hva som var viktig for brukeren? Som vi kan se av Figur 6-38 varierer det gjennomsnittlige
svaret fra 3,5 til 4,7. De ansatte i Fjell kommune har igjen gitt høyest score, mens de ansatte i
Østre Toten kommune har gitt lavest.

Figur 6-38: Ansattes vurdering av hvorvidt det i tildelingsprosessen innhentes tilstrekkelig informasjon om hva
som er viktig for brukeren

Innhenting av informasjon fra pårørende
Pårørende kan i mange tilfeller være den fremste kilden til informasjon om brukeren og brukerens
behov. Innhenting av informasjon og dialog med pårørende er derfor ofte avgjørende for god
brukermedvirkning.

Vi spurte også de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente informasjon fra
pårørende når det var relevant? Som vi kan se av Figur 6-39 varierer det gjennomsnittlige svaret
fra 3,4 til 4,5. De ansatte i Fjell kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal
kommune igjen har gitt lavest.
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Figur 6-39: Ansattes vurdering av hvorvidtdet i tildelingsprosessen innhentes tilstrekkelig informasjon om
brukers situasjon og behov fra pårørende når det er relevant

Vedtak som gjenspeiler brukerens behov
Dersom det er en opplevelse blant de ansatte avat ikke vedtakene gjenspeiler brukernes behov
kan dette være en indikasjon på mangelfull brukermedvirkning.

I Figur 6-40 viser vi i hvilken grad vedtakene gjenspeilet brukers behov. Som vi kan se varierer det
gjennomsnittlige svaret fra 3,5 til 4,7. De ansatte i Oppdal kommune har igjen gitt høyest score,
mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.

Figur 6-40: Ansattes vurdering av hvorvidt vedtakene som fattes gjenspeiler brukerens behov
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6.3.4 Arenaer for informasjon og dialog med brukere og pårørende
For brukere og pårørende er det vesentlig å bli holdt informert om prosessen og hvordan systemet
fungerer, og å kunne gi tilbakemeldinger. Dette kan derfor ses på som en viktig del av bruker-
medvirkningen. Det kan f.eks. være jevnlige informasjonsmøter, informasjonsmateriell som
distribueres, oppsøkende virksomhet mv. som brukessystematisk.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de vil si at kommunen hadde gode kanaler/arenaer for
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende? Som vi kan se av Figur 6-41 varierer
det gjennomsnittlige svaret fra 3,2 til 4,1. De ansatte i Våler kommune har igjen gitt høyest score,
mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.

Figur 6-41: Ansattes vurdering av hvorvidt kommunen har gode kanaler og arenaer for informasjons-
utveksling og dialog med brukere og pårørende.

6.3.5 Dokumentert brukermedvirkning
IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester viser til at det skal være felles rutiner/arbeidsflyt
for saksgang og samarbeid ved tildeling, evaluering og revurdering. Herunder skal det være
dokumentasjon av brukermedvirkning. Dokumenterte prosesser kan være indikasjon på at det
jobbes mer systematisk med brukermedvirkning.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de vil si at brukermedvirkningen var godt dokumentert? Som
vi kan se av Figur 6-42 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,9 til 3,8. De ansatte i Spydeberg
kommune har igjen gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.
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Figur 6-42: Ansattes vurdering av hvorvidt brukermedvirkning i tildelingsprosessen er godt dokumentert.

6.4 Kompetanse og samhandling i tildelingen

6.4.1 Bruk av fagkompetanse i tildelingsprosessen
Helse-og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå anses å være en viktig kjernekompetanse i
tildelingen. Også andre typer formell kompetanse vil være relevant som et supplement til slik
kompetanse.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de vil si at det ble benyttet riktig og tilstrekkelig fag-
kompetanse inn i tildelingsprosessene? Som vi kan se av Figur 6-43varierer det gjennomsnittlige
svaret fra 2,6 til 4,5. De ansatte i Oppdal kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Hobøl
kommune har gitt lavest.

Figur 6-43: Ansattes vurdering av hvorvidt det i tildelingsprosessen ble benyttet riktig og tilstrekkelig
fagkompetanse
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6.4.2 Forvaltningsfaglig kvalitet på vedtak
Kunnskap om saksbehandling, forvaltningsrett og helse- og omsorgslovgivningen er nødvendig for
å sikre at tildelingen og prosessen rundt skjer iht. god forvaltningspraksis og gjeldende lovverk.

Vi ba de ansatte svare på i hvilken grad de vil si at vedtakene hadde en høy kvalitet på selve
saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige? Som vi kan se av Figur 6-44 varierer det gjennom-
snittlige svaret fra 2,6 til 4,3. De ansatte i Selbu kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i
Hobøl kommune har gitt lavest.

Figur 6-44: Ansattes vurdering av hvorvidt vedtakene hadde høy kvalitet på selve saksbehandlingen/det
forvaltningsmessige

6.4.3 Bruk av tverrfaglig kompetanse i tildelingsprosessen
Det legges til grunn at tverrfaglig kompetanse skal være benyttet i tildelingsprosessen for å sikre
riktig behovsdekning, og det å trekke inn kompetanse utenfra skal alltid vurderes og innhentes ved
behov. Dette kan være medisinsk kompetanse og spesialkompetanse på bestemte helse- og
omsorgsfaglige områder.

I Figur 6-45 viser vi i hvilken grad de vil si at det har blitt benyttet nødvendig tverrfaglig kompetanse
i tildelingsprosessen? Som vi kan se varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,7 til 4,4. De ansatte i
Oppdal, Søgne og Trøgstad har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt
lavest.
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Figur 6-45: Ansattes vurdering av hvorvidt det i tildelingsprosessen har blitt benyttet nødvendig tverrfaglig
kompetanse

Vi spurte også de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente nødvendig og
relevant informasjon fra tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste)? Dette
speiler på mye av det samme som spørsmålet over, men legger mer vekt på innhenting av
kompetanse fra eksterne aktører. Slik sett kan dette spørsmålet også si noe om hvilke kommuner
som har bred nok kompetanse i egen organisasjon.

Som vi kan se av Figur 6-46 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,9 til 4,2. De ansatte i
Trøgstad kommune har igjen gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har igjen gitt
lavest.

Figur 6-46: Ansattes vurdering av hvorvidt det i tildelingsprosessen innhentes nødvendig og relevant
informasjon fra tredjepart
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6.4.4 Rutiner for samhandling med relevante kompetansemiljøer
Samhandling med relevante kompetansemiljøer, både i konkrete tilfeller og på generell basis, kan
bidra til å styrke kompetansenivået som ligger til grunn for tildeling/vedtak.

Vi ba de ansatte vurdere i hvilken grad de vil si at kommunen har hatt gode rutiner for samhandling
med andre relevante kompetansemiljøer? Som vi kan se av Figur 6-47 varierer det gjennom-
snittlige svaret fra 2,9 til 4,2. De ansatte i Fjell kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i
Stjørdal kommune har gitt lavest.

Figur 6-47: Ansattes vurdering av hvorvidt kommunen har hatt gode rutiner for samhandling med andre
relevante kompetansemiljøer

6.4.5 Kapasitet i tildelingsprosessen
Tilstrekkelig med ressurser knyttet til tildelingsprosessen kan ses på som en viktig faktor for å gjøre
gode tildelinger. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet utføres i en egen tildelingsenhet, i
tverrfaglig team eller ute i tjenestene. Tabellen under viser antall årsverk kommunene har i
tildelingsenheten sammenlignet med årsverk i utførerenheter pr. 1.1.2016. Vi gjengir her kun de
kommunene som hadde egen tildelingsenhet på tidspunktet. Dette kan imidlertid ikke tolkes som et
direkte uttrykk for kapasitet siden tildelingsenhetene kan ha forskjellige mandat og ansvarsområder
i de ulike kommunene. Det samlede bildet er uansett at tildelingsenheten jevnt over har samme
størrelse i forhold til utførende tjenester, med 2–3% årsverkene knyttet til dette.

Tabell 6-2: Årsverk i utfører-og tildelingsenheter per 1.1.2016

Kommune Antall årsverk
utførerenheter

Antall årsverk
tildelingsenhet

Andel årsverk i
tildelingsenhet

Hobøl 89 2,5 2,7 %

Lillesand 255 5,3 2,0 %

Stjørdal* 404 7,6 1,8 %
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Os 350 8,0 2,2 %

Selbu** 108 1,5 1,4 %

Spydeberg*** 98 2,0 2,0%

Våler 93 3,0 3,1 %

Søgne 182 4,9 2,6 %

Østre Toten 383 9,3 2,4 %

* Felles forvaltningskontor for Værnesregionen
** Felles forvaltningskontor for Værnesregionen (tall for bidrag inn i samarbeidet, ikke
ressurstilgang)
*** Ikke egen tildelingsenhetper 1.1.2016 (kun kartlegging)

I Figur 6-48 viser vi i hvilken grad de ansatte anser at det var avsatt tilstrekkelig ressurser til
tildeling av tjenester? Som vi kan se av varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,4 til 3,9. De
ansatte i Våler kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.
Kommunene som opplever at det er avsatt lite ressurser til tildeling, er stort sett de samme som
scorer seg selv lavt når det gjelder andre aspekter ved tildelingen.

Figur 6-48: Ansattes vurdering av hvorvidt det er avsatt tilstrekkelig med ressurser til tildeling av tjenester

6.5 Rutiner og verktøy for tildeling

6.5.1 Forhold mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester
Et helt sentralt element i vurderingen av hvorvidt brukerne får tjenester som møter behovet, er om
de faktisk får de tjenestene de er tildelt. Dette kan være i form av at utførerenheten ikke har
kapasitet til å levere nok timer i hjemmetjenesten, eller at brukere må vente lenge på plass på
institusjon.



R9272

64

Vi spurte også om i hvilken grad det var samsvar mellom vedtakene og tjenestene brukerne
mottok? Som vi kan se av Figur 6-49 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 3,5 til 4,7. De ansatte i
Fjell kommune har igjen gitt høyest score, mens de ansatte i Østre Toten kommune igjen har gitt
lavest.

Figur 6-49: Ansattes vurdering av hvorvidt det er samsvar mellom vedtak og faktiske tjenester som mottas

6.5.2 Organisering av tildelingsprosessen
Hvor godt tildelingsprosessen er organisert kan speile flere forhold –både organisatorisk innretning
(tildelingsenhet) og prosessene rundttildelingen.

Vi spurte også de ansatte om hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelingsarbeidet var
organisert på før oppstarten av SIO prosjektet? Som vi kan se av Figur 6-50 varierer det
gjennomsnittlige svaret fra 3,0 til 4,3. De ansatte i Os kommune har gitt høyest score, mens de
ansatte i Hobøl kommune har gitt lavest. Det ser imidlertid ikke ut til å være noen sammenheng
mellom hvor høyt kommunene scorer seg selv på dette punktet, og hvorvidt kommunen har en
egen tildelingsenhet.
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Figur 6-50: Ansattes vurdering av hvor godt tildelingsarbeidet er organisert

6.5.3 Opplevd likhet i tildelingsprosessen
Likhet i tjenesteutøvelsen er et ideal for de fleste offentlige virksomheter, og er også et av de
overordnede målene for forsøket. Likebehandling i tildelingen av tjenesten vil trolig også gjenspeile
hvorvidt kommunen har gode rutiner og verktøy i tildelingen.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de vil si at prinsippet om likebehandling i tildelingen av
tjenester ble ivaretatt? Som vi kan se av Figur 6-51 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 3,5 til
4,4. De ansatte i Våler kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har
gitt lavest.

Figur 6-51: Ansattes vurdering av hvorvidt prinsippet om likebehandling ivaretas i tildelingen av tjenester
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6.5.4 Enhetlige og faste rutiner i tildelingsprosessen
Enhetlige og faste rutiner henger nært sammen med likebehandling i tildelingen. Dersom praksis
for tildeling varierer fra person til person, eller svinger mye over tid, øker sannsynligheten for at
prinsippet om likebehandling ikke følges.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de vil si at kommunen hadde enhetlige og faste rutiner for
tildeling av tjenester? Som vi kan se av Figur 6-52 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 3,1 til
4,5. De ansatte i Oppdal kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har
gitt lavest.

Figur 6-52: Ansattes vurdering av hvorvidt kommune hadde enhetligeog faste rutiner for tildeling av tjenester

6.5.5 Rutiner for revurdering av vedtak
Gode rutiner for revurdering av vedtak er viktig fordi brukernes behov i mange tilfeller varierer stort
over tid. F.eks. vil en person som nettopp er utskrevet fra sykehus gjerne trenge mye oppfølging i
starten, som kanskje kan justeres ned dersom situasjonen bedrer seg. Rutiner for revurderingen av
vedtak gjør at det er til enhver tid er best mulig samsvar mellom vedtak og faktisk utførte tjenester,
og at brukeren til enhver tid for vedtak som er tilpasset situasjonen der og da.

Vi spurte også om i hvilken grad kommunen hadde gode rutiner knyttet til revurdering/evaluering av
vedtakene? Som vi kan se av Figur 6-53 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,8 til 4,3. De
ansatte i Fjell, Våler og Oppdal har gitt høyest score, mens de ansatte i Østre Toten kommune har
igjen gitt lavest.
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Figur 6-53: Ansattes vurdering av hvorvidt kommunen hadde gode rutiner knyttet til revurdering/evaluering av
vedtak

6.5.6 Bruk av kartleggingsskjema i tildelingsprosessen
De fleste kommuner har kartleggingsskjema som benyttes i dialog med brukeren når det tildeles
tjenester. Kartleggingsskjema er slik sett et verktøy i tildelingsprosessen, og kvaliteten på dette
skjema vil derfor kunne påvirke hvilke forhold som blir kartlagt.

Vi spurte de ansatte om de benyttet et kartleggingsskjema som understøttet arbeidet med tildeling
på en god måte? Som vi kan se av Figur 6-54varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,6 til 4,6. De
ansatte i Trøgstad kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt
lavest.

Figur 6-54: Ansattes vurdering av hvorvidt kommunen benyttet er kartleggingsskjema som understøttet
arbeidet med tildeling på en god måte
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6.5.7 Kvalitet på IKT-system i tildelingsprosessen
Vi spurte de ansatte om kommunen hadde et IKT-system som støttet opp om en god og effektiv
saksbehandling? Som vi kan se av Figur 6-55 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 3,1 til 4,5. De
ansatte i Fjell kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.

Figur 6-55: Ansattes vurdering av hvorvidt kommunen hadde et IKT-system som støttet opp om en god og
effektiv saksbehandling

6.5.8 Bruk av søknadsskjema i tildelingsprosessen
Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de vil si at kommunen hadde et søknadsskjema som
understøttet arbeidet med tildeling på en god måte? Som vi kan se av Figur 6-56 varierer det
gjennomsnittlige svaret fra 3,1 til 4,4. De ansatte i Trøgstad kommune har gitt høyest score, mens
de ansatte i Stjørdal kommune har gitt lavest.
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Figur 6-56: Ansattes vurdering av hvorvidt kommunen hadde et søknadsskjema som understøttet arbeidet
med tildeling på en god måte

6.5.9 Saksbehandling i tråd med Helsedirektoratets veileder
Helsedirektoratet publiserer veiledere for å gi uttrykk for sentrale myndigheters forståelse av god
og riktig saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene, og omsetter reglene på området til praktisk
bruk. Den tidligere veilederen IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie-og omsorgs-
tjenesterble i februar 2016 erstattet med IS-2442 Veileder for saksbehandling - Tjenester etter
helse-og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Saksbehandling i samsvar
med veilederen vil derfor være en indikator på hvorvidt kommunen følger gjelder føringer og
praksis på saksbehandling. En svakhet ved spørsmålet er at ikke nødvendigvis alle de ansatte i
kommunene er kjent med den nye veilederen –og slik sett bruker den gamle som referanseramme
i sitt svar.

Vi spurte de ansatte om i hvilken grad saksbehandlingen var i tråd med Helsedirektoratets veileder
for saksbehandling? Som vi kan se av Figur 6-57 varierer det gjennomsnittlige svaret fra 3,2 til 4,8.
De ansatte i Søgne kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i Stjørdal kommune har gitt
lavest.

Figur 6-57: Ansattes vurdering av hvorvidt saksbehandlingen var i tråd med Helsedirektoratets veileder for
saksbehandling
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7 Oppsummering: Hvordan forklare forskjeller mellom
kommunene?

Dette kapittelet oppsummer funnene i kapittel 6, og ser på ulike forklaringer på hvorfor de ulike
kommunene kommer ut slik som de gjør.

Avsnitt 7.1 setter utviklingen av de kommunale tjenestene inn i et historisk perspektiv og
dokumenterer endringer i hvordan kommunene har valgt å utforme sine tjenestetilbud.

Avsnitt 7.2 ser på ulike forhold som kan forklare variasjoner i tjenestetilbudet mellom de ulike
kommunene.

Avsnitt 7.3 kommenterer forhold som kan forklare ulikheter i kommunens tildelingspraksis. Her
kommenteres også metodiske utfordringer knyttet til å sammenligne de ulike indikatorene som
måler dette.

7.1 Historisk utvikling i sammensetning av omsorgstrappen
Å se hvilken utviklingsbane de ulike kommunene er inne i er en nyttig indikator fordi den sier noe
om hvilke trender som preger kommunene allerede. Når man skal se på eventuelle effekter av
forsøket er dette viktig å ta høyde for siden forsøket kan forsterke eller bremse trender kommunen
allerede er inne i.

I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får
tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av
den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon.

En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. I Norge finan-
sierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske landene
har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til eldre.

I Norge innebar den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet en styrt overgang fra institusjon til bolig
for personer med nedsatt funksjonsevne. Den samme trenden har for så vidt også vært gjeldende
for eldre, hvor det har vært en gradvis utvikling fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. De aller
fleste kommuner satser mer på hjemmetjenester enn før, og dekningen for heldøgnstilbudet går
ned. En økende andel av heldøgnstilbudet blir gitt i omsorgsboliger og en redusert andel på
institusjon. Stjørdal og Fjell er eksempler på kommuner hvor bare rundt halvparten av
heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon.
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7.1.1 Omsorgstrappen belyst med tall fra KOSTRA
Vi gjør her et forsøk på å belyse utviklingen av omsorgstrappen med tall fra KOSTRA.

Figur 7-1: Brutto driftsutgifter i faste 2015-kroner fordelt på hjemmeboende, aktivisering og institusjon. Kilde:
KOSTRAog egne beregninger

I perioden fra 2008 til 2015 har utgiftene for landet som helhet til pleie-og omsorgstjenester økt fra
rundt 80 til 90 milliarder 2015-kroner. Aktiviteten har med andre ord vært på rundt 12 %. Tilnærmet
hele økningen har skjedd for hjemmeboende og aktivisering. Utgiftene til institusjon har vært
omtrent uendret gjennom perioden. Resultatet er at andelen avutgiftene til institusjon i perioden
har blitt redusert fra 47 til 44 %.

På kommunenivå har utviklingen vært preget av til dels store endringer. Stjørdal er eksempel på en
slik kommune. Utviklingen for kommunen er vist i figuren under.
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Figur 7-2: Brutto driftsutgifter i faste 2015-kroner 2000-2105 fordelt på hjemmeboende, aktivisering og
institusjon. Kilde: KOSTRAog egne beregninger

I løpet av 15 år har utgiftene til institusjon blitt redusert med 30 % mens utgiftene til hjemmeboende
og aktivisering har blitt mer enn doblet, jf. figuren over. Det har med andre ord skjedd en radikal og
relativt systematisk utvikling gjennom perioden. Unntaket er perioden fra 2006 til 2010 hvor
utgiftene til institusjon økte.

7.1.2 Andelen av utgifter brukt på institusjon som indikator på omsorgstrappen
Som neste steg i analysen vil vi illustrere utviklingen i omsorgstrappen for de 12 kommunene som
er med i SIO-prosjektet som A, B eller C–kommuner. Dette vil vi gjøre ved å se på hvor stor del av
bruttoutgiftene som blir brukt på institusjon. Situasjonen i 2015 for de 12 kommunene er vist i
figuren under.

Figur 7-3: Andel av bruttoutgifter 2015 brukt på institusjon. Kilde: KOSTRAog egne beregninger
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Andelen av utgiftene som blir brukt på institusjon i 2015 varierer fra 20 % i Os og Stjørdal til 48 % i
Søgne, jf. figuren over. Det er med andre ord svært store forskjeller mellom kommunene.

Figur 7-4: Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2015. Kilde: KOSTRAog egne beregninger

Videre har vi illustrert den historiske utviklingen i figuren over. Her er de fleste kommunene tegnet
inn som grå streker. Unntaket er Stjørdal som er tegnet med grønn strek, gjennomsnitt av SIO-
kommunene som stiplet strek og landet som helhet med sort strek. Som omtalt i avsnitt 6.2.3 er det
stor forskjell mellom SIO-kommunene i hvordan denne fordelingen har utviklet seg: Stjørdal har
redusert andelen på institusjon med 30 prosentpoeng, mens Trøgstad har ligget på omtrent samme
nivå i hele perioden. I 11 av 12 SIO-kommuner har det værten reduksjon i andelen av utgiftene
brukt på institusjon, og den gjennomsnittlige reduksjon har vært på 11 prosentpoeng –fra 48 % i
2001 til 37,9 % i 2015.

7.2 Mulige forklaringer på ulikheter i utforming av tjenestetilbudet
Gjennomgangen av hvordan kommunene har utformet sitt tjenestetilbud (jf. avsnitt 6.2) har
avdekket relativt store forskjeller mellom kommunenes utgifter til ulike grupper og tjenester. Vi vil
her oppsummere hovedfunnene og drøfte mulige årsaker til forskjellene mellom kommunene.

7.2.1 Hovedfunn
Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigeringen av
forskjeller i behov. Hobøl lå høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 % høyere enn Stjørdal
som lå lavest.

Det er langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk helse
enn for utgiftene til eldre. Høye samlede utgifter ser i særlig grad ut til å henge sammen med høye
utgifter til personer med nedsatt funksjonsevne. De fire kommunene fra Østfold har alle plassert
seg blant de fem kommunene med høyest utgifter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er store forskjeller i hvor stor del av utgiftene til eldre som ble brukt på institusjon i 2015.
Andelen varierte fra 27 % i Stjørdal til 70 % i Lillesand. De fire kommunene med lavest samlede
utgifter er også de fire kommunene som bruker mest på omsorgsboliger til denne gruppen.
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7.2.2 Prioritering
Utgiftene til PLO er avhengig av politiske prioriteringeri kommunen når det gjelder den økonomiske
rammen til disse tjenestene, og eventuelt også andre politiske føringer. Nivået vil også være
avhengig av administrative prioriteringersom blir gjort i tildelingen av tjenestene.

7.2.3 Tilfeldige variasjoner
I en kommune vil det være relativt få personer med nedsatt funksjonsevne med omfattende behov
for bistand. Antallet i den enkelte kommune vil derfor være preget av tilfeldige variasjoner, som
særlig vil slå ut i små kommuner. De tilfeldige variasjonene er en viktig begrunnelse bak det statlige
øremerkede tilskuddet til ressurskrevende brukere. Hadde disse brukerne vært mer jevnt fordelt
kunne tilskuddet istedenfor vært gitt som rammetilskudd. For disse brukerne dekker det statlige
tilskuddet i gjennomsnitt omtrent 45% av utgiftene. Det er med andre ord en betydelig kommunal
egenandel, som vil være en del av nettoutgiftene til kommunen. Tilfeldige variasjoner i denne typen
brukere vil altså til en viss grad forklare forskjellene vist i nettoutgiftene.

Det statlige tilskuddet bidrar altså til å utjevne forskjeller i kommunenes bruttoutgifter. Vår erfaring
er at det er krevende for kommunene å rapportere utgiftene som ligger til grunn for tilskuddet. Til
en viss grad kan tilskuddet være påvirket av hvor dyktige kommunene er i sin rapportering. Videre
har vi erfart at noen kommuner nok har rapportert på en måte som gir et tilskudd ut over det som
egentlig er intensjonen med tilskuddet. Det foreligger imidlertid etter det vi kjenner til ingen
dokumentasjon av denne praksisen. Vi vet ikke i hvilken grad slike forhold kan ha påvirket netto-
utgiftene i våre 12 kommuner.

7.2.4 Effektiv drift
Høye utgifter til de ulike brukergruppene kan være et uttrykk for en lite rasjonell drift. Det er
nødvendig med mer detaljerte analyser av driften for å avdekke i hvilken grad det er forskjeller
mellom kommunene i hvor godt driften er lagt opp. Slike analyser kan gjøres med utgangspunkt i
en videreføring av dekomponering av regnskapet, omtalt tidligere i kapittelet. Ved å trekke inn infor-
masjon om brukere og årsverk vil man kunne utarbeide statistikk som belyser driften for ulike typer
tilbud.9 Slik statistikk vil kunne brukes som grunnlag for en mer systematisk sammenlikning av
driften på tvers av kommunene. Man vil da f.eks. kunne se på i hvilken grad driften er preget av
smådriftsulemper.

Det er mindre spredning i utgiftene til eldre enn til de andre to brukergruppene. Kanskje er det også
større spredning i hvor effektiv driften er for personer med nedsatt funksjonsevne og innen psykisk
helse. Vår erfaring er også at kommunene i større grad har vært opptatt av effektiviteten i driften for
tilbudet til eldre enn til de andre brukergruppene. En grunn kan være at metodene for analyser av
driften ser ut til å være mest utviklet for eldre.

7.2.5 Sammensetning av omsorgstrappen
De fire kommunene med lavest samlede utgifter er også de fire kommunene som bruker mest på
omsorgsboliger til denne gruppen. Resultatet av vår kartlegging er indikasjon på at et differensiert
botilbud (og omsorgstrapp) til eldre bidrar til å holde utgiftene nede. I analyser av kommunale pleie-
og omsorgsutgifter er det vanlig å legge til grunn at et differensiert tilbud bidrar til å holde
kostnadene nede. Vi kjenner ikke til at noen har påvist en slik sammenheng empirisk.

9 Agenda Kaupang har en egen database med statistikk for driften for de tre brukergruppene for andre
kommuner
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Derimot er det vanlig å begrunne en slik sammenheng med utgangspunkt i det såkalte LEON-
prinsippet (Laveste Effektive OmsorgsNivå). Dette prinsippet innebærer at tiltakene bør være
basert på et lavest mulig omsorgsnivå slik at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

LEON-prinsippet bidrar til å yte tjenester på et slikt nivå at de ikke fratar eller hemmer brukerens
egenaktivitet og evne til å hjelpe seg selv. Egenaktivitet og selvhjulpenhet øker livskvaliteten og er
viktig å opprettholde lengst mulig. Dette kan sies å være det primære formålet med å bruke dette
prinsippet. Samtidig bidrar også bruken av prinsippettil rasjonell bruk av kommunale midler.

LEON-Prinsippet er fulgt opp ved å bruke den såkalte omsorgstrappen der tilbudene er sortert fra
de mest til minst ressurskrevende tjenestene, jfr. figuren under. LEON-prinsippet innebærer altså at
brukerne ikke tilbys hjelp lenger oppe i trappen enn nødvendig.

Kommunen bør ha et differensiert tilbud med kapasitet til å ta imot nye brukere og til å endre
tilbudet i samsvar med endringer i behovet. Målet er at tilbudet skal ha den riktige sammen-
setningen og at tilbudet skal ha god kvalitet. Det er blant annet viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet
for tilbudene som blir gitt i brukernes egne hjem. Dersom de lavere trinnene i trappen ikke er til-
strekkelig utbygd, vil det kunne føre til mindre selvhjulpne brukere og økte utgifter for kommunen.
En annen konsekvens er at tilbudet blir gitt til relativt få brukere, og høye utgifter pr. bruker.

7.2.6 Føringer fra fylkesmannsembetene
Fire kommuner i ett fylke har alle plassert seg blant de fem kommunene med høyest utgifter til
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere informanter fra intervjuene i disse kommunene
opplever at krav fra fylkesmannen hindrer en effektiv utnyttelse av ressursene. Fylkesmannen
fortolkning av brukernes rettigheter medfører at alle vedtak må være spesifisert på timer.
Begrunnelsen er at det gir brukerne et bedre grunnlag for å klage, og det gir fylkesmannens
mulighet til å kontrollere om vedtakene blir fulgt opp i praksis ved å kontrollere vedtak opp mot
bemanningsplaner.

Fylkesmannens krav kan også ha påvirket interne prosesser i kommunen. For kravet fra fylkes-
mannen gir de aktuelle tjenestene et godt kort i prosessen med å fastlegge tjenestenes
økonomiske rammer. Flere informanter er opptatt av de ressursmessige konsekvenser disse
kravene fra fylkesmannen medfører. De hevder at 1-til-1 bemanning hele døgnet er
ressurssløsende fordi ansatte i perioder har kapasitet til å følge opp mer enn én bruker.

7.2.7 Ulik regnskapspraksis innen psykisk helse
Resultatet av fordelingen av regnskapet for 2015 viser hvor stor del av utgiftene innen pleie- og
omsorgstjenestene som går til de tre aktuelle brukergruppene. Innen psykisk helse har kommunen
andre supplerende tjenester for de aktuelle brukerne. Det er derfor viktig å være klar over at nivået
på utgiftene ikke gir en helthetlig oversikt over kommunens satsing rettet mot de aktuelle bruker-
gruppene. Til en viss grad kan lave utgifter innen pleie og omsorg bli kompensert med økt satsing
innen andre tjenester. Det er heller ikke gitt at kommunene har en lik praksis for føring av utgiftene
på ulike KOSTRA-funksjoner.

Barn og unge med psykiske problemer kan motta et tilbud fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT eller PP-tjenesten). Avhengig av barnets alder føres disse utgiftene som grunnskole (funksjon
202) eller styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211). Videre er det en høy andel barn med
psykiske problemer som mottar tjenester fra barnevernet. Utgiftene her føres som barneverns-
tjeneste (funksjon 244).

Voksne med psykiske problemer kan også ha rusproblemer og behov for sosialhjelp. Aktuelle
tjenester er råd, veiledning og sosialtforebyggende arbeid (funksjon 242) og tilbud til personer med
rusproblemer(funksjon 243).



R9272

76

7.2.8 Mulige implikasjoner av forsøket
Den overordnede målsettingen i SIO-prosjektet er riktigere behovsdekning for brukerne og økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser. Finansieringen av kommunene skjer gjennom
fastsatte enhetspriser basert på vedtakene som gjøres.

Gjennomgangen over bekrefter den kanskje litt selvsagte konklusjonen om at høye utgifter ikke
nødvendigvis fører til at brukernes behov dekkes på en god måte. I den nye finansieringsmodellen
vil finansieringen av kommunenes utgifter skje på grunnlag av fastsatte nasjonale enhetspriser.
Kommuner med lite rasjonell drift vil kunne få utgifter som er høyere enn det statlige tilskuddet. I
forsøket vil en slik differanse gjøre at deler av utgiftene til pleie og omsorg må finansieres av
kommunens frie midler, siden kommunene ikke har anledning til å redusere utgiftene til pleie og
omsorg. I så fall må det gjennomføres innsparinger i andre kommunale tjenester.

Kommunene kan selvfølgelig også gjennomføre tiltak som gir en mer effektiv drift. Vanligvis vil det
ta lengre tid å gjennomføre slike tiltak fordi bygningsmassen er viktig for hvor effektivt driften kan
legges opp.

7.3 Mulige forklaringer på ulikheter i tildelingspraksis

7.3.1 Hovedfunn
I utgangspunktet er det krevende å vurdere og sammenligne tildelingsprosessen på tvers av
kommuner. Tildelingen er organisert og gjøres på ulike måter i kommunene, fra tildelingsenheter
med stor grad av uavhengig fra tjenestene til bredt sammensatte tildelingsråd eller tilsvarende der
representanter for utførerenhetene i praksis fatter de fleste beslutninger. Tabell 7-1 gir en oversikt
over hvordan tildelingen er organisert i forsøks- og kontrollkommune, og om tildelingsenheten har
myndighet til å fatte egne vedtak.

Tabell 7-1: Organisering av tildelingsprosessen i hver kommune. Kilde: egen innrapportering fra kommunene
til Agenda Kaupang

Navn Tildelingsenhet Egne vedtak

A Stjørdal Ja (innført før 2015, felles med Værnesregionen inkl. Selbu) Ja

A Lillesand Ja (innført før 2015) Ja

A Hobøl Ja (innført i 2015) Ja

A Os Ja (innført før 2015) Ja

B Spydeberg Ja (innført i 2016) Ja

B Selbu Ja (innført før 2015, felles med Værnesregionen inkl. Stjørdal) Ja

C Våler Ja (innført i 2015) Ja

C Trøgstad Nei -

C Østre Toten Ja (innført før 2015) Ja

C Søgne Ja (innført før 2015) Nei

C Oppdal Nei -

C Fjell Nei -
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Det generelle inntrykket fra intervjuene i kommunene er at tildelingsprosessen i de fleste tilfeller
fungerer godt, men med enkelte unntak som framkommer både i intervjuer og spørre-
undersøkelsen. Tar man utgangspunkt i de samlede resultatene fra spørreundersøkelsen,
intervjuer med ansatte, fokusgrupper med pårørende og intervjuer med bruker danner det seg et
bilde av at:

Vedtakene i gjenspeiler i stor grad brukernes behov

De som tildeler tjenester har relevant og god faglig kompetanse, og tildelingsenheten trekker
også inn ekstern kompetanse ved behov, fra f.eks. lege, fysioterapeut, ergoterapeut og andre.

Brukere og pårørende blir inkludert og lyttet til i tildelingsprosessen

Hvis det skal trekkes fram noe negativt kan det se ut som det er en del av de formelle sidene ved
tildelingen som relativt kommer dårligst ut samlet sett. Dette går på forhold knyttet til
dokumentasjon av brukermedvirkning, rutiner for revurdering av vedtak og opplevd kvalitet på det
forvaltningsfaglige.

7.3.2 Brukermedvirkning
Som beskrevet i avsnitt 6.3.1 og 6.3.2 (hhv. brukernes og pårørendes vurdering av tildelings-
prosessen) er det krevende å måle på kommunenivå hvor godt brukere og pårørende føler seg
ivaretatt i tildelingsprosessen. De fleste av informantene har stort sett et mer bevisst forhold til de
konkrete tjenestene de mottar enn til selve tildelingsprosessen. Mye av det som skjer i tildelings-
prosessen skjer også uten bruker eller pårørendes involveres direkte, slik at det kan være
vanskelig å gjøre en faktisk vurdering av kvaliteten på denne. F.eks. svarer de fleste brukere at de
ikke vet i hvilken grad kommunen har kompetanse fra tredjepart i vurderingen av behovet.

Det overordnede inntrykket er likevel at både brukere og pårørende stort sett er tilfreds med
tildelingsprosessen. Eksempelvis er 86 % av pårørende ganske eller svært fornøyd med
kommunens håndtering av brukerens siste søknad, jf. Figur 6-35.

Dette inntrykket støttes opp av både spørreundersøkelsen og intervjuene som er gjennomført i
hver kommune. Et overveiende flertall av respondentene svarer at kommunen i ganske eller svært
stor grad innhenter informasjon om brukers situasjon og behov, innhenter informasjon om hva som
er viktig for brukeren, og trekker inn pårørende der det er relevant. De fleste intervjuene støtter
også opp under dette inntrykket.

7.3.3 Kompetanse og samhandling
Når det gjelder kompetanse og samhandling er det overordnede inntrykket at brukere, pårørende
og ansatte er tilfreds med kompetansen som benyttes i tildelingsprosessen. Eksempelvis er det
kun 2 % av de pårørende som mener at personene som vurderte søknaden (ved forrige søknad) i
svært eller ganske liten grad hadde den rette kompetansen.

De ansatte vurderer også jevnt over kompetansen som god, selv om det er forholdsvis store
forskjeller mellom kommunene. Noen ansatte i kommunene ga i intervjuene inntrykk av at det til en
viss grad var kompetansestrid mellom tildelingsenhet- og utførerenheter, der det ikke nødvendigvis
var full enighet om vedtakene. Siden spørreundersøkelsen har blitt besvart av alle som er involvert
i tildelingen, både i tildelings-og utførerenheter er det mulig at dette til en viss grad kan forklare
forskjeller på kompetanseindikatorene under avsnitt 6.4. De av kontrollkommunene som ikke har
egne tildelingsenheter scorer generelt noe høyere på kompetanseindikatorene, noe som også kan
støtte opp under dette inntrykket.
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7.3.4 Rutiner og verktøy
Rutiner og verktøy handler i hovedsak om at kommunen har gode systemer for å understøtte likhet
i tildelingsprosessen. Tar man utgangspunkt i spørreundersøkelsen scorer de ansatte kommunen
høyt på samsvar mellom vedtak og tjenester, saksbehandling i tråd med Helsedirektoratets
veileder og at kommunen har enhetlige og faste rutiner for tildeling av tjenester. Det som scoret
svakest var hvorvidt kartleggingsskjema understøttet tildelingsprosessen på en god måte, og
kommunens rutiner knyttet til revurdering og evaluering av vedtak.

Som for de øvrige indikatorene er det de samme kommunene som jevnt over scorer høyt og lavt.
Det ser også ut til at de kontrollkommunene som ikke har egne tildelingsenheter generelt vurderer
sin praksis som bedre. Eksempelvis illustrerer Figur 6-49 ansattes vurdering av hvorvidt det er
samsvar mellom vedtak og faktiske tjenester som mottas, de tre (kontroll)kommunene uten egen
tildelingsenhetscorer seg selvhøyest.

De ansatte i kommunene har også svart på hvorvidt de har behandler saker i tråd med Helse-
direktoratets veileder for saksbehandling. En svakhet ved spørsmålet er at det ikke tydeliggjør
hvilken veileder det spørres om. Selv om Helsedirektoratet innførte ny veileder februar 2016, og
slik sett var gjeldende veileder på tidspunktet spørreskjema ble besvart, er det imidlertid ikke
sikkert at alle som svart var kjent med den nye veilederen, og derfor svarte med tanke på den
tidligere versjonen.

7.3.5 Hva kan forklare forskjeller mellom kommunene?
Oppsummeringene knyttet til tildelingen under kapittel 6.3, 6.4 og 6.5 er i stor grad basert på
ansattes vurdering av ulike forhold. Selv om det må tas en rekke forbehold rundt disse svarene er
det likevel noen forskjeller som peker seg ut som interessante.

Figur 7-5 viser snittverdien for de ulike kommunene 24 spørsmål knyttet til tildelingsprosessen,
hvor de fleste av disse er gjengitt i kapittel 6. Et hovedtrekk er at ansatte i kontrollkommunene
gjennomgående har vurdert sin tildelingspraksis som bedre enn de kommunene som deltar i
forsøket.
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Figur 7-5: Gjennomsnittlig verdi på 24 spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Skala fra 1 -5 hvor høye
verdier er positivt ladet.

Selv om dette kan være et resultat av faktiske kvalitetsforskjeller i tildelingspraksis mellom
kommunene, finnes det også alternative forklaringer.

En forklaring kan være at ansatte i de kommunene som deltar i forsøket over lengre tid forut for
undersøkelsen har vært eksponert for mye oppmerksomhet knyttet til tildelingsprosessen. Dette
fokuset kan ha ført til at ansatte i disse kommunene i større grad har blitt bevisst på forbedrings-
punkter i egen tildelingspraksis, sammenlignet med de som ikke har vært gjenstand for den samme
oppmerksomheten.

En annen forklaring kan være at svarene er formet av mer tilfeldige forhold i kommunen. I og med
at antall respondenter i hver kommune er forholdsvis lavt (fra 6 til 20) er svarene slik sett lite
robuste. Eksempelvis kan personalmessige forhold eller lignende være nok til at en kommune
kommer dårlig ut. En illustrasjon på dette er forskjellen mellom svarene fra ansatte i Selbu i forhold
til ansatte i Stjørdal. Ansatte i Selbu vurderer generelt tildelingsprosessen til å være bedre enn de i
Stjørdal, selv om begge kommuner er tilknyttet den sammen interkommunale tildelingsenheten
(Forvaltningskontor og koordinerende enhet – Værnesregionen).

Siden de ansatte i ulike kommuner svarer i en ulik kontekst (f.eks. i ulik typer organisering) og
kanskje også har ulike forventninger til hva som er god og riktig tildelingspraksis bør det utvises
forsiktighet i å sammenligne kommunene med hverandre på utelukkende på bakgrunn av
resultatene. Det vil imidlertid være mer interessant å vurdere endringen i de ulike kommunene fra
år til år, og se dette i sammenheng med de kvalitative observasjonene i hver kommune.
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8 Vedlegg
Vedlegg 1 – Ansattes forventninger til forsøket

For å få et bilde av hvilke forventninger de ansatte i kommunene hadde til forsøket, ble de i
forbindelse med spørreundersøkelsen (besvart av ansatte med en rolle i tildelingsprosessen) spurt
om hvorvidt de forventet at deltagelse i SIO-prosjektet ville

være positivt eller negativt for kommunen

medføre endringer i tildelingspraksis

medføre en mer enhetlig måte å tildele tjenester på

føre til større vektlegging av hva som er viktig for brukeren

medføre en bedre dekning av tjenester langs omsorgstrappen

understøtte utviklingsprosesser som allerede var igangsatt i kommunen

Hovedtendensen i svarene er at SIO-prosjektet vil ha positive effekter for de kommunenesom
deltar, med økt vektlegging påhva som er viktig for brukeren og mer enhetlig praksis i tildelingen.
B–kommunene har i mindre grad tro på at forsøket vil medføre endringer, noe som kan forklares
med at disse utsettes for en vesentlig svakere form for intervensjon gjennom forsøket.

Det er også en tydelig tendens at de fleste forventer at SIO-prosjektet skal understøtte utviklings-
prosesser kommunen allerede er inne i. Dette utgjør en metodeutfordring ved evaluering, siden
kommende endringer i forsøkskommune kanskje også ville blitt iverksatt uansett.

Videre følger en nærmere detaljering av svarene.

Hvor positivt er SIO-prosjektetfor kommunen?
Vi spurte de ansatte i A og B–kommunene om hvor positivt eller negativt tror de en deltakelse i
SIO-prosjektet vil være for sin kommune? Respondentene skulle svare på en skala fra 1 til 5; Der 1
er Svært negativ og 5 er Svært positiv. Som vi kan se tabellen nedenfor varierer det gjennom-
snittlige svaret fra 3,5 til 4,4. De ansatte i Stjørdal kommune er mest positive, mens de ansatte i Os
kommune er mest negative.

Figur 8-1: Ansattes forventning til hvorvidt SIO-prosjektet vil være positivt eller negativt for kommunen

Merkbare endringer i tildelingspraksis?
Vi spurte de ansatte om de er enig/uenig i følgende utsagn: ”Deltakelse i SIO vil ikke medføre
merkbare endringer i kommunens tildelingspraksis”? Respondentene skulle svare p en skala fra 1
til 3; Der 1 er Uenigog 3 er Enig. Som vi kan se av tabellen nedenfor varierer det gjennomsnittlige
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svaret fra 1,4 til 2,4. Ikke så overraskende er det A–kommunene som tror mest på at det skjer
endringer.

Figur 8-2: Ansattes forventning til hvorvidt SIO-prosjektet vil medføre endringer i kommunens tildelingspraksis

Mer enhetlige tjenester?
Vi spurte de ansatte om de tror at kommunen vil etablere en mer enhetlig måte å tildele tjenester
på som følge av forsøket. Hva som er viktig for brukeren vil få en større plass i tildelingen av
tjenester? Som vi kan se av tabellen nedenfor varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,4 til 2,8. De
ansatte i Selbu kommune har mest enig, mens de ansatte Os kommune har er ikke like enig.

Figur 8-3: Ansattes forventning til hvorvidt SIO-prosjektet vil føre til en mer enhetlig måte å tildele tjenester på

Økt vektlegging av hva som er viktig for brukeren?
Vi spurte de ansatte om de er enig/uenig i følgende utsagn: ”Hva som er viktig for brukeren vil få en
større plass i tildelingen av tjenester”. Som vi kan se av tabellen nedenforvarierer det gjennom-
snittlige svaret fra 1,9 til 2,9. De ansatte i Hobøl kommune har gitt høyest score, mens de ansatte i
Spydeberg kommune har gitt lavest. Det er A–kommunene som har størst tro på endringer.
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Figur 8-4: Ansattes forventning til hvorvidt SIO-prosjektet vil føre til at det som er viktig for brukeren får
større plass i tildelingen av tjenester

Bedre dekning av omsorgstrappen?
Vi spurte de ansatte om de er enig/uenig om deltakelse i SIO-prosjektet vil bidra til at kommunen
får et tjenestetilbud som bedre dekker hele omsorgstrappen. Som vi kan se av tabellen nedenfor
varierer det gjennomsnittlige svaret fra 2,0 til 2,5. De ansatte i Stjørdal kommune har gitt høyest
score, mens de ansatte i Os kommune har gitt lavest.

Figur 8-5: Ansattes forventning til hvorvidt SIO-prosjektet vil bidra til at kommunen får et tjenestetilbud som
bedre dekker hele omsorgstrappen

Understøtter SIO-prosjektet utviklingsprosesser som allerede er igangsatt?
Vi spurte de ansatte om de er enig/uenig om deltakelse i SIO-prosjektet understøtter utviklings-
prosesser som allerede var iverksatt i kommunen? Som vi kan se av tabellen nedenfor varierer det
gjennomsnittlige svaret fra 3,4 til 4,7. De ansatte i Fjell kommune har gitt høyest score, mens de
ansatte i Østre Toten kommune har gitt lavest.
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Figur 8-6: Ansattes forventning til hvorvidt SIO-prosjektet understøtter utviklingsprosesser som allerede var
igangsatt i kommunen
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Forord
Dette er den andre hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med
statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester, også omtalt som SIO-prosjektet.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba
Samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i rapporten. Rapporten er skrevet av Kjell Egil
Værnor (ansvarlig konsulent), Per Schanche og Jonas Rusten Wang i Agenda Kaupang, og Audun
Gleinsvik og Rune Busch i Proba Samfunnsanalyse.

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved
oppstart av forsøket. Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av det første
året forsøkethar pågått.
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1 Sammendrag  
Denne rapporten er andre rapport i følgeevalueringen av Helsedirektoratets tre-årige forsøk med 
statlig finansiering av kommunale pleie- og omsorgstjenester (SIO-prosjektet). Den overordnede 
målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og statlige kriterier for 
tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere 
behovsdekning av tjenester til innbyggerne. De seks kommunene som har deltatt i forsøket har 
vært inndelt etter to modeller – fire A-kommuner og to B-kommuner – som har vært ulikt innrettet 
med tanke på finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen. 

Intervensjonen som forsøket utgjør består av flere deler: 

► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt 
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra 
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens 
tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på 
4 prosent.  

► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av 
tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. 

► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanse-
utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger der de har lært av 
hverandre og av Helsedirektoratet.  

Denne evalueringen går gjennom hvilke endringer som har skjedd i kommunene etter ett års 
deltagelse i prosjektet. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen 
i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd.  

SIO-prosjektet har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i 
kommunen 

Flere forhold tyder på at tildelingsprosessen i A-kommunene har blitt vesentlig styrket som følge av 
deltagelse i forsøket. Følgende punkter er gjennomgående: 

► Økt kompetanse og samhandling. A-kommunene har gjennom forsøket fått midler til å øke 
kapasiteten og den faglige bredden i tildelingsenheten. Forsøket har også krevd samarbeid 
med andre deler av kommunen, fortrinnsvis innen økonomi.  

► Nyttige verktøy i tildelingsprosessen. Kommunene har tatt i bruk nye verktøy i tildelingen, 
og disse oppleves som nyttige. Særlig trekkes den nye samtaleguiden frem som verdifull ved at 
de som tildeler får et bedre innblikk i brukerens situasjon og mål.  

► Brukermedvirkningen oppleves som styrket. De ansatte innen tildeling opplever at de i 
større grad enn tidligere setter seg inn i brukerens situasjon, og vektlegger hva som er viktig for 
brukeren. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å si noe om brukere og pårørende selv opplever 
brukermedvirkningen som styrket.  

► Bedre vedtakspraksis. A-kommunene fatter vedtakene sine mer enhetlig enn tidligere, og de 
ansatte opplever at de er blitt dyktigere innen saksbehandling. Kommunen revurderer 
vedtakene hyppigere, og flere mener at det har blitt bedre samsvar mellom vedtak og faktisk 
utførte tjenester.  

► Bedre styringsgrunnlag. Administrasjonen i A-kommunene trekker fram at kombinasjonen av 
økte rapporteringskrav, opprydding i vedtakskoder og økt oppmerksomhet om god 
tildelingspraksis, har gitt et betydelig bedre grunnlag for å forstå og styre helse- og 
omsorgstjenestene i kommunen.  
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Den samlede ressursbruken knyttet til tildeling og administrasjon har økt og beskrives av noen som 
en «byråkratisering». Samtidig mener de fleste at fordelene ved bedre tildelingspraksis oppveier 
ulempene ved økt administrasjon.  

For øvrig skal det ikke utelukkes at noen av disse effektene skyldes vissheten blant de ansatte i 
kommunene om at de blir observert – gjennom oppmerksomheten forsøket har. Dette er kjent som 
Hawthorne-effekten.  

B-kommunene har i liten grad måttet forholde seg til føringene for tildelingsprosessen. En 
tilsvarende utvikling kan derfor ikke påvises i de to B-kommunene.  

SIO-prosjektet har så langt ikke påvirket tjenestetilbudet i særlig grad 

Selv om vi har funnet tydelige endringer i måten pleie- og omsorgstjenester tildeles på, er det mer 
krevende å finne endringer i omfanget av de ulike kommunale tjenestene. Selv om SIO-prosjektet 
startet opp mai 2016, var ikke den nye finansieringsmodellen fullt ut virksom før januar 2017. Siden 
det i skrivende stund ikke foreligger ferdige tall for 2017, vil analyser knyttet til ressursbruk, vedtak 
og tjenester i 2017 publiseres i en senere rapport.    

Det man kan si så langt er at verken gjennomgangen av statistisk materiale eller kvalitative 
observasjoner i kommunene gir et klart bilde av hvordan forsøket har påvirket kommunenes 
tjenestetilbud. De endringene vi observerer kan like gjerne tilskrives endringer i demografi og 
tilfeldige variasjoner.  

Noen kommuner trekker fram at de har etablert ulike lavterskeltiltak. Det er imidlertid vanskelig å 
hevde at dette er effekter av forsøket, ettersom tilsvarende satsinger også finner sted i kontroll-
gruppen bestående av kommuner som ikke er med i forsøket.  

Det er flere mulige forklaringer til at det ikke kan observeres en entydig økning av omfanget 
tjenester i forsøkskommunene:  

► Kommunene kan være forsiktige med å pådra seg langsiktige økonomiske forpliktelser som de 
må bære også etter at forsøket avvikles. 

► Kommunene trenger enn så lenge tid til å tilpasse seg og forstå forsøket før de eventuelt 
iverksetter større satsinger.  

► Effekten av endret tildelingspraksis og finansiering kan være forholdsvis liten sammenlignet 
med de tilfeldige variasjonene som oppstår i små kommuner. I så fall vil ikke endringene 
fanges opp av vår datainnsamling.  

I kommunesektoren har man de senere årene sett en tendens til at en større del av utgiftene blir 
brukt til hjemmebaserte tjenester. Denne tendensen ser ut til å ha stoppet i fem av seks 
forsøkskommuner. Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvorvidt dette skyldes forsøket, og om 
dette er en trend som vil fortsette.  

 

 

 

  

 

 

 



R9272-01 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester (SIO)  ► 2017 ► 9 

2 Innledning  
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig 
finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen med forsøks-
ordningen var å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester 
ville gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til 
innbyggerne. Følgende kommuner har deltatt i forsøket: 

► Hobøl 
► Lillesand 
► Os (Hordaland) 
► Selbu  
► Spydeberg  
► Stjørdal 

I dette kapittelet gis det en beskrivelse av hvordan forsøket har vært innrettet.  

2.1 Om forsøket  
Norske kommuner står i dag fritt til selv å innrette tjenestetilbudet i henhold til lokale prioriteringer. 
Dette innebærer at kommunene innen helse- og omsorgsområdet selv kan bestemme hva de skal 
tilby av tjenester og hvordan de skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov, så 
fremt dette er i tråd med de lovmessige kravene kommunene er underlagt, bl.a. gjennom Pasient- 
og brukerrettighetsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonell-loven og Forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det betyr at pasienters og brukeres rett 
til nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til bruker-
medvirkning og likebehandling, like fullt vil være gjeldende i forsøkskommunene. Samtidig stiller 
kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, 
og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter. 

Forsøksordningen skulle ha to fokusområder:  

Brukers behov i sentrum 

► Det tilbys tjenester som er individuelt 
tilpasset ut ifra den enkeltes behov 

► Brukermedvirkning er satt i system 

 

Lik tildelingsprosess 

► Riktig kompetanse og 
kunnskapsgrunnlag er benyttet i 
behovsvurdering og tjenestetildelingen 

► Likt arbeidsverktøy er benyttet i 
tildelingsprosessene 

Forsøksordningen skulle inkludere inntil 20 kommuner og vare i tre år med oppstart 1. mai 2016. 
Selv om det innledningsvis var et større antall kommuner som søkte seg til forsøket, var det mange 
som i løpet av vinteren og våren 2016 valgte å trekke seg. Til sammen seks kommuner endte opp 
med å delta i forsøket. Forsøkskommunene ble delt inn i to grupper basert på hvilken modell de 
følger i løpet av forsøket. De to modellene (Modell A og B) forklares nærmere i de neste 
avsnittene.  
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2.2 Finansieringsmodell 
Dette avsnittet gir en beskrivelse av finansieringsmodellene som praktiseres i forsøket.  

Den ordinære modellen for finansiering av helse- og omsorgstjenester er at dette dekkes over 
kommunebudsjettet. Hvor mye som bevilges er da gjenstand for lokale prioriteringer. Kommunen 
står fritt til å avgjøre hvor mye som skal brukes til helse og omsorg, og hvor mye som skal brukes til 
andre formål i kommunen. Under er en forenklet skisse som illustrerer dette (inkluderer ikke andre 
finansieringskilder som f.eks. statlige refusjonsordninger). For ordens skyld legges det til at 
kommunenes inntekter i stor grad kommer gjennom statens ordinære rammetilskudd til kommunen.  

 

Figur 2-1 Forenklet skisse av ordinær finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  

En sentral del av SIO-prosjektet er at den ordinære finansieringsmodellen for helse og omsorg 
skulle erstattes med statlig øremerket finansiering. Deltakerkommunene har benyttet to ulike 
statlige finansieringsmodeller i forsøksperioden: Modell A og Modell B. De to finansierings-
modellene har kommet i stedet for det forsøkskommunene brukte på relevante helse- og 
omsorgstjenester tidligere.  

I forbindelse med SIO-prosjektet har det derfor blitt gjort et uttrekk fra statens rammetilskudd hos 
forsøkskommunene, tilsvarende de faktiske netto driftsutgiftene til omsorgstjenestene året forut for 
forsøksperioden (KOSTRA-koder 234, 253, 254 og 261). Dette uttrekket fra rammen erstattes for 
begge modeller med øremerkede statlige tilskudd. Øvrige finansieringskilder for omsorgssektoren, 
eksempelvis egenandeler, har ikke blitt påvirket av forsøket. Omsorgstjenestene som inngår i 
forsøket og finansiering er nærmere beskrevet i dokumentene Kriterier for tildeling av 
omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392).  

Felles for begge finansieringsordningene er at forsøkskommunene mottar et årlig inntektspåslag på 
4 prosent av kommunens uttrekk, oppad begrenset til 25 mill. kr. pr. år. Forsøket avvikles 1. mai 
2019. Etter dette trappes inntektspåslaget gradvis ned. Nedtrappingen av forsøket beskrives i IS-
2392. Helsedirektoratet dekker alle direkte kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og 
evaluering av forsøket, herunder til møter og samlinger. Kommunen må selv dekke kostnader 
knyttet til reise til møter og samlinger. 

Videre følger en nærmere omtale av finansieringsmodellene som benyttes i hhv. A- og B-
kommuner.  
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2.2.1 Modell A 
Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. 
Tildelingskriteriene er beskrevet i IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en 
mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen 
utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene (se omtale under 
3.1.3) som skal brukes i tildelingen.  

 

Figur 2-2 Forenklet skisse av finansieringsmodell i A-kommuner  

Modell A finansieres gjennom et øremerket rundsumstilskudd, med et årlig inntektspåslag og en 
statlig prismodell med enhetspriser. Finansieringsordningen og kravene til rapportering er 
beskrevet i IS-2392 Finansieringsmodell for omsorgstjenester. I modell A skal inntektspåslaget gå 
til tjenesteproduksjon, hvorav inntil 500 000 kroner pr. kommune pr. år kan øremerkes til utgifter 
knyttet til kommunens prosjektgjennomføring, herunder planlegging, administrasjon, rapportering 
og evaluering. Enhetsprisene i prismodellen skal justeres årlig og vil inkludere korreksjon for lønns- 
og prisstigning etter en kommunal deflator, jf. IS-2392. 

Implementering av modell A 
For de fire A-kommunene ble det foretatt et uttrekk fra kommunens rammetilskudd tilsvarende 
forbruket på omsorgssektoren i 2015. I forsøksperioden blir uttrekket justert for lønns- og pris-
stigningen basert på en kommunal deflator, og en faktor som er ment å dekke økte behov som 
følge av den demografiske utviklingen. 

Kommunen får dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris). I tillegg får de et rundsumtilskudd for 
å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert og et inntektspåslag på 4 prosent av uttrekket 
som blant annet kan brukes til dekke merkostnader ved deltagelse i forsøket.  

Enhetsprisen som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen for å 
etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015).1 Satsene er etablert ved 
hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.  

Det er fastlagt enhetspriser utvalgte tjenester. Disse tjenestene har tidligere vært finansiert av 
kommunens frie inntekter og det statlige øremerkede tilskuddet til særlig ressurskrevende helse- 

                                                      
1 Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgs-
tjenester». Rapport IS-2392 
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og omsorgstjenester.2 Finansieringen gjennom brukerbetalinger blir ikke berørt og fortsetter som 
før. 

Fra oppstart i mai 2016 og ut året var det en innkjøringsfase med prismodellen der kun endringen i 
tjenester ble finansiert med bruk av enhetspriser. Grunnen er at det har tatt tid å etablere vedtak 
med koder tilpasset opplegget for finansiering. Ordningen har altså ikke blitt praktisert fullt ut før 1. 
januar 2017. De andre delene av finansieringen med rundsumtilskudd og inntektspåslag ble innført 
samtidig med at forsøket startet (1. mai 2016). Rent praktisk ble tilskuddene gitt med halvårseffekt 
– dvs. fra 1. juli 2016, noe som altså var to måneder etter at forsøket startet. Begrunnelsen for 
dette var at kommunene ikke skulle tilbakebetale allerede utbetalt rammetilskudd.  

Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og altså erstattet med den nye finansieringen. 
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester (234, 
253, 254 og 261).  

For hvert år ble det så korrigert for pris- og lønnsvekst. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket 
skulle korrigeres for «den generelle veksten i kommuneøkonomien». Kommunene i forsøket har 
argumentert for at uttrekket da ville bli urimelig høyt. For 2017 er det valgt en annen metode for 
korrigering som gjør at uttrekket har blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på 
beregninger av betydningen av den demografiske utviklingen for landet som helhet for alle sek-
torer. Korrigeringen er på 1,6 prosent for I 2017 var det opprinnelige uttrekket justert for med 1,26 
prosent. Det korrigerte uttrekket er justert med en vekst på 0,70 prosent.. Korreksjonen er felles for 
alle A- og B-kommunene.  

2.2.2 Modell B  
Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. Kommuner som 
deltar i modell B får et øremerket rundsumstilskudd med et årlig inntektspåslag. Finansierings-
ordningen og rapportering er beskrevet i IS-2392. I modell B gis inntektspåslaget som en del av det 
øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere bindinger. 

 

Figur 2-3 Forenklet skisse av finansieringsmodell i B-kommuner  

 

                                                      
2 Helsedirektoratet 2017: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 
i kommunene Rundskriv IS-4/2017 
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2.3 Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier 
Kommuner i modell A skal benytte kriterier for tildeling av omsorgstjenester som er fastsatt av 
Helsedirektoratet og beskrevet i IS-2391 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester: Kriterier 
for tildeling av omsorgstjenester. Dette dokumentet har to hoveddeler: 

Arbeidsprosesskriterier 
Gjennom arbeidsprosesskriteriene legges det vekt på at tildelingsenhetene skal ha en mest mulig 
lik prosess for tildeling av tjenester. Disse kriteriene er delt inn fire innsatsområder: 

► Brukermedvirkning gjennom at brukeren gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om seg 
selv. Her står informasjon, kartlegging og dialog med brukere og pårørende sentralt.  

► Samhandling skal bidra til helhetlige pasient-/brukerforløp og sikre at tjenestene er koordinerte. 
Dette forstås både som samhandling med brukeren, og at tildelingsenheten har nødvendige 
systemer for samhandling og arbeidsflyt med andre aktører, eksempelvis utførerenhet eller 
spesialisthelsetjeneste. 

► Kompetanse i tildelingsenheten er en forutsetning for at behovsdekningen skal bli riktigst mulig. 
Med dette forstås både den interne kompetansen tildelingsenheten besitter, og den 
kompetansen tildelingsenheten trekker inn fra andre fagmiljøer/enheter ved behov.  

► Rutiner og bruk av verktøy er en forutsetning for enhetlig praksis på tvers av kommuner. Dette 
er både rutinene som benyttes i tildelingsprosessen, og egne skjemaer. Dette ble utarbeidet i 
forbindelse med innføringen av forsøket, og omtales i avsnitt 2.4. 

Tjenestekriterier 
Det er utarbeidet beskrivelser av tjenestene og vurderingskriterier for de tjenestene det fattes 
vedtak om. Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige, 
forsvarlige og verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.  

Kriteriene er fordelt etter kriterier for tjenester til hjemmeboende og kriterier for institusjon.  
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene ut fra følgende forhold:  

► Hva tjenesten består av/kan bestå av  
► Lovregulering av tjenesten  
► Hva som er formålet med tjenesten  
► Hvem som er i målgruppen for tjenesten  
► Relevante vurderingskriterier  
► Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke  

Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse, og 
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at 
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke 
tjenesteområder som vil være aktuelle, og hvilke tiltak som vil være best egnet. 

2.4 Verktøy i tjenestetildelingen 
Som en form for operasjonalisering av tjeneste- og arbeidsprosesskriteriene ble det i samarbeid 
mellom Helsedirektoratet og kommunene utviklet en rekke verktøy som skulle heve kvaliteten på 
tildelingsprosessen. De mest vesentlige dokumentene inkluderer: 

► Samtaleguiden, som skal fungere som et hjelpemiddel i forbindelse med kartleggingssamtaler. 
Samtaleguiden inneholder en rekke spørsmål om brukerens livssituasjon, forutsetninger og 
mål. Ved å snakke seg gjennom spørsmålene skal tildelingsenheten settes bedre i stand til å 
fatte vedtak som gjenspeiler hva som er viktig for brukeren.  
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► Søknadsskjema, som er dokumentet brukeren (evt. pårørende) fyller inn for å søke om 
tjenester fra kommunen. Søknadsskjemaet som er utviklet i forbindelse med SIO er relativt 
enkelt. Det som imidlertid er nytt er at brukeren ikke søker om en spesifikk tjeneste (f.eks. 
institusjonsplass), men kun beskriver egne bistandsbehov og mål. Formålet med dette er å 
gjøre kommunen bedre i stand til å tilby tiltak som passer den enkelte, og som er i tråd med 
BEON-prinsippet.  

► Sjekklisten, som er et dokument de som tildeler skal bruke for å forsikre seg om at de har 
innhentet tilstrekkelig med informasjon før de fatter et vedtak. Utfylling av sjekklisten er 
obligatorisk, og den skal også skannes og vedlegges i kommunens EPJ-system.  

Helsedirektoratet utarbeidet pilot-dokumenter, som ble testet ut i kommunene i løpet av de første 
månedene i forsøket. Deretter ble det satt opp møter for å få tilbakemeldinger og forbedre 
dokumentene. Dokumentene ble endelig godkjent i mars 2017.  

Helsedirektoratet utarbeidet også et e-læringskurs i saksbehandlerveilederen der SIO-kommunene 
deltok i to workshops. E-læringskurset ble publisert våren 2017 og er i prinsippet tilgjengelig for alle 
kommuner. SIO-kommunene fikk imidlertid tilsendt en del materiell i forbindelse med innføring av 
forsøket. 

Videre har Helsedirektoratet og kommunene jobbet med vedtaksmaler og «klart språk». Det har 
vært arrangert to møter om dette. I tillegg har kommunene fått tilbud om å benytte en konsulent på 
«Klart språk» i inntil 10 timer til utvikling av språk og vedtaksmaler/brev i egen kommune.  

2.5 Kompetanseutvikling og opplæring 
Kompetanseutvikling er en viktig del av forsøket. Det har derfor blitt arrangert samlinger underveis 
for erfaringsutveksling, og kommunene har blitt fulgt opp fortløpende. Kommunene som deltar i 
forsøket har også fått oppfølging og opplæring fra Helsedirektoratet i samsvar med en fastsatt 
opplærings- og oppfølgingsplan. Figuren under viser noen samlinger og andre kompetanse-
utviklingstiltak forsøkskommunene har tatt del i siden oppstart. A-kommunene har vært invitert til 
samtlige, mens B-kommunene i mindre grad har deltatt.  

 

Figur 2-4 Tidslinje for en del opplæringsaktiviteter i forsøksperioden 
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3 Evalueringsdesign og metode 

3.1 Mandat for evalueringsoppdraget 
Evalueringsoppdraget skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester 
gir: 

1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og 
2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne 

I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøks-
ordningen. 

Helsedirektoratet har operasjonalisert målene og kommet frem til at prosjektet skal føre til at: 

► Brukerens behov er i sentrum 

o Brukerne tilbys tjenester som er tilpasset den enkeltes behov 
o Brukermedvirkning er satt i system 

► Tildelingsprosessen er lik  

o Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 
tjenestetildelingen 

o Gode arbeidsverktøy er tilgjengelig i arbeidsprosessen 

Evalueringen skal vurdere grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning av forsøks-
ordningen. Forsøkskommunene i modell A og B skal sammenlignes med kommuner som ikke har 
deltatt i forsøket. 

I tillegg til å vurdere måloppnåelsen skal evaluator underveis i forsøket følge utviklingen i 
kommunene og gjennom årlige statusrapporter til direktoratet beskrive status og endringer på 
følgende områder: 

► Omfang på, og kompetanse ved tildelingsenhetene 

► Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen 

► System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten, mellom tildelings-
enhet og utførerenheter og med spesialisthelsetjenesten 

► Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling 

► Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling 

► Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs. 
utførte timer/uke i hjemmetjenesten, tildelte plasser i institusjon versus plasser til disposisjon 

► Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester 

► Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner) 

► Kommunenes bruk av inntektspåslaget 

 

I tillegg til denne rapporten vil det utarbeides egne rapporter som i større detalj belyser ulike 
økonomiske aspekter vedd forsøket. Disse publiseres i en senere rapport.  

3.2 Evalueringsdesign 
Denne følgeevalueringen kartlegger og vurderer status på fire tidspunkter:  

► 2016: Målepunkt 0 – Nullpunktmåling (kartlegge status før forsøket startet)  
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► 2017: Målepunkt 1 – status og utvikling etter ett år (denne rapporten) 
► 2018: Målepunkt 2 – status og utvikling etter to år 
► 2019: Målepunkt 3 – status og utvikling etter tre år og sluttevaluering av forsøket 

Målingene tar utgangspunkt i et indikatorsett som evaluator har utarbeidet i forbindelse med 
forsøket.3 På bakgrunn av disse indikatorene vurderes det om det har skjedd vesentlige endringer 
fra år til år, i tildelingspraksis, brukermedvirkning, kompetanse og hvilke prioriteringer som gjøres i 
tjenestetilbudet.  

Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorsettet ikke er det eneste grunnlaget for vurdering 
av hvordan forsøket påvirker kommunen. I tillegg til indikatorene legges det stor vekt på utfyllende 
case-beskrivelser av kommunene som har deltatt i forsøket. Dette gir grunnlag for å gå dypere inn i 
de endringene som har skjedd i de ulike kommunene.  

I alle tilfeller må det vurderes grundig i hvilken grad observerte endringer kan tilskrives selve 
modellen (finansiering, kriterier mv.), andre forhold knyttet til forsøket eller øvrige faktorer (f.eks. 
generelle utviklingstrekk, demografi, trender, interne forhold i kommunen mv.).  

3.3 Kontrollkommuner  
I forbindelse med evalueringen plukket evaluator også ut seks kontrollkommuner som så langt det 
var mulig skulle speile forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie 
inntekter), innbyggertall og geografisk plassering. Kontrollkommunene omtales også som C-
kommuner. Kontrollkommunene er: 

► Fjell 
► Østre Toten  
► Søgne 
► Trøgstad 
► Våler (i Østfold) 
► Oppdal  

Formålet med å inkludere kontrollkommuner var å skaffe et relevant sammenligningsgrunnlag for 
de kommunene som deltar i forsøket. Gjennom å definere og rekruttere denne gruppen har vi som 
evaluator mulighet til å hente inn samme type data (spørreundersøkelse, statistikk, regnskap mv.) 
fra kommuner som ikke påvirkes direkte av forsøket.  

Kontrollkommunene ble rekruttert av evaluator og inngår på frivillig basis, uten å inngå formelt i 
forsøket. Kontrollkommunenes motivasjon for å delta var først og fremst muligheten til å få økt 
kunnskap om egne tjenester. Strengt tatt utgjør også deltagelse som kontrollkommune en viss grad 
av intervensjon som kan påvirke kommunenes utvikling, og gjennom dette svekke deres status 
som uavhengig sammenligningsgrunnlag. Dette har sammenheng med at det samles inn 
informasjon i kontrollkommunene. De får tilgang til informasjonen og til sammenligninger med 
andre kommuner, noe som kan påvirke kontrollkommunenes beslutninger.  

3.4 Operasjonalisering av forsøkets målsettinger 
Nedenfor redegjøres det for vår forståelse av målene og hvordan vi har operasjonalisert mål-
settingene i indikatorer. I utgangspunktet er det to kriterier for en god operasjonalisering. Det ene 
er at operasjonaliseringen skal være entydig og presis, for å oppnå høyest mulig grad av reliabilitet 
i undersøkelsen. Det vil si at datagrunnlaget man bruker for å vurdere måloppnåelse i hver 

                                                      
3 Ettersom det har skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for evalueringsoppdraget, spesielt reduksjonen i antall 
deltagende kommuner, har det vært gjort enkelte justeringer i evalueringsdesignet i forhold til som ble beskrevet i det 
opprinnelige oppsettet. 
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kommune, er pålitelig, enten dette er kvalitative observasjoner eller kvantitative data. Hva som skal 
måles, må være entydig definert, slik at de observasjonene som gjøres skal kunne sammenlignes 
på tvers av kommuner.  

Det andre kriteriet er definisjonsmessig validitet, det vil si at de indikatorene som brukes stemmer 
overens med den forståelsen man har av henholdsvis økt likebehandling og riktigere behovs-
dekning. Den metodiske utfordringen ligger derfor i å definere indikatorer som til sammen dekker 
de målsettingene som skal vurderes, samtidig som dette er indikatorer som lar seg dokumentere 
og sammenligne på en enhetlig måte. 

De overordnede målene for forsøksordningen er å prøve ut om en modell med statlig finansiering 
gir: 

► riktigere behovsdekning for innbyggerne og brukere av tjenestene 
► økt likebehandling på tvers av kommunegrenser 

Videre følger en drøfting av hvordan de to målene kan forstås.  

3.4.1 Hvordan måle riktig behovsdekning? 

Måling av samsvar mellom tjenester og behov er en krevende øvelse, ettersom de fleste kriterier 
for vurdering av behov i større eller mindre grad inneholder innslag av subjektive vurderinger, som 
trolig vil variere noe etter hvilke saksbehandlere og fagfolk som trekkes inn i vurderingen. Den 
viktigste grunnen er imidlertid at behovene i stor grad er avhengig av målene og preferansene til 
den enkelte bruker. Det betyr at de faglige kartleggingene som foretas i kommunene bare utgjør en 
del av grunnlaget for hvilke tjenester som brukeren bør få. 

 

Figur 3-1 Konseptuell modell av forhold mellom behov og indikatorer for måloppnåelse 

Figur 3-1 illustrerer prosessen fra behov til tjeneste. I tildelingsprosessen har vi definert tre 
delprosesser som vi registrerer i form av indikatorer:  

► brukermedvirkning, 
► samhandling og kompetanse, og  
► rutiner og verktøy  

Denne inndelingen er i tråd med de fire innsatsområdene som identifiseres som sentrale for å sikre 
måloppnåelse på riktigere behovsdekning og økt likebehandling, jf. Helsedirektoratets veileder IS-
2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester side 9. Vi har i vår gjennomgang valgt å slå sammen 
områdene kompetanse og samhandling da dette i mange tilfeller er overlappende.  
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Den siste hovedindikatoren brukt i denne analysen gjenspeiler det som ytes av helse- og omsorgs-
tjenester. Her ser vi kommunens tjenestesammensetning på aggregert nivå (omsorgstrappen), og 
bruker dette til å vurdere hvordan brukernes behov dekkes.  

Videre følger en omtale av hvordan disse hovedindikatorene på ulike måter belyser riktigere 
behovsdekning.  

Vurdering av behovsdekning gjennom innretning av tildelingsprosessen 
En betydelig del av intervensjonen i forsøket ligger i å endre praksis for hvordan tjenester tildeles. 
Et premiss for dette er at en bedre tildelingspraksis vil føre til både riktigere behovsdekning og økt 
likebehandling av brukere. Vi har i inndelingen av indikatorer knyttet til tildelingsprosessen valgt å 
speile Helsedirektoratets veileder IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Her trekkes 
brukermedvirkning, samhandling, kompetanse og rutiner/verktøy fram som de viktigste innsats-
områdene. Selv om det kun er kommunene i Modell A som er pålagt å bruke veilederen, vil 
indikatorsettet nedenfor også brukes for å vurdere tildelingsprosessen i B-kommuner og 
kontrollkommuner.  

Brukermedvirkning i tildelingen 
Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle og i større grad bli en 
ressurs i eget liv. Dette stiller høyere krav til omsorgstjenestene, som i større grad enn tidligere må 
kartlegge og forstå brukerens behov. Videre må omsorgstjenestene gjennom kommunikasjon og 
støtte tilrettelegge for at brukerne reelt kan delta i beslutninger som angår dem selv.  

Tildelingsenhetene skal legge særlig vekt på brukers situasjon og hva som er viktig for brukeren. 
Det å bevisst stille brukeren spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er blitt trukket fram som et viktig 
virkemiddel for å få fram hva som egentlig er det viktigste for brukeren.  

Kompetanse og samhandling i tildelingen  
Kompetanse i tildelingsenheten betyr blant annet at de ansatte innehar relevant grunnkompetanse, 
samtidig som de er bevisst på å innhente riktig kompetanse ved behov. Dette kan være 
spisskompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkernes behov.  

God samhandling med relevante aktører er avgjørende for å sikre at nødvendig kompetanse 
benyttes i tildelingen. Dette bidrar igjen til å sikre gode pasient- og brukerforløp, og koordinerte 
tjenester. I denne sammenhengen er det viktig at de som arbeider med tildelingen har god 
samhandling med de som utfører tjenestene, fastleger, spesialisthelsetjenesten mv.  

Kapasitet er et tilliggende område som også vil bli vurdert under dette, ettersom tilstrekkelig 
kapasitet i tildelingsprosessen er en forutsetning for at fagkompetansen skal kunne brukes i de 
tilfellene det er nødvendig.  

Rutiner og verktøy i tildelingen  
For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen, har det blitt utarbeidet 
felles rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket. Formålet med disse var å 
gjøre kommunene bedre i stand til å ha en mer enhetlig praksis for tildeling.  

En godt organisert tildelingsprosess vil blant annet kunne innebære at det er samsvar mellom 
vedtatte og utførte tjenester, og at det jevnlig vurderes om vedtakene bør justeres opp eller ned. 
Det er også en forutsetning for enhetlig praksis som understøtter likebehandling.  

For å kunne gjøre gode vurderinger som blir mest mulig likeartet på tvers av kommuner, er det 
vesentlig at arbeidsverktøyene, i form av veileder, skjema og IKT-verktøy, i størst mulig grad 
understøtter en harmonisert praksis. I forbindelse med forsøket er det utarbeidet egne retningslinjer 
for bruk av dette.  
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Vurdering av behovsdekning gjennom utformingen av tjenestetilbudet 
Selv om intervensjonen i forsøket i utgangspunktet skjer på tildelingsnivå, er det av avgjørende 
betydning å forstå hvilke implikasjoner dette har for utformingen av tjenestetilbudet. Konsekvenser 
av endret tildelingspraksis bør i teorien også ha en effekt på tjenestene, f.eks. i form av økning eller 
reduksjon av ulike tiltak. Dette er derfor en viktig kilde for å belyse om forsøket faktisk bidrar til 
riktigere behovsdekning. Det vil også belyse andre relevante forhold, f.eks. kommunens 
ressursbruk. 

Det førende prinsippet for å koble behov og tjeneste innen helse- og omsorgstjenestene er LEON-
prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå), som gjerne kan skisseres i form av en tiltakskjede 
eller omsorgstrapp, se Figur 3-2.  
I praksis vil dette si en tilpasset behandling og oppfølging etter det behovet brukerne har for 
bistand og omsorg. Dette behovet kan imidlertid endre seg, f.eks. dersom en iverksetter 
rehabiliterende tiltak til eldre mennesker. Det betyr at pasientene ikke skal ligge lenger på sykehus 
enn hva det er behov for, sett i forhold til en predikasjon av utviklingen i sykdomsbildet. I St.meld. 
nr. 47 (2008–2009) endres begrepsbruken fra “LEON” til “BEON” (Beste Effektive Omsorgs Nivå). 
Det er et mål at brukerne i størst mulig grad kan ivaretas innenfor BEON. I dette ligger det en 
grunnleggende forståelse av at kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng 
med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver.  

 

Figur 3-2 Omsorgstrappen, BEON-prinsippet  

Figuren over viser en teoretisk oversikt over ulike tiltak som er sentrale innen helse- og omsorgs-
tjenestene, og som kan være aktuelle for innbyggere med ulike behov.  

Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. Øverste trinn er 
sykehjem, omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller tilsvarende tjenester med høy bemanning. 
For de fleste brukergruppene innen helse- og omsorgstjenestene vil behovet variere over tid. Et 
behov kan også dekkes på flere måter. Dersom en bruker får tilbud om tilpasset bistand i eget 
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hjem, kan f.eks. en innleggelse i sykehjem ofte unngås eller utsettes. Tilsvarende kan et tilrettelagt 
tilbud for en person med nedsatt funksjonsevne redusere behov for permanent bemanning, og 
trygge rammer rundt en bruker med psykiske problemstillinger forhindre én-til-én bemanning. 
Hvordan kommunene dimensjonerer tiltakskjeden, arbeider etter BEON-prinsippet og vurderer 
brukernes helhetlige behov, kan ha mye å si for utviklingen i forbruk av pleie- og omsorgstjenester.  

Dette er forhold som i stor grad kan belyses gjennom kvantitative analyser av hvordan omsorgs-
trappen er innrettet. Et overordnet prinsipp i vår vurdering er at en finmasket fordeling av brukere 
langs hele omsorgstrappen isolert sett vil kunne indikere en riktigere dekning av brukernes behov. 
Dette må imidlertid ses i forhold til de andre indikatorene.  

3.4.2 Hvordan måle økt likebehandling på tvers av kommunegrenser?  

I begrunnelsen for forsøket ligger det et premiss om at kommuner har ulikt tjenestetilbud og ulik 
behovsdekning, noe som til dels skyldes ulike finansielle rammer og prioriteringer, og til dels ulik 
praksis for tildeling. Dersom forsøket skal ha den intenderte effekten – nemlig økt likebehandling 
på tvers av kommunegrenser – vil dette bety at kommunene som deltar i forsøket gradvis utvikler 
seg mot likere praksis i tildelingen av tjenestene. Dersom tildelingspraksis endrer seg som følge av 
forsøket, vil dette høyst sannsynlig også påvirke omfang og utforming av tjenestetilbudet i 
kommunen.  

Det betyr at for å kunne fastslå at forsøket fører til økt likebehandling bør man enten kunne 
observere likere tildelingspraksis og/eller likere utforming av tjenestene på tvers av de kommunene 
som deltar i forsøket. Det er spesielt A-kommunene som er interessante, siden de er utsatt for 
størst grad av intervensjon.  

Et eksempel kan være andel utgifter til institusjon kontra hjemmebaserte tjenester, som regnes 
som en viktig parameter for å vurdere hvordan en kommune innretter sitt tjenestetilbud. Dersom 
andelen for A-kommunene (og til dels også B-kommunene) framover konvergerer mot et likere 
nivå, kan dette være et forhold som kan indikere at kommunene utvikler seg mot økt likhet i 
tjenestetilbudet. Det vil imidlertid ikke i seg selv være grunnlag nok til å fastslå at det er forsøket 
som skal tilskrives denne effekten.  

Videre må det også legges til at enkeltindikatorer ikke kan tolkes isolert sett. Et annet uttrykk for 
likere praksis kan være nivået på heldøgnsbemannet tjeneste, uavhengig av om det er institusjon 
eller bolig.  

3.5 Hvordan måle effekter av forsøket over tid?  
Forsøkskommunene – og særlig A-kommunene – er gjenstand for forholdsvis store endringer i 
hvordan kommunale pleie- og omsorgstjenester innrettes. Det kan likevel være krevende å isolere 
eventuelle effekter av forsøket over tid.  

Det er mange forhold som påvirker en kommunes pleie- og omsorgstjenester. For eksempel vil en 
del endringer kunne skyldes omlegginger av nasjonale rammebetingelser og prioriteringer (nye 
forskrifter, nye satsinger i statsbudsjettet mv.). Et annet aspekt kan være endringer i ramme-
betingelser i den enkelte kommune. I forsøkskommunene har ikke lokale myndigheter styring med 
den økonomiske rammen for pleie- og omsorgsektoren i forsøksperioden, men for kontroll-
kommunene kan lokale forhold påvirke sektoren. Tilgangen til plasser i institusjonsomsorgen 
(sykehjem, bofellesskap mv.) kan også variere fra år til år, noe som kan få stor betydning for 
anvendelsen av de hjemmebaserte ytelsene. Man kan altså tenke seg at kapasiteten, og ikke 
behovet, bestemmer tildelingen. Rammene for antall plasser (f.eks. i egne sykehjem, kjøp av 
plasser utenfor kommunen mv.) legges av kommunestyret, i de årlige budsjettene. Lokale 
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satsinger/prioriteringer/prosjekter kan også ha betydning for kommunens pleie- og 
omsorgstjenester.  

Et annet relevant aspekt er at kommunene i forsøket planlegger for at modellen kun skal gjelde i en 
tidsavgrenset periode på tre år. Dette betyr at kommunene må ta høyde for at tjenestene etter 
forsøksperioden igjen skal tilbake til kommunalt fastsatte rammer. Derfor vil ikke tilpasninger i 
forsøket nødvendigvis gjenspeile den praksisen som ville utviklet seg dersom ordningene var 
permanente.  

Dette gjør det krevende å måle hvilke effekter som skyldes selve modellen kommunen følger (A 
eller B), andre effekter knyttet til det å delta i forsøket, og alle øvrige forhold som påvirker 
kommunens tildelingsprosess og tjenestesammensetning. 

I et hypotetisk eksempel kan det være slik at de økonomiske driverne i den statlige finansierings-
modellen gir kommunen insitamenter for å satse på institusjonsplasser framfor hjemmebaserte 
tjenester. Samtidig kan de læringsarenaene som etableres i forbindelse med forsøket, kombinert 
med at kommunen er gjenstand for evaluering, bidra til den motsatte effekten.  

 

Figur 3-3 Noen forhold som kan påvirke kommunens måloppnåelse i forsøket 

Alt dette er forhold som gjør det mer krevende å trekke valide slutninger om hvilken effekt det har å 
implementere de to forsøksmodellene (A og B).  

For å kunne vurdere effekter av forsøket har det også blitt lagt vekt på kvalitative observasjoner 
knyttet til forsøkskommunene. En inngående beskrivelse av hvordan kommunene opplever 
effektene av forsøket er presentert i kapittel 4 – Endringer i forsøkskommunene.  

Videre ses alle endringer i kommunene opp mot korrigerte tall for både C-kommunene og landet for 
øvrig, for å ta høyde for endringer i befolkningsstruktur og generelle utviklingstrekk i kommunene.  
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3.6 Generaliserbarhet 
Hensikten med mange forsøksprosjekter, inkludert dette, er å avdekke om en form for tiltak vil 
kunne være aktuelt å innføre på større skala. Det er derfor relevant å vurdere hvorvidt resultatene 
som fremkommer i dette forsøket kan generaliseres til andre kommuner. Selv om SIO-prosjektet 
kan ha en rekke læringseffekter, er det imidlertid flere forhold som tilsier at det bør vises varsomhet 
med å generalisere resultatene i dette forsøket til landet som helhet.  

3.6.1 Lavt antall deltakerkommuner 
Den mest åpenbare svakheten med tanke på overføringsverdi er det lave antallet deltaker-
kommuner. Fire kommuner har implementert A-modellen, som er den mest omfattende, mens to 
kommuner har implementert B-modellen. Det lave antallet gjør at det er vanskeligere å trekke 
slutninger om forsøkets egentlige virkninger, siden utvalget da er mer sårbart for tilfeldigheter. 
Eksempelvis kan kommunens utgiftsnivå påvirkes betydelig av en enkelt ressurskrevende bruker. 
Likeledes kan observasjoner knyttet til kommunens arbeidsmåte, kompetanse mv. være påvirket 
av enkeltpersoner blant de ansatte.  

3.6.2 Potensiell utvalgsskjevhet  
En tilgrensende problemstilling er knyttet til utvalgsskjevhet. Kommunene som deltar i forsøket er 
alle små eller mellomstore kommuner, mens ingen større byer er representert. 

Kommunene som deltar i forsøket valgte for det første å søke om deltagelse, og for det andre å 
forbli i forsøket (når mange andre kommuner trakk seg). Kommunene er med andre ord ikke 
tilfeldig valgt. Det er derfor en mulighet for at de kommunene som deltar i forsøket er de som i 
utgangspunktet hadde de beste forutsetningene for å delta. Dette kan være økonomiske 
forutsetninger (slik som lave enhetskostnader og gunstig rammeuttrekk) eller organisatoriske 
forutsetninger (endringskultur, kompetanse, forutgående erfaring med lignende modeller mv.).  

Alt i alt bør man derfor være forsiktig med å forutsette at deltakerkommunene er representative for 
norske kommuner generelt og at virkningene av forsøket på deltakerkommunene gjenspeiler 
virkningene man ville fått i andre kommuner.  

3.6.3 Tidsavgrensning  
Kommunene som deltar i forsøket er bevisst på at forsøket avsluttes i 2019, og at helse- og 
omsorgssektoren da går tilbake til rammefinansiering over kommunens budsjetter. Dette kan føre 
til at kommunene er mer tilbakeholdne med å gjøre endringer med langsiktige konsekvenser enn 
de ville vært i en situasjon der finansieringsmodellen var permanent. Dette poenget understrekes i 
mange av intervjuene med ansatte og ledere i kommunene. Effekter som kan påvises i en 
midlertidig kontekst, er derfor ikke nødvendigvis gyldige i permanent kontekst.  

3.6.4 Kompetanse- og oppmerksomhetseffekter  
Kommunene som deltar i forsøket har ikke bare implementert en finansieringsmodell og et 
rammeverk. De har også vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet fra Helsedirektoratet, 
pressen, evaluator, politikere osv. De har også vært del av en læringsprosess hvor de har deltatt 
på samlinger, hatt jevn dialog med Helsedirektoratet og andre kommuner, og hvor de har blitt stilt 
krav til i form av rapportering mv. Denne læringsprosessen ville trolig ikke ha oppstått på samme 
måte dersom modellen(e) i forsøket hadde blitt implementert i stor skala.  

3.7 Datainnsamling 
Datainnsamlingen har funnet sted i alle kommuner, inkludert kontrollkommunene. Undersøkelses-
opplegget har imidlertid vært differensiert, slik at ikke alle metoder har vært benyttet i samtlige 
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kommuner. Oversikten under viser hvordan data har blitt samlet inn i de ulike gruppene av 
kommuner. 

Tabell 3-1 Metoder for datainnsamling i de ulike kommunene i 2017 

Metode for datainnsamling A-kommuner B-kommuner Kontroll-
kommuner 

Intervjuer og gruppesamtaler med ansatte i kommunen Ja Ja Nei 

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen Ja Ja Ja 

Fokusgrupper med pårørende Ja Nei Nei 

Telefonintervjuer med brukere Ja Nei Nei 

Årsverksrapportering Ja Ja Ja 

Gjennomgang av IPLOS-data Ja Ja Ja 

KOSTRA-gjennomgang Ja Ja Ja 

Regnskapsgjennomgang (fordeling på brukergrupper) Ja Ja Nei 

3.7.1 Intervjuer/gruppesamtaler med ansatte i kommunen 
Prosjektteamet besøkte hver A- og B-kommune i løpet av perioden april-juni 2017. De mest 
relevante personene/funksjonene som ble intervjuet var: 

► Sentrale politikere  
► Rådmann  
► Kommunalsjef(er) i omsorgstjenesten  
► Enhets- og virksomhetsledere 
► Økonomi/budsjettfunksjon  
► Leder og ansatte ved tildelingsenheten  
► Stabs-/utviklingsfunksjon(er) i sektoren  

Etter dialog med den enkelte kommune ble informantgruppen utvidet og tilpasset kommunens 
organisering. I de fleste kommuner ble det også inkludert informanter fra førstelinjen. Det kunne 
være ergoterapeut, samt sykepleiere, helsefagarbeidere og/eller hjemmehjelpere som jobbet på 
sykehjem eller i hjemmetjenesten. Vernepleiere og rådgivere innen rus/psykiatri ble også intervjuet 
i noen kommuner. Våre intervjuer og gruppesamtaler ga et riktig tilfang av erfaringer i kommunene. 

Spørsmålene var knyttet til status og endringer på følgende tema: 

► Innretning av tjenestetilbudet 
► Forebygging og hverdagsrehabilitering 
► Velferdsteknologi 
► Vedtakspraksis 
► Kompetanse, samhandling og brukermedvirkning i tildelingsprosessen 
► Rutiner og verktøy 
► Økonomiske forhold 
► Overordnet om forsøket  

Til sammen ble det i 2017 gjennomført 40–45 intervjuer (og gruppesamtaler) med ansatte i 
kommunene.  

3.7.2 Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen 
I år som i fjor har de ansatte i kommunene som er med i SIO-prosjektet gjennomført en spørre-
undersøkelse, med spørsmål om en rekke ulike sider ved tildelingsprosessen. Vi har bedt ansatte 
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vurdere brukermedvirkningen i tildelingen, kompetanse og samhandling i tildelingen og rutiner og 
verktøy for tildeling. 

Vi ba kommunen oppgi epostadresse til følgende ansattgrupper: 

► Leder for tildeling/forvaltningskontor 

► Ledere for utførerenhetene/enhetsledere 

► Fagpersoner/spesialister som er involvert i tildelingsprosessen gjennom å delta i 
tildelingsmøter 

► Andre som har hatt en formell rolle i tildelingsprosessen 

Vi fikk rapportert epostadresser til 169 ansatte. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden juni- 
august 2017. Undersøkelsen ble sendt ut via systemet Survey-Xact, og det ble purret to ganger. 
Totalt fikk vi svar fra 112 ansatte. Fra A- og B-kommunene fikk vi inn 74 svar som gir en svar-
prosent på 70. Fra C-kommunene fikk vi inn 38 svar som gir en svarprosent på 59. Totalt gir dette 
en svarprosent på 66. 

I undersøkelsen ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Vi spurte blant annet 
om organisering og rammebetingelser for dagens tildelingspraktisering, vedtakspraksis, sam-
handling med bruker og pårørende, brukermedvirkning og de ansattes kompetanse. De enkelte 
spørsmålene og de ansattes svar på disse er dokumentert i avsnitt 5.2-5.4. 

3.7.3 Fokusgrupper med pårørende 
I A-kommunene ble det gjennomført fokusgrupper med pårørende for å få større innsikt i hvordan 
kommunens tjenester oppleves for brukere og pårørende. I forbindelse med fokusgruppene fikk de 
pårørende anledning til å gjennomføre en enkelt spørreundersøkelse på papir som omhandlet 
deres opplevelser med tildelingen og utførelse av pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Totalt 
var det 27 pårørende som svarte på spørreskjema i de fire A-kommunene. 

3.7.4 Telefonintervjuer med brukere  
Som en del av evalueringen av SIO har vi gjort telefonintervjuer med brukere om hvordan de 
oppfatter tildelingensprosessen og tjenesten de mottar fra kommunen. Mens vi i 2016 intervjuet 
både brukere fra A- og B-kommuner, har vi i 2017 kun intervjuet brukere i A-kommuner. Vi kommer 
derfor i denne rapporten kun å presentere resultater fra A-kommuner for 2016 og 2017.4 Både 
brukere og tjenestene som er tildelt er nye i 2017, det vil si at en sammenligning av svarene bør 
gjøres med en viss varsomhet, fordi det kan være systematiske forskjeller mellom personene i de 
to årene som gjør at resultatene er annerledes, uten at forskjellene kan knyttes til tildelings-
prosessen eller tjenesteutførelsen. 

Kommunene selv var ansvarlig for å rekruttere brukere og vi fikk kontaktinformasjon til totalt 34 
personer som mottar tjenester i de fire A-kommunene. Vi intervjuet til slutt 27 brukere: sju brukere 
fra Os, seks fra Stjørdal, sju fra Lillesand og sju fra Hobøl. De resterende sju brukerne ønsket 
enten ikke delta likevel eller svarte ikke på telefon etter gjentatte forsøk. To av tre i utvalget er 
kvinner. 8 brukere var under 67 år, 9 var mellom 67 og 79 år, 8 var mellom 80 og 90 år og 2 
brukere var over 90 år. 

                                                      
4 I 2016 har vi også svar for Spydeberg. Disse er altså tatt ut. Vi klarte ikke å rekruttere noen brukere fra 
Selbu, den andre B-kommunen i 2016. 
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3.7.5 Årsverkskartlegging 
Kontaktpersonene i hver kommune ble i september 2017 tilsendt et utfyllingsskjema knyttet til antall 
årsverk i kommunen. Årsverkene ble spesifisert på enhet og kompetanse, med utgangspunkt i 
antall årsverk 1.9.2017. Tilsvarende måling ble gjort for 1.1.2016 og 1.9.2016.  

Metodisk har det vært krevende å skaffe sammenlignbare tall på årsverk, ettersom det er basert på 
kommunenes egen rapportering. En del type stillinger har i varierende grad vært talt med, 
eksempelvis assistenter og innleide vikarer. Omorganiseringer har i noen tilfeller gjort det krevende 
å følge utviklingen på bestemte områder. Vi har vært i dialog med kommunene for å kvalitetssikre 
tallene der det har vært vurdert som nødvendig.  

3.7.6 IPLOS 
IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk 
for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for 
kommunene og for statlige myndigheter. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige 
myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.  

Statistisk sentralbyrå ga i oktober 2015 ut publikasjonen «Kommunale helse- og omsorgstjenester 
2014. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere». Dette er en publikasjon med statistikk for 
landet som helhet. Statistikken i publikasjonen er fra IPLOS-registeret. Det vil bli bestilt tilsvarende 
statistikk på kommunenivå, for å belyse utviklingen for kommunene som deltar i forsøket. Normalt 
kan ikke cellene i tabellen offentliggjøres som følge av muligheten til å identifisere enkeltpersoner. 
Datatilsynet har gitt konsesjon og Helsetilsynet tillatelse til at vi får tilgang til en fullstendig statistikk. 
Tillatelsen ble ikke gitt tidsnok til at denne rapporten har fått med statistikk basert på IPLOS. 

3.7.7 KOSTRA 
Statistikk hentet fra KOSTRA er en viktig kilde for indikatorene omtalt i kapittel 5.1. Indikatorene er 
dermed basert på anerkjente nøkkeltall hvor det finnes statistikk for alle landets kommuner. Denne 
statistikken er bearbeidet i en egen database utviklet av Agenda Kaupang for formålet.  

Kommunens tjenesteregnskap (KOSTRA-funksjonene) skiller ikke mellom ulike grupper av brukere 
av pleie og omsorg. KOSTRA skiller kun mellom fire tjenester/funksjoner, disse er: 

► 234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm, 
matombringing og støttekontakt) 

► 253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig) 

► 254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring, 
BPA, privat avlastning og omsorgslønn) 

► 261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig) 

I praksis er dette en for grov inndeling av utgiftene. Tjenestene innenfor pleie og omsorg betjener 
flere ulike brukergrupper. Hver gruppe har sin egen omsorgstrapp og sine spesielle faglige 
utfordringer. Det er derfor viktig å sammenligne kommunenes utgifter pr. brukergruppe. Hvis 
utgiftene basert på KOSTRA-tall fremstår som høye, er det ikke nødvendigvis fordi eldreomsorgen 
er omfattende. Det kan like gjerne skyldes stort volum av tjenester til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Psykisk helse kan også utgjøre en stor utgift.  

3.7.8 Fordelingen av utgifter på tre brukergrupper – metode 2016 
Kommuneregnskapet for 2016 har blitt delt mellom de tre brukergrupper ut ifra følgende 
kategorisering: 
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► Personer med nedsatt funksjonsevne: Begrepet er brukt om personer med enten fysiske eller 
psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen omfatter blant annet psykisk utviklingshemmede, 
autister, mennesker med Asperger syndrom, multipsykisk utviklingshemming/utviklings-
forstyrrelse og mennesker med lignende behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Medregnes skal også brukere med ervervet funksjonshemming som har behov for langvarige 
og koordinerte tjenester. Brukerne skal være mellom 0 og 67 år. Et unntak er brukere over 67 
år som bor i et bofellesskap med tilsvarende tjenester som brukere under 67 år. Brukere på 
sykehjem er registrert under kategorien eldre mv.  

► Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Denne gruppen omfatter brukere som 
har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen psykisk helse/rus. Det vil ofte være 
stilt en diagnose, men ikke alltid. De fleste brukere i gruppen har sammensatte problem-
stillinger, med det kjennetegn at psykiske problemstillinger og rus er primærutfordringen.  

► Eldre mv.: Den siste kategorien omfatter personer som ikke faller inn under de to andre kate-
goriene. De fleste vil være eldre. Brukerne kan imidlertid være i alle aldre.  

En fordeling av kommuneregnskapet for 2015 på de samme gruppene ble gjort for både 
kommunene i forsøket og kontrollkommunene. For 2016 er fordelingen avgrenset til de seks 
kommunene i forsøket. 

Oppdelingen av regnskapet for 2016 er gjort skjønnsmessig av økonomer og fagfolk i de enkelte 
kommuner, under veiledning av Agenda Kaupang. Fordelingen omfatter de fire KOSTRA-funk-
sjonene nevnt over.  

De seks kommunene leverte et detaljert regnskap for 2016 for hele kommunen. Regnskapet ble så 
tilrettelagt av Agenda Kaupang på et mer aggregert nivå. Kommunene har i etterkant fordelt 
regnskapet på de tre brukergruppene. Innenfor hver gruppe er det også foretatt en fordeling på 
brukere over og under 18 år. Kommunene har fått en noe mer detaljert beskrivelse av bruker-
gruppene enn avgrensningen omtalt i de tre kulepunktene over. 

I fordelingen inngår det noe skjønn. Erfaringen har vist at fordelingen likevel blir tilstrekkelig 
nøyaktig for de analysene som regnskapsfordelingen skal brukes til. 

Det har vært foretatt en sammenlikning mellom regnskapet for 2015 som er sendt oss og rappor-
teringen kommunene har gjort i KOSTRA. Det er kun oppdaget helt marginale forskjeller. I for-
delingen av regnskapet er det også oppdaget noen mindre feil som er rettet opp. 

3.8 Metode for korrigering av behov 

Metode for korrigering av forskjeller i behov 
I KOSTRA har det i rundt 15 år vært publisert nøkkeltall med en sammenlikning av utgifter per 
innbygger i kommunene for ulike tjenesteområder. En slik sammenlikning blir svært unøyaktig, fordi 
den ikke tar hensyn til forskjeller i forskjeller i behov mellom kommuner. Ulike miljøer har derfor 
begynt å foreta korreksjoner for forskjeller i behov, med en metode tilsvarende den vi har brukt i vår 
rapport. Disse korreksjonen i litt ulike varianter blir utført av KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune 
og flere konsulentfirmaer. Resultater av beregningene blir brukt av kommuner landet rundt og av 
nasjonale aktører på feltet.  

Korrigeringen for behov er gjort med utgangspunkt i det statlige inntektssystemet. Vi har brukt 
kriteriene, vektene og kriterieverdiene som ble brukt for beregningen av rammetilskuddet for pleie- 
og omsorgstjenestene i 2016. I utgiftsutjevningen skiller ikke kriteriene mellom ulike tjeneste-
områder. Vi har derfor brukt resultatene av analysene som har gitt kostnadsnøklene for de ulike 
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tjenesteområdene, slik det for eksempel er gjort av Rattsø-utvalget fra 1990-tallet og Borge-
utvalget fra 2005. 

Vi har beregnet indikatorer for kommunenes behov for pleie og omsorgstjenester normert i forhold 
til landet. Disse indikatorene er brukt sammen med innbyggertallet i nevneren i brøkene som viser 
våre nøkkeltall. 

Det er foretatt beregninger sammenlikninger på tvers av kommuner både når det gjelder utgiftene 
til pleie og omsorgstjenester og for sammensetningen av omsorgstrappa. For hver av tjenestene i 
omsorgstrappa er det beregnet om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landsgjennomsnittet 
(landet=100). 

Mest nøyaktig på overordnet nivå 
Antakelsen er at metoden gir et mer nøyaktig grunnlag for sammenlikning enn bare å bruke antall 
innbyggere i nevneren. Metoden er mest nøyaktig på et overordnet nivå, for eksempel når det 
gjelder en sammenlikning av de samlede pleie- og omsorgsutgiftene. Det er jo på dette nivået 
kriteriene i inntektssystemet er utviklet. Vi har imidlertid også foretatt korreksjonene for omfanget 
av enkelttjenester. Korreksjoner for enkelttjenester blir mer unøyaktige enn på de samlede 
utgiftene.  

På kommunalt nivå er det svært store forskjeller i sammensetningen av tjenestene i den såkalte 
omsorgstrappa. Selv om beregningene på detaljert nivå ikke er helt nøyaktige, er det etter vårt 
skjønn den beste tilnærmingen når man skal sammenlikne ulike kommuner. Forskjellene i 
sammensetningen av tilbudet er imidlertid så store at resultatene ville vist mye de samme 
mønsteret om vi bare hadde brukt innbyggertallet i nevneren. 

Likebehandling, men ikke like tjenester 
De overordnede målene med forsøket er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og rik-
tigere behovsdekning for innbyggerne. Økt likebehandling og riktigere behovsdekning behøver ikke 
å bety at sammensetningen av tjenester skal være helt lik i kommunene. Det henger sammen med 
at lokal tilpasning av tjenestetilbudet er viktig for å få et mest mulig brukertilpasset og effektivt 
tjenestetilbud. 

Inntektssystemet som vi har brukt for korrigeringene er ikke et normativt system som skal si noe 
om hva kommunene må bruke midlene på, men er et system for mest mulig rettferdig fordeling 
mellom kommunene ut i fra kommunenes behov. 

Et viktig funn er Stjørdal og Os har bygget til boliger med døgnomsorg som et alternativ til langtids-
plasser på sykehjemmet. I intervjuene vi har hatt med representantene for de to kommunene har vi 
fått kvalitativ informasjon om hvordan disse boligene har blitt bygget over mange år. Vi benytter 
altså flere kilder til å belyse nivå og utviklingen i tjenestetilbudet. I årets rapport legger vi frem langt 
mer detaljerte data om sammensetningen av tjenestetilbudet. Dataene vil bidra til å avdekke også 
andre forskjeller i kommunenes prioriteringer, som igjen vil danne grunnlag for intervjuer og annen 
dialog med representanter for kommunen. Gjennom intervjuene vil vi kunne få en bedre forståelse 
for begrunnelsen for de lokale tilpasningene av tjenestetilbudet. 
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4 Endringer i forsøkskommunene 
Dette kapittelet gir en kvalitativ beskrivelse av de endringene som har funnet sted i forsøks-
kommunene. Beskrivelsene bygger i hovedsak på intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og 
ledere i kommunen. Kvantitative forhold omtales senere i rapporten.  

4.1 Os kommune 
Os kommune i Hordaland er en av A-kommunene i forsøket. Os kommune hadde før forsøket 
startet en sektororganisering med tre kommunalsjefer for hhv. Oppvekst og kultur, Samfunns-
utvikling og Helse, omsorg og beredskap. Tjenestene som ble berørt av SIO-prosjektet var samlet 
under sistnevnte kommunalsjef. Os kommune gjorde en omorganisering i september 2017 der 
Oppvekst og kultur ble samorganisert med Helse og omsorg.  

Os har fattet vedtak om sammenslåing med Fusa kommune. Dette vil kunne påvirke kommunen i 
tiden framover, noe som er viktig å merke seg i den videre evalueringen av forsøket.  

4.1.1 Status før forsøket 
I vår nullpunktanalyse av Os i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Os kommune før 
forsøket. Hovedinntrykket var at Os var en veldrevet kommune på dette området, med 
profesjonalitet i tildelingen, effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen. I det videre 
følger en nærmere omtale av status i Os kommune før forsøket.  

Høy tillit til tildelingsprosessen 
Bestiller- og forvaltningskontoret (heretter tildelingsenheten) har eksistert siden 2003 og har ansvar 
for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Os kommune. De ansatte opplevde at kompetansen på 
bestiller- og forvaltningskontoret var høy. De fleste faggrupper var representert og bestiller- og 
forvaltningskontoret ble beskrevet som flinke til å samarbeide med både interne og eksterne 
aktører. En endring som følge av SIO-prosjektet var at bestiller- og forvaltningskontoret også fikk 
ansvar for rus- og psykiatriområdet. 

Kommunen hadde ikke særskilte rutiner som skulle sikre at brukerne fikk det antallet timer som var 
vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og det var ikke registrert at noen klager på at de ikke 
fikk nok timer. 

De ansatte var også tilfreds med måten brukere og pårørende blir involvert i kartleggingsprosessen 
og ved tildeling av tjenester.  

Mange tjenester langt ned i omsorgstrappen 
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Os lavere enn landet som helhet. Os var den SIO-kommunen 
som brukte nest minst på institusjon og tredje mest på pleie i hjemmet, korrigert for behov. Andel 
som bodde på institusjon i aldersgruppen over 80 år var halvparten av landssnittet, mens andelen i 
omsorgsbolig var nesten dobbelt så høy som landet som helhet. Ser man på bruttoutgifter brukt på 
institusjon var dette på 20 prosent i Os (2015) mot 43 prosent for landet som helhet, noe som 
styrker inntrykket av at Os i stor grad klarte å basere seg på hjemmebasert omsorg. Os vedtok i 
2012 å bygge nytt sykehjem som nå planlegges ferdigstilt i løpet av november 2017. Det er derfor 
en midlertidig underkapasitet på sykehjem i kommunen. Informanter i kommunen oppgir at de må 
kjøpe seks plasser på sykehjemmet i nabokommunene for å dekke opp for behovet.  

Os hadde flest korttidsplasser i institusjon blant SIO-kommunene, langt over landssnittet, og 
gjennomsnittlig oppholdstid pr. plass var kortest blant forsøkskommunene, like over landssnittet. 
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Andelen ansatte med fagutdanning er som snittet av landet, men Os har flere ansatte med
høyskoleutdanning. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem var høyere enn landet for øvrig.
Utgiftene til hver sykehjemsplass var vesentlig lavere enn landetsom helhet.

En nærmere analyse av tjenestene basert på statistikk fra IPLOS for 2016 bekrefter at Os har
forholdsvis få personer med langtidsopphold i institusjon sammenlignet med landssnittet(=100).
Normeringen er gjort ved å sammenligne det beregnede utgiftsbehovet i kommunen opp mot
landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet utfra kriteriene i det statlige inntektssystemet. Merk
at disse tallene viser til 2016 og slik sett tar med seg tjenester vedtatt både før og etter oppstart av
forsøket.

Figur 4-1 Antall brukere med ulike sykehjems-og boligtilbud i 2016 korrigert forbehovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Dette kan henge sammen med at Os bruker forholdsvis mye på hjemmebaserte tjenester, noe som
fremgår av Figur 4-2.
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Figur 4-2 Antall brukere med ulike hjemmebaserte tilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Os harhatten innretning på helse- og omsorgstjenestene som synes å være godt forankret både
politisk og administrativt og en strategi som kommunen har arbeidet med over tid. Høy andel med
pleie i hjemmet og et relativt høyt nivå på aktivisering er det som preger kommunens tjenestetilbud.
Kommunen ønsketå bruke forsøket til å videreutvikle denne strategien, blant annet til å finansiere
en igangsatt utbygging av 35 nye omsorgsboliger. 40 sykehjemsplasser skal erstatte dagens 51,
slik at det totalt blir 24 nye plasser –og en vridning fra sykehjem til omsorgsbolig.

4.1.2 Innføring av forsøket
Etablering og gjennomføring av forsøket har krevd tre ekstra årsverk, hvorav ett årsverk er hos
økonomiavdelingen og to er hos tildelingsenheten. Denne økningen er også en følge av at tildeling
innen rus og psykiatri ble en del av tildelingsenhetens ansvarsområde.

De ansatte i Os kommune beskriver at de har brukt mye tid på å tilpasse seg strukturen i forsøket.
Spesielt administrasjonen har arbeidet med å rydde i systemer, innføre nye maler og sørge for
riktig rapportering til Helsedirektoratet. Det ble også jobbet med veiledere og gjennomført e-
læringskurs.

Særlig omkoding av alle vedtak til 1. januar 2017 beskrives som ressurskrevende. Samtidig trekkes
det fram at dette har gitt kommunen en langt bedre oversikt over egne tjenester enn det de hadde
tidligere.

«Ja, det er mer dokumentasjon, og medarbeiderne sitter mer foran skjermen enn før. Vi får
også bedre dokumentasjon på det vi gjør. Vi hadde et voldsomt arbeid for å få alle kodene
kodet om til 1. januar. Nå som det er gjort er det et nyttig verktøy. Absolutt mer byråkrati,
men mer oversikt også. Noen synes nok at det er for byråkratisk, men de ser kanskje ikke
den gevinsten som hos oss ledere.»

Det ble i forbindelse med innføringen gjort en kartlegging av tildelingsprosessen fra søknad til
vedtak ved hjelp av flytdiagrammer, noe som ble opplevd som nyttig. Samtlige informanter trekker
imidlertid frem at SIO-prosjektet har medført store læringseffekter for kommunen.

«Utøvende tjenester, forvaltning og økonomi har hatt et behov for å snakke sammen –og
det har vi fått mer kontroll på nå.»
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En informant trekker fram at samhandlingsreformen satt i gang en prosess mot økt 
profesjonalisering av tildelingskontoret, som ble styrket ytterligere som følge av SIO.  

4.1.3 Kvalitativ beskrivelse av endringer i kommunen 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
De fleste informanter i kommunen vurderer fortsatt at omsorgstjenestene i svært stor grad dekker 
brukernes behov, og at det har vært få endringer i forbindelse med forsøket.  

Os har opplevd en økning i antall eldre i kommunen. Det ble derfor fattet vedtak om bygging av nytt 
sykehjem i 2012 med planlagt ferdigstillelse i 2016. På grunn av forsinkelser er dette enda ikke 
kommet på plass og Os må derfor kjøpe enkelte sykehjemsplasser i nabokommunen Samnanger. 
Et par informanter trekker fram at SIO har gjort det lettere å kjøpe disse sykehjemsplasser siden de 
i praksis finansierer seg selv. Samtidig mener de fleste informanter at tildelingen ikke er mer 
generøs enn tidligere. Det er derfor usikkert om kjøp disse sykehjemsplassene skyldes SIO-
finansieringen eller ikke.  

Når det gjelder innretning av omsorgstrappen trekker de fleste informanter frem at det mangler et 
nivå mellom helsetjenester i hjemmet og institusjonsplass. Mange eldre føler seg utrygge hjemme, 
men er friske nok til å klare seg uten særlig hjelp. I forbindelse med nytt sykehjem ønsker derfor 
kommunen å vurdere løsninger knyttet til å bruke deler av det gamle sykehjemmet til tiltak med et 
lavere omsorgsnivå, f.eks. en type trygghetsavdeling eller bofellesskap.  

Kommunen melder om et godt tilbud innen hverdagsrehabilitering, med et hverdagsrehabiliterings-
team som drar rundt til brukere. Tilbudet er veldig populært og kommunen opplyser om lange 
ventelister med om lag 8 ukers ventetid. Kommunen ønsker å videreføre denne satsingen.  

Andre tiltak som savnes er mer individuelt tilpassede tiltak for brukere med funksjonsnedsettelse, 
og for brukere innen rus og psykiatri.  

Vedtak 
Informantene i kommunen forteller om flere endringer i hvordan vedtakene gjøres. Generelt 
opplever de at det har blitt mer ryddige rutiner på grunn av endringen som har blitt iverksatt i 
forbindelse med SIO-prosjektet. I prinsippet kunne disse endringene også blitt gjort uten SIO, men 
forsøket har ifølge flere fungert som en pådriver for denne typen endringer.  

«SIO-prosjektet tvang oss til å gjøre en del ting vi uansett måtte gjort.»  

For det første har vedtakene blitt mye tydeligere på hvilke mål som er satt for brukeren. De ansatte 
har gått på kurs knyttet til hvordan de skal ordlegge seg i vedtakene for at de skal bli mest mulig 
presise. 

For det andre fattes det mange flere vedtak enn tidligere. Spesielt gjelder dette innen hjemme-
baserte tjenester. Tildelingsenheten følger en intern regel om at vedtakene skal endres dersom 
tjenestene som ytes avviker mer enn 25 prosent (positivt eller negativt) fra det gjeldende vedtaket. 
Selv om kommunen revurderer vedtakene ofte, varsles bruker kun ved vesentlige endringer. 
Konsekvensen av det blir tydeligere når ressurstimer ikke samsvarer med vedtakene. Kommunen 
kan nå hente ut hvor mange timer de bruker og hva de har tilgjengelig.  

For det tredje har kontrollen med at vedtakene stemmer overens med det som faktisk utføres blitt 
skjerpet betraktelig. Vedtakene blir kontrollert av revisor hver tredje måned, for å sikre at vedtakene 
stemmer bedre overens med det som blir gjort. Dette krever større grad av dokumentasjon fra 
tildelingsenheten.  
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For det fjerde benyttes det nå riktige koder, som gjør det lettere å få en oversikt over tjenestebildet. 
Tidligere kunne ikke vedtakstallene stoles på i samme grad. Samlet sett opplever nå informantene 
at det er godt samsvar mellom vedtak og utførte tjenester. Det eneste unntaket er rus og psykiatri 
hvor det trekkes frem at det ofte skjer uforutsette ting som ikke fanges opp av vedtakene.  

Vedtakene beskrives imidlertid fortsatt som ganske runde ut mot bruker, i form av at de ikke 
spesifiserer ressursbruk.  

Vedtakene som fattes har ingen direkte betydning for budsjettene til utførerenhetene, selv om 
vedtakene genererer finansiering fra Helsedirektoratet. Dersom nye eller endrede vedtak fører til 
økt (eller redusert) budsjettbehov for utførerenheten skal dette behandles i forbindelse med de 
ordinære budsjettprosessene slik som tidligere. På den annen side har finansieringsmodellen gitt 
kommunen økt handlingsrom til å justere utførerenhetenes budsjetter dersom det er nødvendig.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
De fleste informanter trekker fram at tildelingsenheten har fungert godt lenge, og har blitt ytterligere 
styrket som følge av SIO. Kapasiteten i tildelingsenheten har økt med halvannen stilling, noe som 
trekkes fram som positivt, i tillegg til at de ansatte har fått økt kompetanse innen saksbehandling. 

Tildelingsenheten har også fått inn en ergoterapeut, noe som beskrives som positivt for den faglige 
sammensetningen av gruppen. Denne kompetansen verdsettes høyt i tildelingsarbeidet: 

«Skulle gjerne hatt en ergoterapeut til [i tildelingsenheten], de ser dette med funksjonsnivå 
på en helt annen måte.» 

Økonomiavdelingen har blitt trukket mye tettere inn i arbeidet med tildelingen, og fremhever dette 
som en viktig læring.  

«Vi [økonomiavdelingen] har blitt tvunget til å sette oss mye bedre inn i tjenestene. Hva er 
denne tjenesten? Hvorfor er denne brukeren plassert her? Hvor mange jobber der? Og så 
videre. Det hadde vi aldri fått til uten SIO.»  

Av kompetanse som savnes nevnes det at tildelingsenheten gjerne skulle hatt en lege, og en 
person med kompetanse på barn og unge.  

Samarbeidet mellom tildelingsenheten og utførerenhetene beskrives som godt av begge parter. 
Selv om tildelingsenheten skal gjøre all kartlegging og tildeling, kommuniserer de daglig og 
supplerer hverandres perspektiver på brukeren. Det trekkes fram at forholdet er basert på tillitt og 
involvering. Noen informanter hadde på forhånd fryktet at SIO-prosjektet skulle gjøre samarbeidet 
mer formalistisk og stivbent, men dette har ikke vært tilfelle. Tildelingsprosessen innen psykiatri 
beskrives som styrket etter at den ble innlemmet under tildelingsenhetens ansvarsområde. 
Samarbeidet med andre – slik som fastlege, PPT, barnevern, oppvekst – beskrives også som godt. 
Imidlertid gir de fleste informanter inntrykk av at samarbeidet har fungert godt lenge og slik sett ikke 
kan tilskrives SIO-prosjektet.  

Brukermedvirkning 
De ansatte på tildelingskontoret forteller om økt bevissthet rundt hva som er viktig for brukeren, 
selv om dette også var noe de spurte brukeren om tidligere.  

«Vi stiller ofte spørsmålet ‘Hva er viktig for deg?’. Vi gjorde det litt før også, men det er mer 
fokus på det. Nå går vi oftere ut med to personer på kartlegging. En skriver og en snakker. Man 
oppdager kanskje litt mer når man går to og to. Vi tar ofte med oss hverdagsrehabilitering. Man 
får vite mer om personen. Kanskje graver vi for mye, fordi vi må gjennom skjemaet.» 
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De ansatte ved tildelingsenheten beskriver denne tilnærmingen som mer faglig krevende, fordi de i 
tildelingen presses til å sette seg dypere inn i brukerens situasjon og være mer kreative i hvordan 
tjenesten settes sammen.  

«Tidligere spurte vi ofte ‘Hva trenger du hjelp til?’, noe som var lettere for oss. Nå har man 
gjerne et møte på 45-60 minutter. Vi må ofte ha flere møter for å komme gjennom alle 
spørsmålene. Mange ganger kommer også brukerne på flere ting etter møtet er ferdig.»  

Også utførerenheten forteller om økt bevissthet rundt brukermedvirkning og fokus på hva som er 
viktig for brukeren. På sykehjemmet har de blant annet startet med brukermøter for å styrke 
dialogen med brukerne.  

Rutiner og verktøy 
Samtaleguiden oppleves som veldig detaljert, noe som gjør at de ansatte på tildelingsenheten 
stiller flere spørsmål enn de gjorde tidligere. Svarene dokumenteres i fagsystemet via sjekklistene.  

En ansatt innen rus og psykiatri forteller at samtaleguiden har bidratt til å gjøre tilnærmingen mer 
aktiv, for eksempel ved å spørre om brukeren har gjort sin del av avtalen. Dette har fått i gang en 
annen type dialog i hjelper-bruker forholdet. 

En annen informant mener på den annen side at den nye samtaleguiden ikke alltid er like treffende: 

«For eksempel er ikke rus tema [i samtaleguiden], men ernæring er inkludert. Rart å 
snakke om ernæring når man sitter med en ruset person foran seg.» 

Søknadsskjemaet som tidligere var avkrysning har nå blitt erstattet av en mer kvalitativ beskrivelse 
av brukerens situasjon og bistandsbehov.  

«Det er spennende nå [med nytt søknadsskjema], brukeren beskriver funksjonen sin og så 
må vi sy sammen tjenesten. Vi har mye å tilby, men pasienten skriver gjerne at de vil på 
sykehjemmet. Ofte er det de pårørende som ønsker dette.»  

Sjekklisten beskrives generelt som lite nyttig, og benyttes ifølge flere informanter kun fordi det er et 
krav. Kommunen benytter selv ikke informasjonen som fylles inn i sjekklistene.  

Økonomi og finansieringsmodell 
Overgangen fra rammefinansiering til enhetspriser innebar en stor endring av kommunens 
finansiering av helse- og omsorgstjenester. Økonomiavdelingen hadde før forsøket kommet fram til 
at enhetsprisene i forsøket var for lave, noe som man antok kunne føre til at kommunen kunne få 
et negativt økonomisk resultat av forsøket. 

Den nye finansieringsmodellen ble iverksatt som planlagt. Innføringen av forsøket innebar 
imidlertid en stor ‘opprydding’ med omkoding av vedtak, økt presisjon i rapporteringen og nye 
metoder for budsjettering av tjenestene. Her trekker flere informanter særlig frem et Excel-basert 
verktøy – som ble utviklet av en ansatt på økonomiavdelingen – som sentralt for å forstå 
økonomien i tjenestene.  

Etter denne oppryddingen har kommunen fått et oppdatert bilde på det reelle utgiftsnivået knyttet til 
de ulike tjenestene. Gjennom dette arbeidet har det kommet frem at enhetsprisene i Os er relativt 
lave. Kommunen forventer derfor et overskudd i 2017 som kan benyttes til mer langsiktige tiltak.  

Flere informanter har understreket at de er svært bevisst den underliggende risikoen for over-
forbruk som ligger i en enhetsprismodell. Kommunen har derfor vært opptatt av å ikke pådra seg 
langsiktige forpliktelser i forsøksperioden, siden disse forpliktelsene vil måtte finansieres av 
kommunens egne budsjetter når forsøket avslutter. De understreker at den veksten som har vært i 
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vedtak det siste året først og fremst skyldes demografiske endringer, og ikke endring i tildelings-
praksis. Utførerenhetene har fått budsjetter som dimensjoneres på samme måte som tidligere. 
Som nevnt tidligere følger det heller ikke penger (til utførerenhetene) med vedtakene, slik at et 
eventuelt overskudd forvaltes sentralt.  

Eventuelle merinntekter som måtte komme fra forsøket planlegges derfor å brukes på tiltak som gir 
langsiktig kvalitetsheving og effektivisering av tjenestene, uten å skape kostnader som må bæres i 
årene etter forsøket er avsluttet. Eksempler på slike investeringer er kompetanseheving/videre-
utdanning, velferdsteknologi og en videreutvikling av kommunens tiltak innen hverdags-
rehabilitering. Det var imidlertid ikke tatt noen endelige beslutninger knyttet til dette.  

Velferdsteknologi 
Os beskriver sitt eget forhold til velferdsteknologi som aktivt, men avventende. De ønsker ikke å gå 
først, men har prøvd ut enkelte løsninger slik som et styringssystem på Luranetunet sykehjem som 
styrer dørlåser, tilganger mv. Systemet er wifi-basert og er designet for å benyttes også på andre 
typer løsninger. I forbindelse med kommunesammenslåingen med Fusa er det fattet vedtak om at 
det skal satses sterkere på velferdsteknologi. 

Dette er imidlertid initiativer som er igangsatt før SIO, og som ikke kan tilskrives forsøket. To 
informanter trekker fram at SIO legger beslag på mye av utviklingsressursene i kommunen, slik at 
velferdsteknologi må prioriteres ned mens forsøket pågår.  

«SIO har tatt så mye av utviklingskraften vår at det har tatt fokus fra annen utvikling [innen 
velferdsteknologi].»  

Forankring av SIO-prosjektet i organisasjonen 
Inntrykket fra intervjuene er at alle i organisasjonen er relativt samstemte når det gjelder hvordan 
SIO har påvirket kommunen. Forsøket beskrives først og fremst som positivt, gjennom en økt 
profesjonalisering av tildelingsprosessen. Her trekker mange informanter fram økt kapasitet, bedre 
arbeidsmetoder og -verktøy og bedre dokumentasjon som de mest sentrale endringene.  

Før forsøket startet var administrasjonen skeptiske til forsøket, og anbefalte kommunestyret å ikke 
delta. Deltagelsen til Os kommune ble vedtatt likevel. Når først avgjørelsen var tatt forteller flere 
informanter at de var fullt ut lojale til vedtaket og satte seg som mål å få mest mulig ut av de 
mulighetene det ga.  

«Administrasjonen var i utgangspunktet negativ [til deltagelse i SIO], men da det først ble 
vedtatt gikk vi all-in. Vi har fått veldig mye ut av det.»  

I ettertid har alle informantene uttrykt at de har vært positivt overrasket over hvordan forsøket har 
utviklet seg. De er også veldig fornøyd med samarbeidet de har hatt med Helsedirektoratet 
underveis.  

Ledere og ansatte er også tilfreds med det økonomiske handlingsrommet som følger av forsøket, 
selv om forbruket i hovedsak har fortsatt som tidligere. 

4.1.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Os? 
Generelt virker det som de fleste i kommunen mener forsøket har bidratt til en positiv utvikling i 
kommunen. Den viktigste endringen som trekkes frem er en profesjonalisering av tildelings-
prosessen, som er knyttet til en rekke forhold: 

► Vedtakene har blitt forvaltningsfaglig sterkere, revurderes oftere og setter tydeligere mål for 
brukeren. 
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► Kartleggingsprosessen har blitt grundigere, med økt vektlegging av det å forstå brukerens 
situasjon og hva som er viktig for brukeren. Det skyldes blant annet nyttige verktøy til bruk i 
tildelingsprosessen (samtaleguide og nytt søknadsskjema).  

► Tildelingsenheten har bedre kapasitet og mer tverrfaglig kompetanse. I tillegg samarbeider 
tildelingsenheten tettere med økonomiavdelingen enn tidligere.  

► Rapporteringen knyttet til forsøket har gitt kommunen bedre oversikt over egne tjenester og 
økonomien forbundet med ulike tiltak.  

Samtidig trekker flere fram at forsøket i større grad enn tidligere krever administrative ressurser, 
som til en viss grad også kan gå ut over andre satsinger, som f.eks. velferdsteknologi. De ansatte i 
kommunen opplever ikke at det er noen spesiell endring i omfanget av de ulike tjenestene som 
følge av forsøket.  

4.2 Stjørdal 
Stjørdal kommune var gjennom en omorganisering i forkant av SIO-prosjektet. Etat omsorg ble delt 
inn i 5 virksomheter: Hjemmetjenesten, Institusjon og demens, Bo- og miljøarbeidertjenesten, 
Forebyggende virksomhet og Psykisk helse og rus. I tillegg er tjenester som er knyttet til etat 
omsorg (NAV og VR Helse; DMS, Legevakt og Forvaltning/tildeling) samorganisert i et inter-
kommunalt samarbeid, der Etatsjef i Stjørdal kommune er øverste leder. 

I etatsjefens stab finnes det også tre fagteam: Psykisk helse og rus, Aldring og somatikk, og 
Samarbeidsteam barn og unge.  

4.2.1 Status før forsøket 
I vår nullpunktanalyse av Stjørdal i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Stjørdal 
kommune før forsøket. Hovedinntrykket var at Stjørdal var en veldrevet kommune på dette 
området, med svært effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen. I det videre følger en 
nærmere omtale av status i Stjørdal kommune før forsøket.  

Tildelingen: Regionalt tildelingskontor 
Forvaltningsfunksjonen i Stjørdal kommune er en del av Forvaltningskontoret i Værnesregionen. 
Informantene er i rimelig grad tilfreds med kompetansen i forvaltningsfunksjonen som består av 
sykepleiere, sosionom og vernepleiere. Noen informanter etterspør imidlertid en bredere 
kompetanse som eksempelvis ergoterapi, mens andre stiller spørsmåltegn ved om kompetansen i 
tilstrekkelig grad er praksisnær nok. 

Dagens tjenester: En langvarig satsing på hjemmetjenester 
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Stjørdal lavest blant SIO-kommunene. 
Stjørdal har et gjennomsnittlig nivå blant SIO-kommunene til pleie i hjemmet, utgiftsnivået er noe 
over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk bistand er nest lavest blant forsøkskommunene. 
Tilbudet i Stjørdal er videre preget av høye kostnader til psykisk helse, relativt lave kostnader til 
mennesker med psykisk utviklingshemming, og de laveste kostnadene blant SIO-kommunene til 
institusjon. Kostnadsnivået til institusjon er langt under halvparten av landssnittet. 

Andelen fagutdannede er godt over landssnittet og høyest blant SIO-kommunene. Andelen med 
høyskoleutdanning er 6 prosentpoeng over landet som helhet. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på 
sykehjem var på et vesentlig lavere nivå enn landet, det samme var nivået på legetimer.  

Fremtidens tjenester: SIO-prosjektet som drahjelp  
Stjørdal kommune bruker lite ressurser til helse og omsorg. Det kommunen primært ønsker å få ut 
av SIO-prosjektet er en «økonomisk muskel» til ytterligere utvikling, spesielt med hensyn til læring i 
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organisasjonen. Det er menneskene som utfører tjenestene og dersom tjenestene skal utvikle seg 
må de ansatte utvikle seg, dette trenger kommunen drahjelp til. Ut fra dette trenger kommunen i en 
periode å bruke mer ressurser på hverdagsrehabilitering. 

4.2.2 Innføring av forsøket  

Ryddejobben 
I løpet av 2016 har kommunen gjennomgått alle tidligere vedtak. Mange vedtak er blitt justert og 
endret. Det er utviklet kartleggingsverktøy, sjekklister og samtaleguide. 

Kommunen har også jobbet med å etablere sammenheng mellom tildelte og utførte tjenester. 
Gjennomgangen av vedtakene viste at mange brukere hadde fått mer enn vedtaket tilsa, mens på 
andre områder, eksempelvis innen helsetjenester i hjemmet, ble det i noen grad gitt for lite. 

Stjørdal har også etablert sammenhenger mellom omfang i vedtak og tilgjengelige ressurser i 
utførerenhetene, her er det blitt avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og 
den tiden den enkelte virksomhet har til disposisjon. Dette misforholdet er blitt rettet opp.  

SIO som grunnlag for forbedring 
SIO-prosjektet synes å ha ført til en rekke forbedringstiltak i Stjørdal. Kommunen har fått et økt 
fokus på vedtak og behovsvurdering, nye verktøy og rutiner har ført til likere tildeling. 

Stjørdal har innført et hverdagsmestringsteam som gjør at kartleggingen av brukerne er blitt 
grundigere.  

 «Nå kartlegges det over en 14-dagers periode. Før tok det en dag.» 

Kommunen oppgir at de gjennom SIO-prosjektet har opparbeidet seg en innsikt i egen virksomhet 
som de ikke hadde tidligere og som kan brukes til en bedre styring og mer hensiktsmessig 
budsjettering av virksomhetene. Det synes å være finansieringsmodellen for A-kommunene som 
har «tvunget» Stjørdal til å opparbeide seg denne innsikten. 

Innsikten har også ført til at man nå kan se sammenheng både mellom tildelte og utførte tjenester 
og omfang i vedtak og bemanningsbehov i utførertjenestene. 



R9272-01 Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse-og omsorgstjenester (SIO) 2017 37

Omsorgstrappen i Stjørdal, utgangen av 2016

Figur 4-3 Antall brukere med ulike sykehjems-og boligtilbud i 2016 korrigert forbehovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Figur 4-4 Antall brukere med ulike hjemmebaserte tilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

4.2.3 Kvalitativ beskrivelse av endringer i kommunen

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Informantene opplever at omsorgstjenestene innen de fleste områder dekker brukernes behov på
en god måte og hevder at SIO ikke har ført til endrettjenestevolum.

Den viktigste endringen det siste året synes å være etablering av Hverdagsmestringsteamet.
Teamet yter noen tjenester selv, men driver mest med avklaring og behovsvurdering. Så å si alle
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nye brukere i kommunen behandles av Hverdagsmestringsteamet og de følges opp over lengre tid 
før vedtak fattes. Effekten er ifølge informantene riktigere tjenestetildeling. 

En annen viktig endring er Trygghetsambulerende team som har «bygget» en bro mellom sykehus 
og hjem. Brukere som kommer fra spesialisthelsetjenesten og som tilbakeføres til eget hjem, følges 
opp av teamet før vedtak om hjemmesykepleie fattes.   

Hverdagsmestringsteamet (HMT) og Trygghetsambulerende team har ført til at kommunen kan 
jobbe lenger nede i omsorgstrappen. Hverdagsmestringstemaet har bidratt til at kommunen har fått 
et økt fokus på forebygging og rehabilitering. Et typisk utsagn er: 

«Vi jobber godt med dette. Tar tak i ting tidlig. Stopper ofte lavt i omsorgstrappen. HMT har 
avlastet hjemmetjenesten. Uten HMT ville det ikke blitt like godt kartlagt, det ville ha blitt større 
tjenestevolum.» 

Informantene peker også på at det etter hvert har utviklet seg et tett samarbeid mellom forvaltning 
og hverdagsmestring med hensyn til hjemmebesøk.  

Informantene beskriver at det er stadig «tyngre» brukere som skrives ut til eget hjem, noe som 
krever mer sammensatt kompetanse nå enn tidligere. Kommunen har det siste året satt inn 
Trygghetsambulerende team som skal ha fokus på disse brukerne. Teamet deltar på første 
konsultasjon med fastlege etter retur fra sykehuset. 

SIO synes å ha gitt kommunen muligheter til å utvikle dette området. Selv om det finnes et distrikt-
medisinsk senter i Stjørdal som tar unna mye og til tross for at antall korttidsplasser har økt, dekker 
det ifølge informantene fortsatt ikke behovet. Kommunen hadde 300.000 kroner i dagbøter for 
overbelegg pr. juni 2017. Omfanget for hele 2016 var 780.000 kroner, noe som fikk enkelte 
informanter til å konkludere: «Antall korttidsplasser må økes.» 

Vedtak 
Før SIO-prosjektet startet var vedtakene ulikt utformet. I noen vedtak var antall timer oppgitt, mens 
i andre vedtak var ikke timer spesifisert. Nå har alle vedtak fått lik form, de synliggjør hva slags 
type hjelp brukeren skal få. Timer spesifiseres ikke, bortsett fra i vedtak om støttekontakt og andre 
oppdragskontrakter.  

Kommunen har nå, ifølge informantene, enda bedre behovskartlegging enn tidligere som følge av 
etablering av Hverdagsmestringsteamet. Dette fører til riktigere tjenestetildeling. 

I løpet av 2016 har kommunen gjennomgått alle tidligere vedtak. Mange er blitt justert og endret. 
Ved denne gjennomgangen fremkom det at kommunen hadde mange gamle vedtak. Nå 
revurderes de fortløpende. Evalueringsdatoen blir brukt aktivt, i tillegg endres vedtakene 
fortløpende når en bruker klarer seg mer eller mindre selv.  

Med hensyn til sammenhengen mellom tildelte og utførte tjenester, viste gjennomgangen av 
vedtakene at mange brukere hadde mottatt mer tjenester enn vedtaket tilsa, mens på andre 
områder, eksempelvis innen helsetjenester i hjemmet, ble det i noen grad gitt mindre enn vedtaket 
forutsatte. 

Nå fremkommer all relevant informasjon i tjenestebildet og informantene opplyser at de har stort 
fokus på å ajourholde dette. For å kontrollere at brukerne får den tildelte tjenesten kan man 
sammenligne tjenestebildet med arbeidslistene. 

Når det gjelder sammenhenger mellom tildelte ressurser til utførerenhetene og omfanget av 
vedtakene synes det som om SIO har gitt kommunen et verktøy for å analysere dette. Med SIO 
publiseres det ukentlige utskrifter av vedtak som kan sammenholdes med tilgjengelige ressurser i 
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utførerenhetene. Slike oversikter fantes ikke tidligere. Dette har gitt de ansvarlige bedre forståelse 
av egen virksomhet, men hevdes også å ha ført til økt stressfølelse da ressursene oppleves som 
knappe.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Dialogen oppleves å ha blitt bedre. Både Hverdagsmestringsteamet og Primærhelseteamet som 
var nyetablerte ved oppstarten av SIO, synes nå å ha funnet sin form. Forvaltningskontorets rolle 
er blitt noe redusert, noe som illustreres ved det faktum av rundt 40 prosent av de som kartlegges 
av Hverdagsmestringsteamet ikke tildeles tjeneste. 

Kompetansen som er tilgjengelig i tildelingsprosessen består i tillegg til Forvaltningskontoret, 
Hverdagsmestringsteamet og Primærhelseteamet også av demensteamet (som er en del av 
Hverdagsmestring). 

Enkelte informanter opplever likevel at det er noe knapt med kapasitet i tildelingsprosessen.  

Samarbeidet mellom de ulike instanser oppleves som bra og viktig, og som en informant sier:  

«Vi må jo snakke sammen for å finne de beste løsningene.» 

Tildelingene oppleves å være i henhold til Helsedirektoratets veileder. Flere informanter oppfatter 
at det er lite nytt i denne veilederen; «Det er sånn vi har arbeidet hele tiden.» 

Andre peker på at det har blitt økt fokus på brukers oppfatning. Siden det ikke søkes om tjenester, 
men kun formuleres behov, blir kartleggingsbesøk og bruk av kartleggingsverktøyet svært viktig. 
Det samme gjelder sjekklister og samtaleguider. Sjekklisten fra Helsedirektoratet var ifølge enkelte 
informanter ikke brukbar, og de har i stedet tatt i bruk sjekklisten fra Os kommune.  

På spørsmål om i hvilken grad tildelingsprosessen er enkel å administrere, fremkommer det at 
systemene er blitt mer omfattende, det er mye informasjon som skal dokumenteres, og det er blitt 
noe mer papirarbeid.  

«Tidligere kunne vi ta en telefon og bli enige om endring.» 

Noen informanter oppfatter også det at to til tre instanser er involvert i tildelingsprosessen, kan 
gjøre prosessen noe tungvint.  

Brukermedvirkning 
Informantene oppfatter at Stjørdal kommune over tid har vært flinke til å involvere brukere og 
pårørende, men at de nå som en følge av SIO er blitt enda bedre takket være nye rutiner og nytt 
kartleggingsskjema. Det at brukere beskriver behov og ikke søker på tjenester gjør at man blir mer 
fokusert på den enkelte. Den økte dokumentasjonen fører også til at dialogen med pårørende er 
blitt mer konstruktiv. 

Hva er viktig for deg? spørres alltid, men som en informant sier:  

«Det fungerer ofte ikke like godt å starte samtalen med dette spørsmålet.» 

Brukermedvirkningen dokumenteres i vedtakene. Brukers eller pårørendes oppfatning skal 
synliggjøres. 

Økonomi og finansieringsmodell  
Informantene har gjennomgående en positiv opplevelse av finansieringsmodellen og de 
økonomiske konsekvensene av SIO. 
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Årsakene synes å være at:  

► kommunen kommer gunstig ut av finansieringsmodellen  
► midlene øremerkes noen bestemte prosjekter 
► SIO har ført til økt innsikt 

Stjørdal har kommet svært gunstig ut i den finansieringsmodellen som er valgt. Dette kan skyldes 
at kommunen ved inngangen til forsøket hadde et svært lavt kostnadsnivå knyttet til de berørte 
tjenestene. 

Disse merinntektene kunne, som en av informantene uttrykker det:  

«Blitt brukt til frislipp, staten dekker jo alle utgifter» 

Kommunen har imidlertid i liten grad styrket den løpende driften. Merinntektene settes av i fond og 
øremerkes til å finansiere enkelte helt sentrale satsinger som Hverdagsmestring, Trygghets-
ambulerende team, demensteam og investeringer i bygg. I tillegg satses det på videreutdanning av 
ansatte. Samlet sett brukes ressursene til å sikre endret praksis. 

SIO har ført til økt innsikt i egen drift, noe som gir et bedre grunnlag for beslutninger om kapasitet 
og prioriteringer. Kommunen har også fått god oversikt over koblingen mellom behov, tjenester og 
ressursbruk.  

Velferdsteknologi 
Flere informanter gir uttrykk for at Stjørdal til nå i SIO-forsøket har primært hatt fokus på tjeneste-
omlegging. Velferdsteknologisatsing har kommet litt i skyggen.  

Imidlertid ble en stor satsing lansert før sommeren; Responssenteret hvor alle velferdsteknologi-
alarmer er blitt samlet på et sted. 

Forankring av SIO-prosjektet i organisasjonen 
Gjennom intervjuene fremstår SIO-prosjektet som godt forankret. Informantene har langt på veg en 
felles oppfatning av hvordan fremtidens helse- og omsorgstjenester i Stjørdal skal se ut, hvordan 
veien dit er og ikke minst, hvilken rolle SIO-prosjektet har i å realisere denne «visjonen». 

4.2.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Stjørdal? 
Informantene gir gjennomgående uttrykk for at kommunens deltagelse i prosjektet har gitt stort 
læringsutbytte. Det som trekkes frem er effekten av: 

Mer utfyllende fokus på vedtak og behovsvurdering 
Som et resultat av forsøket er det innført nye og bedre verktøy for å fatte vedtak. Samtidig er alle 
tidligere vedtak revidert. Å gjennomføre disse prosessene har krevd mye refleksjon og har vært 
bevisstgjørende. En effekt av dette er at det er etablert en enhetlig praksis rundt tildeling av 
tjenester, noe som gir en likere og mer rettferdig praksis og bedre behovsdekning. En annen effekt 
er at tildelingsprosessene er i vesentlig grad blitt systematisert, dokumentasjonen er blitt bedre og 
vedtakene begrunnes på en mer tilfredsstillende måte. 

Kartleggingen av brukerne er blitt mye grundigere. Konsekvensen av nye kartleggingsverktøy, 
utarbeidelse av ny forskrift og etablering av Hverdagsmestringsteamet er at nye brukere kartlegges 
systematisk over en 14-dagers periode. Tidligere ble kartleggingen utført på en dag. Vi har tidligere 
i denne gjennomgangen nevnt at dette har ført til at kun vel 60 prosent av nye brukere mottar 
tjenester etter endt kartlegging. Resten klarer seg selv. 
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En ytterligere effekt er at brukermedvirkningen og brukerorienteringen har økt fordi man fokuserer 
på brukernes behov og ikke tjenester. Derved må man finne individuelle måter å løse den enkelte 
brukers behov på. 

Økt innsikt  

«Vi har en innsikt som vi ikke har hatt før.» 

Økt innsikt er et forhold mange informanter snakket mye om. Den finansieringsmodellen A-
kommunene har måttet forholde seg til har ført til at kommunene for å følge med på utviklingen av 
utgifter og inntekter har måttet skaffe seg en helt annen og langt mer detaljert innsikt i egen 
virksomhet enn det de har hatt tidligere. Utgangspunktet for dette var behovet for å regne om de 
«standardprisene» som man får refusjon for vedtak på til Stjørdal-priser, altså hva tjenesten faktisk 
koster i kommunen. Dette er en innsikt mange kommuner mangler. 

Effekten av dette er at det bidrar til forbedret styring av egne enheter og gir muligheter til å se den 
totale virksomheten under ett. Et viktig bidrag til økt styring i Stjørdal er innføring av arbeidslister og 
muligheten til å sjekke dette opp mot tjenestildelingen. Som en informant sier:  

«Arbeidslistene er kommet for å bli. Neste skritt er håndholdte apparater for registrering.» 

En annen vesentlig effekt er at dette har gjort det mulig å koble behov og ressursbruk. Nå kan 
kommunen se ressursbehov og brukerbehov i sammenheng. Man vet hva tjenesten koster og man 
vet hvilken bemanning en gitt virksomhet trenger for å yte tjenestene. Dette kan brukes som 
budsjettgrunnlag.  

«Systemene for måling av ressursbruk og kobling mot brukerbehov er så bra at vi mener 
det bør videreføres uavhengig av SIO.»  

Sammenheng mellom tildelte tjenester og utførte tjenester 
Den økte innsikten har ført til at kommunen nå har mulighet til å kontrollere at brukerne får de 
tjenestene de har krav på. I det arbeidet som er blitt utført i SIO-prosjektets første år er det 
avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og den tiden den enkelte 
virksomhet har til disposisjon. Gjennom den grundige kartleggingen er vedtak rettet opp og 
skjevheter som har eksistert i flere år er korrigert.  

Denne jobben har også vært motiverende: 

«Registrering, ja du store. Tidligere fikk vi ikke vist hvor mye vi faktisk gjorde. Vi ble 
tilfredse når vi ser resultatet av den massive registreringen.» 

4.3 Lillesand 
I Lillesand er pleie- og omsorgstjenestene organisert i Sektor for kultur og helse. Sektoren ledes av 
en egen kommunalsjef. Kommunen tilbyr hjemme- og institusjonstjenester i to distrikter (sentrum 
og Høvåg). Enhet for habilitering omfatter 4 bofellesskap, en avlastningsbolig og et dagsenter med 
to avdelinger for personer med utviklingshemming mv. Enheten har også ansvar for tjenester til 
personer som bor i private boliger og har behov for tjenester av praktisk og personlig art. Enheten 
har ansvar for en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse) med over 10 årsverk. I enheten er 
det også organisert et bofellesskap for enslige mindreårige, som tilbyr tjenester som ikke omfattes 
av SIO-prosjektet. Resten av sektoren tilbyr også tjenester som heller ikke er en del av SIO-
prosjektet. Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi gir et viktig tilbud til brukere av pleie- og 
omsorgstjenester. Det er relevant å se tilbudet om ergo- og fysioterapi i sammenheng med pleie- 
og omsorgstjenestene som inngår i SIO-prosjektet.  
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Avdeling for Tjenestekontor ble opprettet i 2012. Avdelingen ble lagt direkte under kommunalsjefen 
(den gang sektorsjef for helse og kultur), for å sikre en organisatorisk avstand til uførerenhetene. 

4.3.1 Status før forsøket  
I vår nullpunktanalyse av Lillesand i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Lillesand 
kommune før forsøket. I det videre følger en nærmere omtale av status i Lillesand kommune før 
forsøket.  

Tildelingsprosessen ved starten av SIO: Endret beslutningsmyndighet og mer fokus på mål som 
følge av SIO 
Ved inngangen til SIO opplevde de ansatte at kompetansen på tildelingskontoret var høy. Den 
tverrfaglige kompetansen ble ivaretatt gjennom godt samarbeid med andre aktører, som 
utførerenhetene, fastlegene, sykehuset og NAV. Før forsøket ble kartleggingen gjort bare av 
sykepleiere. 

Kommunen hadde få eller ingen rutiner som sikret at brukerne skulle få antallet timer som var 
vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og ingen klagde på for få timer. 

Før forsøket var det enhetsleder som signerte vedtaket og hadde det siste ordet. Etter SIO er 
beslutningsmyndigheten flyttet til leder for tildelingskontoret. Samtidig fortsatte kommunen 
praksisen med en nær dialog mellom bestiller og utfører.  

Samtaleguiden som ble innført ved inngangen til SIO opplevdes av de ansatte som en vesentlig 
endring. Guiden opplevdes som god med gode rutiner. Ansatte opplevde også at den nye guiden 
førte til mer arbeid. 

Tildelingsenheten opplevde at de ikke hadde vært flinke nok til å fastsette målsettinger for 
brukerne. Det skulle bli lagt mer vekt på fastsetting av mål, som de ansatte oppfattet at måtte 
innebære en kulturendring både blant ansatte og brukere.  

Tjenestene ved inngangen til SIO: Stor vekt på institusjon og korttidsplasser som ikke fungerte godt 
nok 
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Lillesand helt på linje med landet som helhet. Lillesand var den 
SIO-kommunen som brukte mest på institusjon. Samtidig hadde kommunen en noe lavere andel av 
gruppen over 80 år på institusjon. Lillesand tilbød ikke boliger med bemanning til eldre brukere. 

Lillesand hadde få korttidsplasser og lang gjennomsnittlig oppholdstid på disse plassene. Det så ut 
som kommunen ikke hadde klart å utnytte plassene godt nok. 

Andelen fagutdannede var noe høyere enn i landet for øvrig. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på 
sykehjem var på et lavere nivå enn i landet. Utgiftene til hver sykehjemsplass var på linje med 
landsgjennomsnittet.  

Fremtidens tjenester: SIO-prosjektet som drahjelp for utvikling og styrkede hjemmetjenester 
Politikere, ledere og ansatte var i stor grad enige i ønsket om å styrke hjemmetjenestene, slik at 
flere kan bo hjemme og færre på institusjon. Lillesand skulle bruke SIO-prosjektet som en ekstra 
drahjelp for utviklingen av tjenestene med blant annet økt satsing på hjemmebasert omsorg, samt 
mer vekt på mestring og fastsetting av mål. 

Det var behov for å differensiere tilbudet, slik at omsorgstrappen skulle få flere trinn: Boliger med 
bemanning, et mer differensiert dagtilbud, et styrket tilbud til grupper med få brukere og styrking av 
det forebyggende arbeidet på de nederste trinnene i omsorgstrappen. 
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4.3.2 Innføring av forsøket  

Ryddejobben 
Det har vært et betydelig arbeid med å sikre at riktige vedtak blir lagt inn i fagsystemene og med å 
sørge for korrekt informasjon til rapporteringen til Helsedirektoratet som grunnlag for utbetaling av 
de statlige tilskuddene. Merarbeidet har ført til overtid og til redusert kapasitet til å gjennomføre 
andre utviklingsprosjekter. En av informantene sier:  

«Hadde Helsedirektoratet vært klar over hva SIO innebar burde de avventet slik at ting 
kunne kommet på plass.»  

Det synes likevel å være enighet som at denne oppryddingen har vært nyttig. Opprydningen har 
gitt grunnlag for å sammenlikne bemanningen i de ulike enhetene med tilskuddene som blir 
utbetalt. Kommunen har med andre ord fått et mer presist grunnlag for å styre ressursene. 
Opprydningen viser blant annet at habiliteringstjenesten har hatt for lav bemanning. 

«Vi har brukt mye tid på opplæring – systemjobbing. Vi kan nå se og forstå hva man gjør. 
Tidligere har det vært mye feil. Vi er blitt bevisstgjort. Ipader sørger for at utførerne må 
legge inn riktig.» 

Flere opplever at de økonomiske sidene av prosjektet har krevd mer arbeid enn opprinnelig 
forventet. Enkelte oppfatter derfor at det burde være satt av mer ressurser til systemansvar og 
økonomiansvar slik at ryddejobben hadde blitt mer oversiktlig og mindre ressurskrevende for 
enkeltpersoner. 

Inntektspåslaget 
For Lillesand kommune er det beregnet følgende inntektspåslag i perioden 2016-2021 (dette 
påvirkes imidlertid av generell vekst i kommuneøkonomi og er således et anslag):  

Inntektspåslag SIO Beløp Virkning 

2016 4,3 mill. 8/12 virkning 

2017 6,9 mill.  

2018 6,9 mill.  

2019 6 mill. 4/12 virkning 100 % +  
8/12 virkning 80 % 

2020 4,2 mill. 60 % 

2021 2,8 mill. 40 % 

Note: Det er planlagt en avviklingsperiode på 3 år (2019–2021). I avviklingsperioden vil kommunene motta en 
nedtrapping av inntektspåslaget med hhv. 80 prosent (8 mnd. effekt), 60 prosent og 40 prosent i de tre årene. 

Se nærmere beskrivelse i IS-2392. Fra og med 2022 opphører inntektspåslaget.5  

Inntektspåslaget skal benyttes innenfor følgende prioriterte områder innen omsorgstjenesten:  

► Utvikling av omsorgstjenestene i Lillesand – innovasjon og kompetanse 
► Helsefremmende tiltak 
► Forebyggende/helsefremmende hjemmebesøk 
► Bedre kartlegging av tjenestemottakerne 
► Helhetlige pasientforløp og bedre oppfølging av brukere – herunder legemiddelgjennomgang 

► Velferdsteknologi – E-helse og omsorgsteknologi som den nye normalen   

                                                      
5 Kilde: punkt 13 i Regelverk for tilskuddsordning: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Fors%C3%B8ksordning%20med%20statlig%20finansiering%
20av%20omsorgstjenester.pdf  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Fors%C3%B8ksordning%20med%20statlig%20finansiering%20av%20omsorgstjenester.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Fors%C3%B8ksordning%20med%20statlig%20finansiering%20av%20omsorgstjenester.pdf
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► Satsing på ernæring (innebærer også Høies forslag om middag til middagstid) 

► Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet  

Lillesand har definert utviklingstiltak med målsettinger, tiltaksperiode og avsatt ressurser. 

SIO som grunnlag for forbedring 
Gjennom kommunebesøket har vi fått et forsterket inntrykket av at forsøket har blitt brukt til å få 
mer kraft i en endringsprosess som startet før SIO-prosjektet. Det som gjøres i SIO henger i stor 
grad sammen med utviklingsprosesser som ble startet før, og som er en del av tilsvarende 
endringer som skjer i andre kommuner. For evaluator har det ikke uten videre vært enkelt å skille 
mellom det som likevel ville skjedd og hva som er en effekt av SIO. Spesielt for SIO er samtale-
guiden og tildelingskriteriene fra Helsedirektoratet og den endrede finansieringsmodellen som 
åpenbart er en direkte konsekvens av forsøket. Lillesand har brukt merinntektene (4–6 millioner 
kroner per år, se boks over) til ulikt prosjektarbeid som kanskje ellers ikke ville vært satt i gang. 
Tanken er at prosjektene skal kunne gi gevinster som kan høstes på sikt.  

Flere informanter opplever et stort og uforløst potensial i tildelingskriteriene fra Helsedirektoratet. 
Synspunktene går på at disse bør konkretiseres og spisses for å ha verdi, blant annet for å skape 
enhetlig praksis mellom kommuner.  

Samlet sett gir beskrivelsene fra de ansatte inntrykket av at mange av forutsetningene er til stede 
for at SIO-prosjektet skal gi grunnlag for forbedring. Gevinstene på flere plan, noen høster man 
allerede i dag, som økt forståelse for økonomien i tjenestene og en mer standardisert tildeling, 
mens andre effekter forventer man også i fremtiden. Vi opplever at det er et stort engasjement og 
tro på at SIO vil medføre positive virkninger for kommune. Slike holdninger kan åpenbart være med 
på å drive utviklingen fremover.  

 «Jeg var veldig negativ til SIO, men nå ser jeg at det har blitt et kvalitetsprosjekt.»  

En informant mente at forsøket har gitt Lillesand muligheten til å drive arbeidet med utvikling på 
linje med det som blir gjort i større kommuner. 

Kommunen forteller om stor nytte av impulsene både fra Helsedirektoratet og andre kommuner, 
kanskje spesielt mye fra andre kommuner.  

«Staten gir oss oppmerksomhet, setter krav og bestillinger til kommunen. De møter oss og 
er i dialog med oss. Dette har vært veldig positivt.»  

Når det gjelder økonomien er informantene tydelig på at noe av den største verdien har vært å få 
større innsikt i hva tjenestene koster og man kan se kostnadene i sammenheng som har medført at 
de ansatte snakker bedre sammen på tvers av avdelinger og ansvarsområder. Dette kan føre til 
bedre koordinering og styring.  

«Tidligere snakket vi om at helse var en stor utgiftspost uten at vi kunne dokumentere de 
sprekkene i budsjettet. Jeg opplever at helsesektoren ikke har fått andelen av kaka som 
man har trengt. Nå kan vi vise hvordan vedtaksvolumet påvirker utgiftene. For eksempel en 
pleietrengende pasient med store behov. Nå får vi finansiert dette, og når SIO slutter har vi 
systemer hvor vi kan se på fordeling av totalkaka på en bedre måte fordi vi har fått et helt 
annet forhold til dette. Jeg sier til utøverne at de nå kan se verdien av jobben de gjør på en 
bedre måte.» 

Flere oppfatter at rammefinansieringen i små kommuner ofte er en utfordring fordi den totale 
rammen er sensitive mot svingninger i behovene. Flere trekker frem at stykkpris i så måte gir 
riktigere inntekter. Enkelte ansatte opplever allikevel usikkerhet om kriteriene for enhetspriser 
stemmer overens med virkeligheten og om de dermed stimulerer til riktig ressursbruk. Det har vært 
reaksjoner på misforholdet mellom ulike stykkpriser, og at systemet ikke er fleksibelt nok når nye 
tjenester/team kommer inn.  
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Det er også oppfatninger om at inntektspåslaget har betydning for flere områder i kommunen enn 
de konkrete tilbudene eller stillingene som er blitt opprettet, fordi det kan være smitteeffekter 
mellom sektorer ved at man får etablert standarder og forutsigbare retningslinjer. SIO kan oppfattes 
som et innovasjonsprosjekt hvor det har vært stor oppmerksomhet på å utvikle omsorgstjenestene 
generelt.  

«Det handler om små skritt. Inkrementell innovasjon. Vi finner på nye ting, små forbedringer. 
Vi vil se en gevinstrealisering i fremtiden.»  

Flere oppfatter også at tjenestene blir mer direkte knyttet opp til brukernes behov. Tverrfaglighet 
blir løftet frem som en årsak til dette, og flere fremhever at tverrfagligheten fører til at brukerne får 
andre typer tjenester. 

Oppfatningene om virkningene i selve utførelsen av tjenestene er mer moderate. Oppmerksom-
heten om prosjektet har kanskje bidratt til forbedring av enkelte rutiner, men hovedinntrykket er at 
man fortsatt har til gode å se klare virkninger for tjenesteutførelsen.  

Den standardiserte kartleggingen og de økte kravene til begrunnelse har medført et bedre 
dokumentasjonsgrunnlag.  

En fallgruve som ansatte forteller om er at kommunen potensielt kan – bevisst eller ubevisst – dreie 
mot en praksis som øker utbetalingene. 

4.3.3 Kvalitativ beskrivelse av endringer i kommunen 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
Flere av informantene fremhever at det fortsatt er betydelige hull i omsorgstrappen. Spesielt 
mangelen på personell hele døgnet oppfattes som et problem. Resultatet er at det også blir for få 
langtidsplasser, og langtidsbrukere fyller dermed opp korttidsplassene. Dette medfører for 
eksempel at ressurser på rehabilitering og forebygging blir brukt på personer som egentlig burde 
være på langtidsplass. Det er spesielt risiko i pressede perioder hvor man må ta i bruk 
korttidsplasser. Flere frykter at volumet vil bli for stort. 

«Omsorgstrappa har få trinn og det er høyt mellom trinnene - som er synd. Men vi skal bli 
bedre.»  

«Det finnes en del tjenester for dem som trenger det mest som har blitt glemt en stund.»  

Planen er blant annet at hverdagsrehabiliteringsteamet i tildelingsenheten skal vris til et innsats-
team med færre eksklusjonskriterier, som skal rykke ut hvis det kommer en søknad. Målet er at det 
ikke skal være nødvendig med funksjonsfall for å kunne utføre kartleggingen. Ansatte forteller at 
det i utgangspunktet er få som opplever plutselige funksjonsfall, det går gjerne gradvis, noe som 
betyr at kriteriene i det opprinnelige hverdagsrehabiliteringsteamet er lite hensiktsmessige. Ideen er 
basert på hverdagsrehabiliteringsteamet fra Stjørdal. Det er også mer fokus på frivillighetssentralen 
og friskliv enn tidligere. 

Det er en generell oppfatning at det er et problem at SIO bare omfatter deler av tilbudet til personer 
med rusproblemer. Mange rusmisbrukere har også psykiske problemer, og det er dermed en 
utfordring at halvparten av vedtakene går inn under rus, som ikke finansieres i SIO, mens andre 
halvparten går innunder psykisk helse som er en del av SIO. Lillesand har også et arbeidsprosjekt 
som ligger utenfor SIO som omhandler denne problemstillingen. 

Mange fremhever at de ansatte gjennom prosjektet har blitt langt mer bevisst på hvilke tjenester de 
leverer til innbyggerne. De ansatte forteller om tilfeller hvor kartleggingen og samtaleguiden har 
medført færre tjenester og tjenester lavere i omsorgstrappen fordi det har kommet frem at brukeren 
egentlig har andre behov enn det som fremkommer i søknaden til kommunen. Det kan være 
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kontakt med folk og aktivisering i form av lavterskeltilbud. Frivillighetssentralen og friskliv er
eksempler på slike. Her kan for eksempel innbyggere være med på trening, matlaging og
mestringskurs, kanskje istedenfor å få hjemmehjelp eller bli flyttet på omsorgshjem eller sykehjem.
Flere fremhever derfor at et slikt alternativt tilbud gjør omsorgstjenestene billigere, og ikke dyrere
som mange forventet i forkant av prosjektet.

En analyse av tjenestene basert på statistikk fra IPLOS for 201 6 viser at Lillesand ligger forholdsvis
nærme landsgjennomsnittet når det gjelder langtidsopphold på institusjon, mens de ligger høyt når
det gjelder korttidsplasser for rehabilitering. Som de ansatte bemerket, kan dette skyldes få
heldøgnbemannede boliger, slik figuren under viser. Normeringen er gjort ved å sammenligne det
beregnede utgiftsbehovet i kommunen opp mot landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet ut
fra kriteriene i det statlige inntektssystemet. Merk at disse tallene viser til 2016 og slik sett tar med
seg tjenester vedtatt både før og etter oppstart av forsøket.

Figur 4-5 Antall brukere med ulike sykehjems-og boligtilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Når det gjelder tilbudet og fordelingen av hjemmetjenester viser figuren under at Lillesand har en
forholdsvis god dekning, hvor spesielt dagtilbudet ligger langt over landsgjennomsnittet.
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Figur 4-6 Antall brukere med ulike hjemmebaserte tjenesteri 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Vedtak
Den generelle tilbakemeldingen er at kartleggingen er bedre: den er blitt standardisert og ‘hva som
er viktig for deg’ ligger sentralt i samtalen med bruker. Mange fremhever at kartleggingen er klart
mer ressurskrevende, og at ansatte har måttetvære løsningsorientertfor å få det til. Flere frem-
hever at kartleggingen allikevel har gitt gevinster, blant annet gjennom vedtak som i større grad er
tilpasset brukernes behov og mål, og trolig mer selvhjulpne brukere.

De ansatte er nødt til å begrunne vedtakene sine bedre nå enn før, som angivelig gjør dem mer
bevisst på hva brukerne trenger. Flere fremhever at kravene til begrunnelse gjør at tilbudene blir
riktigere og mer tilpasset brukernes faktiske behov. Ansatte forteller at før SIO var det gjerne
tjenestene som sådan som definerte tilbudet til brukerne. Dette skapte lite fleksibilitet og tilpassede
tjenester. Brukerne bestilte og kommunen leverte det de hadde ressurser til. I dag er det større rom
for å differensiere mellom brukere etter behov, og at brukerne i større grad får en likestilt
behandling av kommunen, fordi det er deres behov og egen målsetting som styrer, og ikke
tilgjengelige ressurser og tjenester i kommunen.

«Det er slutt på tida hvor den enkelte tjenesteyter selv avgjør hva en person får av
tjenester. Vi gir mer presise tjenester nå –og vi unngår å etablere en del tjenester. Vi er
mer forutsigbare og tydelig i våre leveranser.»

Flere ledere for utførerenhetene opplever at de har mindre kontroll over hvem som skal ha hvilke
tjenester i dag. Før lå ansvaret for dette i utførerenheten. Enkelte trekker frem at de synes det er
problematisk at de selv sitter på økonomiansvaret for enheten, men ikke med vedtaksmyndigheten.
De opplever at deter en stor utfordring å ha kontroll på økonomien når tildelingskontoret fatter
vedtak om tjenester som de selv har ansvaret for å utføre. De enkelte utførerenhetene får også i
dag en økonomisk ramme (internt i kommunen) som de må forholde seg til, og bekymringen fra
lederne avutførerenhetene er attildelingskontoret vedtar tjenester som ikke står i stil med den
tildelte rammen.

Det er ingen endringer når det gjelder hvordan timer registreres i vedtakene. For hjemmetjenester
og institusjonstjenester som tilbys av de to distriktene fattes det ikke vedtak om timer. For hvert
vedtak gjøres det likevel et anslag for antatt gjennomsnittlig tidsbruk som legges inn i tjeneste-
bildet. Man er blitt bedt om å bruke estimert tid/ca.-tid for å ikke ha stoppeklokkepraksis. Tids-
bruken legges også til grunn for kjørelistene. Hjemmetjenesten skriver inn endringer i et eget notat
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(B-notat), som fanges opp av saksbehandler ved store avvik. Det som blir utført blir skrevet opp i 
en dagsplan som man kan følge med på underveis i arbeidsdagen. 

Det foretas ingen registrering av faktisk tidsbruk, som betyr at man ikke har mulighet til å vite den 
presise overensstemmelsen mellom vedtakene som fattes og tiden som brukes. De ansatte 
oppfatter at selv om det i dag ikke er praksis å sammenligne vedtatte og utførte timer gjør man 
kontinuerlige vurderinger og justeringer av timetilbudet. Hvis utfører merker at de bruker mer tid 
enn det som er avsatt, justerer man vedtaket. Man har også fått inn målene for bruker i vedtakene, 
og disse brukes som et sammenligningsgrunnlag for å ha kontroll på omfanget på vedtak og 
utførelse. Psykiatri og habilitering fatter timer i vedtak som gir grunnlag for betaling. Tildelings-
kontoret har også faste møter med hjemmetjenesten for å sikre sammenheng mellom vedtak og 
utførte tjenester.  

Enkelte oppfatter at det er motstridende signaler om når og hvordan de skal registrere timer i 
vedtakene.  

«Noen sier timer, men SIO sier ikke stoppeklokke. Men enkelte tjenester krever klokke.» 

Revurdering av vedtak skjer i tilknytning til ukentlige møter. Møtene er kommet i stand som en 
følge av SIO. Mange revurderingssaker oppfattes som ‘plankekjøring’ og tas ikke med til møtet. De 
ansatte opplever at det er langt færre ‘gamle vedtak’ i dag enn det var tidligere. Revurderinger og 
evalueringer oppfattes som svært ressurskrevende og en del vedtak oppfattes som lite hensikts-
messige. Enkelte savner en funksjon i saksbehandlingssystemet som gir varsel om tidspunkt for 
evaluering.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Ansatte ved tildelingskontoret forteller om utstrakt tverrfaglig samarbeid. Blant annet er det utstrakt 
møteaktivitet hvor ulike fagområder sitter sammen på daglig basis og vurderer tjenestene og 
saksbehandlingen. Dette er ressurskrevende, men de ansatte oppfatter at det skjer mye læring i 
møtene. Sammen med brukermedvirkningen i kartleggingen er det oppfatninger blant de ansatte 
om at tverrfagligheten gjør at de avdekker nye og relevante momenter for saksbehandlingen. 

«Tverrfaglighet virker som en katalysator for ting som man har snakket om i mange år.»  

«De på økonomi kommer inspirert til oss i enhetene og har forslag for tjenestene. Det er 
veldig bra. Vi får ulike profesjoner til å bidra til tjenesteutvikling.»  

En informant oppfatter at tverrfagligheten handler om noe mer enn bare endring av administrative 
prosesser, men også en endring av kultur og holdninger i organisasjonen. Man prøver derfor å ha 
bevissthet om å utfordre den rådende tenkningen i organisasjonen.  

Den generelle oppfatningen er at kompetansesammensetningen er god. Det er enhetene innen rus 
og psykisk helse som er mest kritisk. De opplever mange nye brukere og behov. Helse- og 
omsorgstjenestene i Lillesand er plassert på Helsehuset, som deles av andre helserelaterte 
tjenester i kommunen. Delingen av lokaler oppleves som veldig bra. Helsehuset kom i stand før 
SIO og det er ulike kompetansegrupper på huset, som gjør at spesielt saksbehandlingen under 
ferieavvikling går mye bedre.  

Brukermedvirkning 
Brukermedvirkningen i Lillesand dekkes først og fremst på individuelt nivå, gjennom kartleggingen 
av bruker. De ansatte opplever at de er mer lydhøre overfor brukere og pårørende nå enn før. 
Brukere får være med på å lage målet for tjenesten(e) som også støttes av brukerne selv. Et 
styrende prinsipp er å bruke brukernes egne ressurser og få dem til å forstå hva som er det beste 
tiltaket for dem selv. Denne prosessen oppfattes å være nyttig også for ansatte, og har medført økt 
refleksjon rundt egen tjenesteutøvelse.  
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På systemnivå har man ulike brukerråd og brukerundersøkelser, som i varierende grad oppfattes 
som nyttig. Enkelte uttrykker at de savner involvering fra brukerorganisasjoner, og forteller at det 
ofte kan være vanskelig å få folk til å møtes og få til ting som oppleves som nyttig. 

Flere pårørende av beboere på spesielt Dovre sykehjem gir uttrykk for at de i for liten grad blir 
involvert i tilbudet til den aktuelle beboer på sykehjemmet. Det ser ut til å være mer systematisk 
oppfølging av pårørende innen psykisk helse og for habiliteringstjenesten. 

Lillesand er dessuten med i et prosjekt sammen med alle Agder-kommunene, som går parallelt 
med SIO, hvor man skal identifisere forbedringer i pasientforløpet. Sentralt i dette nettverket er å 
utvikle ‘hva er viktig for deg-tankegangen’.  

Pårørende forteller om både positive og negative opplevelser med omsorgstjenestene, men klarer i 
liten grad å knytte vurderingene sine til SIO-prosjektet. Enkelte forteller at de i liten grad opplever at 
kommunen er opptatt av brukernes behov og flere forteller også om enkelthendelser hvor 
tjenestene har vært av lav kvalitet. 

Rutiner og verktøy 
En av de tydeligste endringene som en følge av SIO er den nye samtaleguiden med oppfølgingen 
av spørsmålet ‘hva er viktig for deg’? Svarene innebærer at brukeren kanskje ender opp med 
andre tjenester enn hva vedkommende hadde tenkt, og tjenestene blir mer oppmerksomme på hva 
som er viktig for brukeren. Tidligere spurte de i større grad om hva de kunne gjøre for brukerne og 
hvilke tjenester brukeren hadde behov for. Den nye tilnærmingen innebærer en endring av kultur 
og holdninger. Flere fremhever at rutinene som har etablert seg som følge av SIO-prosjektet har 
ført til både standardisering av tjenester og læring i organisasjonen. 

Økonomi og finansieringsmodell  
Statlig finansiering innebærer at kommunale politikere får reduserte muligheter til å prioritere 
mellom ulike tjenesteområder. På den andre siden oppfattes sektoren av enkelte som en 
fragmentert sektor, med store forskjeller mellom kommuner. Stykkprisfinansiering kan derfor gi 
likere tjenester på tvers av kommuner. Valget mellom de ulike finansieringsregimene oppfattes som 
et dilemma. En informant trekker også frem at finansieringsmodellen gir en annen maktfordeling 
mellom stat og kommune til fordel for staten. Vi har inntrykket av at selv om de fleste i Lillesand er 
godt fornøyd med utfallet av stykkprisfinansieringen, sitter det langt inne for dem å akseptere at de 
selv ikke kan prioritere innenfor en ramme. En annen fordel ved stykkprisfinansieringen som løftes 
frem, er at helse- og omsorgssektoren oppfattes av flere som en sektor som ofte blir nedprioritert. 
Ved å skjerme sektoren fra andre kommunale oppgaver sikrer man at kommunen ikke må kutte i 
tilbudene.  

I tillegg til inntektspåslaget har forsøket gitt merinntekter for Lillesand på drøyt 1 million kroner i 
2016. Disse er satt på fond. Merinntektene utgjør en halv prosent av de samlede inntektene. 
Informantene oppfatter at det ikke er gitt at det blir et positivt resultat også de neste årene. Man 
regner allikevel å gå med et så stort overskudd at man ikke trenger å bruke merinntektene til å 
dekke underskudd i driften. 

Selv om kommunen har innført statlig stykkprisfinansiering, blir enhetene i kommunen fortsatt 
rammefinansiert. De statlige inntektene skal imidlertid få betydning for rammene for de ulike 
enhetene. Kommunen har i liten grad drøftet om det kan være fornuftig å etablere en kommunal 
stykkprisfinansiering slik Kristiansand har hatt i mange år. En informant mente det ville kreve flere 
administrative ressurser å etablere en tilsvarende ordning som Kristiansand. 

Ryddejobben oppfattes å ha gitt mye kunnskap om forholdet mellom vedtak og bemanning. 
Økonomi oppfatter allikevel at det er mange faktorer som spiller inn som gjør det komplisert å få 
riktig avstemming. Både sykefraværet, brukerbehovene og turnusordningen trekkes frem som 
viktige komponenter. For eksempel vil to brukere som går bort føre til kutt i inntektsstrømmen. 
Spørsmålet er da hvordan man skal omplassere resursene, og ansatte oppfatter at det å få 
organiseringen, turnusene og vedtakene til å fungere sammen er en utfordring. Ansatte på 
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økonomi oppfatter at denne måten å drive økonomi på er et helt eget fagfelt, og uten regnearket fra 
Os oppfatter ansatte i Lillesand at de hadde stått på bar bakke.  

«Uten SIO hadde man aldri analysert egne tall.» 

Lillesands egne analyser tilsier at de burde hatt høyere kostnader og at de derfor kanskje har vært 
underbemannet. Når de med SIO får finansiert på det reelle tjenestenivået gir dette mer penger.  

Velferdsteknologi 
Et område for å utvikle tjenestene i kommunene på sikt er å investere i velferdsteknologi. Det er lite 
som har skjedd i Lillesand på velferdsteknologi, men kommunen er i prosess for å ansette en 
velferdskoordinator. Ansettelsen skal finansieres av SIO-penger.  

«SIO har fungert som et spark bak når det gjelder velferdsteknologi.» 

Forankring av SIO-prosjektet i organisasjonen 
Aktørene vi har snakket med forteller noenlunde den samme opplevelsen av SIO-prosjektet. De 
ulike aktørene opplever i hovedsak forsøket som positivt. Det ser ut til at knapt noen er imot 
prosjektet, verken i de politiske miljøene eller blant den strategiske eller operative delen av 
tjenesten.  

Det ser med andre ord ut til at prosjektet er godt forankret i de ulike delene av organisasjonen og at 
man har lykkes å skape entusiasme til tross for at noen i utgangspunktet var skeptiske. Flere 
personer fremstår som svært dedikerte, og ønsker å realisere gevinstene som ligger i forbedring av 
tjenestene og forvaltningen. Dette på tross av at prosjektet har medført stor belastning på 
organisasjonen, med nye oppgaver, nye rutiner og, for en del av de ansatte, betydelig overtids-
arbeid. Politikernes støtte fremstår som grunnleggende for at prosjektet anses som vellykket 
foreløpig. Enkelte forteller om en del skepsis i starten av prosjektet, men at dette i stor grad har 
snudd, og at de fleste nå beveger seg i samme retning. 

4.3.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Lillesand? 
Mye av det de ansatte opplever som endringer i tjenestene og forvaltningen av dem, er vanskelig å 
knytte direkte til SIO. Bortsett fra verktøyene fra Helsedirektoratet og økte inntekter som følge av 
inntektspåslaget, er mye av innovasjonen i denne perioden forsterkninger av utviklingsprosesser 
som har pågått i kommunen over tid. Et resultat vi derimot ser er en utstrakt ryddejobb for å få 
oversikt over økonomien. Dette ser ut til å ha gitt kunnskap om tjenestene som man ellers ikke ville 
hatt. 

Arbeidet med stykkprisfinansieringen har krevd store ressurser og har til tider vært uoversiktlig, og 
flere oppfatter at forberedelsene til prosjektet burde vært gjort bedre. Læringen som foregår mellom 
kommunene har vært avgjørende for fremdriften av prosjektet. Det gjenstår fremdeles en del 
systemarbeid før man har oversikt over de ulike komponentene i finansieringsregimet. Man 
forventer at dette vil ha betydning for hvordan kommunen organiserer tjenestene videre. 

Vi oppfatter at det i hovedsak er stor oppslutning og engasjement for å få gevinster som følge av 
SIO-prosjektet, både blant politikere og de ansatte i kommunen. Mange er positive til stykkpris-
finansieringen, men det sitter samtidig langt inne for mange å ønske seg å beholde en slik ordning i 
fremtiden. At kommunen skal kunne gjøre egne prioriteringer mellom tjenester står sterkt.  

Kartleggingen som gjøres av tildelingskontoret og oppmerksomheten om å gi tjenester lavere i 
omsorgstrappen ser ut til å dreie holdninger vekk fra omfattende tjenester og mot lavterskeltiltak. 
Tildelingskontoret ønsker blant annet å etablere et innsatsteam med få eksklusjonskriterier som 
skal kunne igangsette lavterskeltilbud raskt. De ansatte oppfatter at omsorgstrapp fortsatt har 
vesentlige mangler for å kunne gi et riktig tilbud til alle brukere.  
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Oppsummert er inntrykket av at forutsetningene er til stede for at SIO-prosjektet skal fungere som 
et viktig utviklingsprosjekt for Lillesand kommune.  

4.4 Hobøl 
Hobøl kommune i Østfold er en av A-kommunene i forsøket. Tildelingsteamet består av 3.1 årsverk 
(4 personer) der 2,6 årsverk er knyttet til saksbehandling innen pleie- og omsorgstjenesten. 
Teamet er direkte underlagt Rådmann, med juridisk rådgiver som fagleder. Tjenestene som inngår 
i forsøket hører innunder to ulike utførerenheter:  

► Pleie, omsorg og rehabilitering som har ansvar for blant annet sykehjemmet, omsorgsboliger, 
hjemmebaserte tjenester og psykisk helseteam (brukere over 12 år).  

► Tjenester for funksjonshemmede som har dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig knyttet til 
brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne.  

Hobøl har fattet vedtak om å slå seg sammen med kommunene Askim, Spydeberg, Eidsberg og 
Trøgstad.  

4.4.1 Status før forsøket 
I vår nullpunktsanalyse av Hobøl i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Hobøl 
kommune før forsøket ble igangsatt. Hovedinntrykket var at Hobøl hadde god kompetanse i 
tildelingsenheten. Samtidig var det enhetsleder som signerte vedtakene og hadde endelig 
beslutningsmyndighet. Kommunen så ikke ut til å ha rutiner som sikret at brukerne fikk antallet 
timer som var vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og ingen klagde på for få timer. 

Stor vekt på tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og få korttidsplasser  
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg generelt i Hobøl nest høyest i 
sammenligningen. Hobøl var SIO-kommunen som brukte mest på helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende. Antall timer tildelt til praktisk bistand er svært mye høyere enn i de øvrige 
kommunene. Tilbudet i Hobøl var i stor grad preget av høye kostnader til personer med psykisk 
utviklingshemming, og lave utgifter til omsorgsboliger.  
Hobøl hadde få korttidsplasser og lang gjennomsnittlig oppholdstid. Det kunne se ut som 
kommunen ikke klarte å utnytte disse plassene godt nok.  

Andelen fagutdannede var noe lavere enn i landet som helhet og lavest blant SIO-kommunene, 
spesielt når det gjaldt andel høyskoleutdannede for Hobøl. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på 
sykehjem var nesten dobbelt så høyt som landet og nest høyest blant SIO-kommunene, mens 
nivået på legetimer var lavest i sammenligningen. Utgiftene til hver sykehjemsplass var på linje 
med landet.  

SIO-prosjektet som drahjelp til en mer funksjonell omsorgstrapp 
Kommunens egenvurdering av omsorgstrappen var at tjenesteprofilen hadde sin hovedtyngde 
langt oppe i omsorgstrappen. Kommunen ønsket å jobbe for at flere kunne klare seg selv, for at 
tjenestene skulle bli bærekraftige i fremtiden. Kommunen så for seg mer fokus på dagsenter og 
dagtilbud for eldre, både demente og for psykisk utviklingshemmede. Videre ønsket de at 
innsatsen innen hjemmesykepleie skulle øke og at antall avlastningsplasser ble utvidet. 

En nærmere analyse av tjenestene basert på statistikk fra IPLOS for 2016 bekrefter at Hobøl yter 
mange tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Normeringen er gjort ved å sammenligne 
det beregnede utgiftsbehovet i kommunen opp mot landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet 
ut fra kriteriene i det statlige inntektssystemet. Merk at disse tallene viser til 2016 og slik sett tar 
med seg tjenester vedtatt både før og etter oppstart av forsøket.  
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Figur 4-7 Antall brukere med ulike sykehjems-og boligtilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Figur 4-8 Antall brukere med ulike hjemmebaserte tilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

4.4.2 Innføring av forsøket
Antallet stillinger formelt knyttet til tildelingen har økt 40 prosent i forbindelse med forsøket.
Økonomiavdelingen bistår med regnskap, økonomi og prognoser tilknyttet SIO.

Ansatte i kommunen beskriver innføringen av forsøket som ressurskrevende. Fagsystemet har ikke
kunnet gi den støtten som var nødvendig og kommunen slet med sykemeldinger i tildelingsteamet.
Dette gjorde at innføringen samlet sett ble opplevd som krevende.

«Vi får ikke til teknologien helt og må gjøre en del manuelt. Men vi mener at dette kommer
seg. Målet er å komme i gang med alt vi er tiltenkt å gjøre [iht. kriteriene i SIO]»
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Omkodingen av vedtakene beskrives også som krevende. I forbindelse med innføringen av 
forsøket måtte alle vedtakene telles og registreres inn manuelt i systemet. Dette tok anslagsvis et 
ukesverk i 2016.  

Samtidig trekker mange det frem som positivt at SIO-prosjektet har gitt ny informasjon om 
tilstanden og ressursbruken i kommunen. Flere viser også til et stemningsskifte der flere har blitt 
mer positive til forsøket etter hvert. 

«Det har vært en innkjøringsperiode – vi har gått fra skepsis til skikkelig yes!» 

4.4.3 Kvalitativ beskrivelse av endringer i kommunen  

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 
Når det gjelder tjenestetilbudet har ikke SIO medført veldig store endringer. Ettersom Hobøl er 
ROBEK-kommune er kommunen generelt tilbakeholden med å pådra seg økonomiske forpliktelser.  

«Vi kan tildele tjenester vi ikke har kunnet gi før. Men det misbrukes ikke.» 

Samtidig opplever flere at SIO har gitt mer økonomisk handlingsrom. Det oppleves at det er lettere 
å gi riktigere tilbud. For eksempel har det vært mulig å opprette gruppesamtaler for unge innen 
rus/psykiatri.  

Vedtak 
Noen informanter trekker fram at kommunen har blitt bedre på å fatte vedtak. Vedtakene 
oppdateres også mer fortløpende, og de ansatte er blitt mer bevisst på å si fra hvis de må gjøre 
noe ekstra. Som regel blir tjenestene økt, heller enn redusert. Men de ansatte prøver å bli flinkere 
til å kutte. Ofte settes det inn mye ressurser i starten, som kuttes etter hvert.  

Det er imidlertid ofte ansatte hos utførerenheter som selv gjør revurderingen, da de er tettest på 
brukeren.  

De fleste opplever samsvar mellom vedtakene og det som faktisk ble utført. Men det trekkes fram 
at dette er vanskelig å kontrollere, på grunn av manglende uttrekksmuligheter i fagsystemet, 
kompleksitet rundt turnus/sykemeldinger osv.  

Innen rus/psykiatri trekkes det fram at det er veldig personavhengig. Hvis ikke timeantall er 
spesifisert kan noen bruke flere timer, mens andre får langt kortere tid.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Tildelingsteamet har ifølge flere informanter hatt kapasitetsproblemer og sykemeldinger, og derfor 
ikke kunnet påta seg den rollen de var tiltenkt. Selv om det ikke er faglig uenighet, trekker flere 
fram at tildelingsenheten ikke får gjort det de skal. Eksempelvis er det ofte utførerenhetene som 
har måttet gjøre kartleggingen av brukere. Enkelte opplever at det er utførerenhetene som i praksis 
tar beslutningene om hvilke tjenester brukeren skal få.  

Utover det understrekes det at teamets kompetanse er bred og god. Det savnes imidlertid noe 
juristkompetanse.  

Brukermedvirkning 
De ansatte opplever ikke at det har skjedd noen endring med tanke på brukermedvirkning. De har 
også tidligere spurt hva brukeren trenger hjelp til, og forsøkt å nøste opp i brukerens motivasjon. 
Brukermedvirkningen blir imidlertid bedre dokumentert nå: 
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«Jeg er usikker på hvordan dokumentasjon av brukermedvirkning ble gjort før, men nå har 
vi et notat i journalføringen med rubrikk om bruker. Dette er litt mer utfyllende, ikke bare en 
bekreftelse på at det har blitt drøftet.» 

Rutiner og verktøy 
Når det gjelder samtaleguiden beskrives denne som bra. Søknadsskjema fungerer også greit, men 
det nevnes at noen brukere ringer og lurer på hva de skal fylle inn. Sjekklisten oppleves derimot 
som vanskelig å bruke og lite relevant.  

Tavlemøter trekkes fram som et nytt verktøy som har blitt tatt i bruk i forbindelse med tildelingen. 
Her settes det mål og frister for å nå disse målene. Denne metodikken er imidlertid ikke relatert til 
SIO.  

Økonomi og finansieringsmodell 
I likhet med de andre A-kommunene understrekes det at finansieringsmodellen ikke kom ordentlig i 
gang før i 2017. Flere er tilfredse med at forsøket har gitt bedre oversikt over økonomien i 
kommunen, og hva de ulike tjenestene koster. 

«Det var et inntrykk av at Hobøl var veldig tunge på institusjon – men det var feil – vi er 
visst ikke det likevel.» 

Som Robek-kommune er de ansatte i kommunen bevisste på å ikke pådra seg unødvendige 
kostnader: 

«Vi vet at vi skal ut av prosjektet – det kan ikke være en sovepute som gir oss kostnader 
på lang sikt.» 

Finansieringsmodellen gir en ny måte å tenke på, der man får betalt for aktivitetsøkning. Det gir 
ifølge en informant en bevisstgjøring på hva det er som påvirker kostnadene. Samtidig gir det en 
trygghet for at man får dekket kostnadene dersom det for eksempel kommer innflyttere med store 
behov. Videre trekkes det fram at det kan gi de andre sektorene ro, siden man unngår at pleie og 
omsorg belaster sine uforutsette kostnader over på andre.  

Kommunen har forsøkt å budsjettere med nøysomhet, og forventer at de vil gå med et lite 
overskudd på den nye finansieringsmodellen.  

Velferdsteknologi 
De fleste informantene mener kommunen har kommet relativt kort når det gjelder velferdsteknologi, 
og kan ikke komme på spesielle satsinger som har skjedd på dette området. De tekniske 
systemene kommunen har er derimot preget av et visst vedlikeholdsetterslep. Blant annet er det 
mangler ved alarmsystemet på sykehjemmet: 

«Vi mangler [alarm-]knapper. Vi må gi bjelle til noen. På dobbeltrom har vi ikke alarmer til 
alle. Vi må være kreative selv og finne på løsninger. Vi får ikke reservedeler heller.»  

En annen informant trekker fram at kommunen har nettbrett som egentlig skulle vært brukt for 
registrering. På grunn av dårlig nett i kommunen tar det angivelig ti minutter å logge seg på, og 
nettbrettene blir derfor ikke brukt.  

Forankring av SIO-prosjektet i organisasjonen 
Det fortelles at det var en sterk politisk vilje til å søke om deltagelse i forsøket. Nå som forsøket har 
pågått virker de fleste informanter positive og optimistiske med tanke på hvordan SIO skal utvikle 
seg framover. Det overordnede inntrykket er at de fleste i kommunen er enige om at den generelle 
profesjonaliseringen av tildelingsprosessen forsøket innebærer, vil være positivt for kommunen på 



R9272-01 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester (SIO)  ► 2017 ► 55 

sikt. Det innvendes imidlertid fra flere at fram til nå har ikke Hobøl klart å utløse det fulle potensialet 
som ligger i dette.  

4.4.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen? 
Alt i alt virker de fleste i kommunen fornøyde med hvordan forsøket har påvirket kommunen. De 
viktigste endringene som kan trekkes fram er:  

► Kommunen har i større grad enn tidligere fått innsikt i egne tjenester og ulike kostnadsdrivere 
forbundet med disse.  

► Økonomisk sett har forsøket gått bedre enn forventet. Kommunen opplever både økonomisk 
handlingsrom til å innføre enkelte lavterskel-tiltak, samtidig som at kommunen gjennom 
finansieringsmodellen går i overskudd.  

► Tildelingsteamet har så langt ikke tatt en like fremtredende rolle som enheten har vært tiltenkt, 
pga. lav kapasitet. Slik sett oppleves det fortsatt at det er potensial for økt profesjonalisering av 
tildelingsprosessen.  

4.5 Spydeberg 
Spydeberg var fram til mai 2016 organisert etter en to-nivå modell med syv enheter plassert direkte 
under rådmann. Kommunens helse- og omsorgstjenester var i praksis delt mellom to enheter. Den 
ene enheten, Grinitun pleie og omsorg, bestod av sykehjemmet og hjemmebaserte tjenester. Den 
andre enheten, Familierelaterte tjenester, hadde ansvar for tjenester til funksjonshemmede og 
innen rus/psykiatri, i tillegg til en rekke andre tjenester. Spydeberg var ved oppstarten av SIO-
prosjektet midt inne i en omorganiseringsprosess der denne strukturen ble endret.  

4.5.1 Status før forsøket  
I vår nullpunktanalyse av Spydeberg i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i 
Spydeberg kommune før forsøket, som er nærmere omtalt her.  

Tildelingsprosessen ved inngangen til SIO: Fra tildelingsteam til tildelingsenhet 
De ansatte opplevde ved inngangen til forsøket at kompetansen i tildelingsteamet ikke var 
tilstrekkelig. Få personer var involvert i tildelingen og kompetansen var ikke bredt nok sammensatt. 

Før forsøket var det enhetsleder som signerte vedtaket og hadde det siste ordet i tildelingen. Etter 
forsøket startet er beslutningsmyndigheten gitt til tildelingsenheten. 

Ved oppstart hadde ikke kommunen rutiner som sikret at brukerne får det antall timer som er 
vedtatt. Samtidig er brukerne godt fornøyde og ingen har klaget på for få utførte timer. 

Tjenester ved inngangen til SIO: Høye kostnader og sterk prioritering av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Spydeberg nest høyest i blant sammenligningskommunene. 
Spydeberg var den SIO-kommunen som brukte nest mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt til 
praktisk bistand var høyere enn snittet av de øvrige kommunene. Tilbudet i Spydeberg var videre 
preget av høye kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, lav ressursinnsats i 
omsorgsboligene og mange kommunale boliger. Det kunne se ut som om kommunen ikke klarte å 
utnytte korttidsplassene godt nok. Gjennomstrømningstiden på korttidsplassene var sammen med 
Hobøl den lengste blant SIO-kommunene. 

Andelen fagutdannede i Spydeberg var noe høyere enn landet, mens andelen med høyskole-
utdanning var lavest blant SIO-kommunene sammen med Hobøl. Nivået var 6 prosentpoeng under 
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landet. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem var på et høyere nivå enn landet, det samme
var nivået på legetimer.

Fremtidens tjenester: SIO-prosjektet som drahjelp for profesjonalisering
Kommunen hadde stor tro på at tildelingsenheten vil gi økt profesjonalisering. Informantene var
også av den oppfatning at hjemmetjenesten burde styrkes, og særlig hjemmetjenestens evne til å
tilrettelegge og å jobbe med habilitering og rehabilitering. I tillegg ble behovet for å jobbe med
aktivisering og dagtilbud, både til eldre og utviklingshemmede, fremhevet.

4.5.2 Innføring av forsøket

Ryddejobben
For B-kommunene har innføringsprosessen vært annerledes enn for A-kommunene, men også i
Spydeberg har det vært foretatt en betydelig opprydning.

Den viktigste endringen i Spydeberg er etablering av tildelingsenhet noe som har medført en total
omlegging av vedtaksprosessene. Det er utarbeidet kriteriesett som anses å være i tråd med
helsedirektoratets veileder, nytt kartleggingsskjema er tatt i bruk og skjemaet for søknad om
tjenester er endret.

En annen effekt er at budsjettet er bygget om. SIO er nå budsjettert som ett område og utgjør en
rapporteringsenhet. Dette gir et helhetlig system som medfører en vesentlig forenklet rapportering.

SIO som grunnlag for forbedring
Informantene anser i hovedsak den utviklingen som har skjedd det siste året som en helt naturlig
og planlagt utvikling som ville ha skjedd uavhengig av SIO. Innføring av tildelingsenhet,
profesjonalisering av kartleggingsfunksjonen og en dreining fra institusjonstjenester til tjenester i
hjemmet var planlagt før SIO.

Dette er i tråd med de forventningene informantene uttrykte ved oppstarten av prosjektet at
effekten av etablering av en egen tildelingsenhet som erstatning for dagens kartleggingsenhet
skulle medføre en profesjonalisering av vedtaksprosessen

Omsorgstrappen i Spydeberg

Figur 4-9 Antall brukere med ulike sykehjems- og boligtilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet
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Figur 4-10 Antall brukere med ulike hjemmebaserte tilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

4.5.3 Kvalitativ beskrivelse av endringer i kommunen

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Flere informanter hevder at situasjonen ved inngangen til SIO var preget av et høyt tjenesteomfang
og mange tilbud langtoppe i omsorgstrappen. Nå jobber kommunen med å ta ned tjeneste-
omfanget, og de nye vedtakene beskrives som å være mindre omfattende enn tidligere vedtak.

Omleggingen innebærer også en forskyvning av ressurser fra institusjon til hjemmebaserte
tjenester. Den 1. mai år stengte kommunen 5 plasser på sykehjem og overførte ressurser til
hjemmetjenesten.

Informantene beskriver behovsdekningen i hovedsak som god, men bildet nyanseres. Flere er av
den oppfatning at kommunen håndterer somatiske helseutfordringer på en tilfredsstillende måte.
Av tilbud til eldre trekkes sykehjemstilbudet frem som det med høyest behovsdekning.

På spørsmålet om i hvilken grad kommunen prioriterer forebygging og hverdagsrehabilitering tyder
svarene på at dette er et av de områdene som informantene synes å se det største forbedrings-
potensialet på. Kommunen er i ferd med å opprette et tilbud om hverdagsrehabilitering, men
informantene beskriver mangel på ergoterapeuter, fysioterapeuter, demenskoordinator og kreft-
koordinator som begrensende faktorer.

Tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne beskrives i hovedsak som tilfredsstillende selv om
kommunen mangler ambulant team som kunne gitt et lavterskeltilbud.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til håndtering av psykisk helse og rus. Dette gjelder manglende
institusjonsplass for psykisk syke samt manglende miljøarbeidertjeneste.

Den viktigste endringen siste år synes å være at etablering av kartlegging og tiltaksavdelingen har
ført til at kommunen har fått likere praksis. Kriteriesettet som er tatt i bruk som en del av SIO-
prosjektet betyr at man vurderer behovene annerledes nå enn tidligere. Dette illustreres med
utsagnetunder.

«Før pusset vi sølvtøy, det gjør vi ikke nå.»
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Vedtak 
Det er utarbeidet et nytt kriteriesett som kommunen anser å være i tråd med Helsedirektoratets 
veileder. Det er også utarbeidet et kartleggingsskjema, men ikke en samtaleguide. 

Videre er skjemaet for søknad om tjenester endret. Den viktigste endringen er at skjemaet nå 
etterspør hvilke behov som ønskes vurdert. Det var opprinnelig en intensjon at tjenestemenyen 
skulle tas ut av skjemaet, men den er fortsatt med, dog med annen ordlyd. 

Informantene oppfatter at vedtakene har endret seg i løpet av det siste året. De har blitt mer 
presise og målrettede. Nå inneholder ikke vedtakene ressurser, bortsett fra tjenester til ressurs-
krevende brukere hvor vedtakene inneholder bemanningsfaktor. 

En annen endring er at det fattes vedtak om fysioterapi. Før forsøket startet hadde kommunen kun 
fattet 8 slike vedtak, ved forrige årsskifte var antallet kommet opp i 235. 

Informantene opplyser også om at kommunen nå revurderer vedtak. Praksisen er skjerpet. For 
noen vedtak settes revurderingsdato i saksbildet, andre vedtak revideres en gang i året. I tillegg 
har alle brukere en primærkontakt som melder til tildelingsenheten når det er endringer i behov. 

Kommunen har hatt mange store og omfattende vedtak særlig overfor personer med nedsatt 
funksjonsevne. Disse vedtakene opplever informantene at det er vanskelig å få endret på. Selv om 
vedtakene revideres, revurderes de i mindre grad. I nye vedtak er behovene vurdert etter de nye 
kriteriene. 

Kommunen synes fortsatt ikke å ha et system for å kontrollere om vedtakene faktisk utføres, men 
det pekes på at en konsekvens av opprettelsen av tildelingsenheten er at det har blitt etablert en 
mye tettere dialog rundt vedtak og behov. Tildelingsenheten ber om tilbakemelding fra utfører-
enhetene på om tjenestene er reelle, og i hvilken grad de faktisk blir utført. 

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Etter at tildelingsenheten ble etablert har informantene opplevd at både kompetansen og kvaliteten 
i tildelingsprosessen har økt. 

Nå beskrives kompetansen som bred og saksbehandlingen som betryggende. Tilmåling av 
tjenester er blitt likere, tjenestene blir evaluert og kravene til dokumentasjon blir ivaretatt. 
Tildelingsenheten har tatt i bruk både kartleggingsverktøy og tildelingskriterier. 

De fleste opplever kompetansen i tildelingsprosessen som god. Tildelingsenheten har verne- og 
sykepleierkompetanse, de har kompetanse på psykisk helse og rus. I tillegg har de helserett- og 
saksbehandlerkompetanse. Det som etterlyses er ergoterapi og kompetanse på NAV-oppgaver. 

Informantene beskriver situasjonen i tildelingsenheten i stor grad som travel men tilfredsstillende. 
De ansatte jobber effektivt og har i tillegg til å utføre nye oppgaver som bolig og startlån også 
gjennomført en omfattende ryddejobb. 

Samarbeidet mellom utførerenheter og tildelingsenheten beskrives som bra. Noen informanter 
oppfatter at en konsekvens av samarbeidet med tildelingsenheten er at også samarbeidet mellom 
de ulike utførerenhetene er blitt bedre. 

Med hensyn til samhandlingsreformen beskriver informantene situasjonen til dels som krevende og 
gir inntrykk av at kommunen stadig får flere krevende pasienter som krever mer spesialisert 
kompetanse. Håndteringen av utskrivningsklare pasienter hevdes å ha blitt bedre etter at tildelings-
enheten ble etablert. 
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Kommunen har ikke registrert endring i antall dagbøter. Bruken av helsehuset har gått ned. Det 
betyr i praksis at kommunen håndterer flere pasienter i egen regi. 

Brukermedvirkning 
Informantene hevder at de er opptatt av brukermedvirkning og at tjenesten må være i tråd med 
brukers behov. De prøver å ivareta både brukeres og pårørendes behov. 

Spydeberg bruker en egen variant av ‘hva er viktig for deg’-spørsmålet nå de kartlegger ved at de 
spør «Hvordan vil du ha det om tre måneder?».  

Imidlertid sier flere informanter at dette er krevende fordi: «Vi har så lett for å tenke tjenester.» 

Økonomi og finansieringsmodell  
For B-kommunene innebærer forsøket en endring fra rammefinansiering til øremerket finansiering. 
Spydeberg hadde 8 måneders effekt av forsøket i 2016. 

På spørsmålet om hva denne endringen har betydd i praksis svarer informantene at effekten er at 
tjenestene som er berørt av SIO er skjermet for de pågående effektiviseringsprosessene som 
berører resten av kommunen.  

«Effekten er at SIO er blitt beskyttet.»  

Fordelen med finansieringsmodellen oppleves nettopp å være at de berørte virksomhetene blir 
skjermet noe som gir forutsigbarhet og handlingsrom for å legge om tjenestene slik at det kan gi 
ønskede effekter på sikt. 

Utfordringen er at det er frustrerende for de øvrige virksomhetene i kommunen at SIO er et fredet 
område, slik at de selv må håndtere alle innsparinger. 

Enkelte peker på at konsekvensen av at rammen er låst er at det ikke er mulig å ha overforbruk. 
Forventningene om at budsjettrammen skal overholdes oppleves som svært tydelig. 

Flere informanter peker på at finansieringsmodellen er i overkant rigid. Det eksemplifiseres med at 
kommunen har hatt en svært ressurskrevende bruker som har flyttet. Kommunen ønsker å trekke 
disse midlene ut fra de øremerkede midlene. Det har ikke Helsedirektoratet gått med på, noe som 
har ført til en viss frustrasjon i kommunen. 

Den statlige finansieringen har verken gitt mer eller mindre inntekter enn forventet, avviket i 2016 
ble på kr 1 000.  

Velferdsteknologi 
Informantene beskriver satsingen på velferdsteknologi som å være i startgropen. Spydeberg er 
med i Smart City-nettverket, noe som gir dem tilgang på ny teknologi. I 7 nye leiligheter satses det 
på å integrere «det som finnes på markedet». 

Av igangsatte prosjekter nevnes bruk av mobilt pasientjournalsystem innendørs (Gerica). 

Forankring av SIO-prosjektet i organisasjonen 
Utover selve finansieringsmodellen synes ikke organisasjonen som sådan å ha et svært aktivt 
forhold til SIO-prosjektet. 

4.5.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Spydeberg? 
Den største påvirkningen SIO-forsøket så langt har hatt på kommunen synes å være opprettelsen 
av tildelingsenheten og da de følgekonsekvensene det har medført. Som det fremgår av teksten 
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over er ikke dette ubetydelige endringer. Informantene oppfatter imidlertid i stor grad at dette er 
endringer som ville ha kommet uansett. Det samme gjelder effekten av dreiningen av tilbudet fra 
institusjon til tjenester i hjemmet. Dette var ved inngangen til SIO en igangsatt prosess. 

Det synes å være for tidlig å si noe om effekten av selve finansieringsordningen da kommunen 
foreløpig har satt merinntektene på fond. 

4.6 Selbu  
En sentral grunn som ble oppgitt av kommunen ved inngangen til SIO-forsøket var at deltakelsen 
kunne være en drahjelp for å utvikle kommunens pleie- og omsorgssektor etter føringene i den 
interne Pleie- og omsorgsrapporten, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. I tillegg til at 
forsøket satte søkelys på pleie- og omsorgstjenestene, ville den økonomiske rammen for sektoren, 
gjennom den statlige øremerkingen og inntektspåslaget, ligge fast frem til forsøket avvikles i 2019. 
I perioden 2010–2014 hadde Selbu kommune til dels store underskudd (rundt 15 millioner i både 
2011 og 2013). Sektoren ville i forsøksperioden være skjermet for økonomiske nedskjæringer.  

Tildelingsfunksjonen i Selbu kommune er en del av Forvaltningskontoret i Værnesregionen. 
Forvaltningskontoret har ansvar for å ta imot søknader og henvendelser, avklare bistandsbehov og 
ta beslutninger om tjenester til brukerne for de fire kommunene Meråker, Tydal, Stjørdal og Selbu. 
For Selbus del ville deltakelsen i forsøket ikke medføre noen formelle endringer når det gjaldt 
tildelingen eller finansiering av relevante tjenester, men siden Stjørdal, som er A-kommune, inngår i 
samme forvaltningskontor var det grunn til å forvente at Stjørdals erfaringer og praksis kunne få 
betydning for tildelingen av tjenester i Selbu.  

Den opprinnelige modellen på forvaltningskontoret innebar at kontoret skulle motta søknadene, 
gjennomføre hjemmebesøk, fatte vedtak og sende vedtaket til utførerenhetene, som skulle 
iverksette. De gikk imidlertid bort fra en rendyrket bestiller-utførermodell, hovedsakelig fordi 
forvaltningskontorets vedtak ville vært svært førende for ressursbruk og dermed sektorens og 
kommunens økonomi. Selv om det formelle ansvaret for tildeling ligger på forvaltningskontoret, 
skjer tildeling nå i dialog med ledere og koordinatorer i utførerenheten. Denne modellen fungerer, 
men har vist seg å være utfordrende ettersom dialogen og kommunikasjonen mellom forvaltnings-
kontoret og utførerenhetene ikke har fungert optimalt. 

I Forvaltningskontoret var det kommunens representant i kontoret som i utgangspunktet skulle 
saksbehandle alle søknader fra kommunens innbyggere, med assistanse fra den øvrige 
kompetansen på kontoret. I ferieperioder og ved fravær skulle andre ved kontoret kunne overta 
saker. Den ansvarlige sitter i utgangspunktet 1-2 dager per uke i Sektor HS i Selbu, og ellers på 
kontoret i Stjørdal. Kontoret har som mål at alle ansatte skal kunne svare på alle typer av 
henvendelser. Det betyr at alle ansatte på kontoret skal kunne håndtere saker som berører 
innbyggerne i Selbu kommune. 

Før SIO-forsøket startet opp hadde Selbu 1,5 årsverk i tildelingsenheten og 107,5 årsverk i 
utførerenhetene. Verken tildelingskontoret eller utførerenhetene har økt antall årsverk vesentlig 
etter innføringen av SIO.  

Selbu er i forsøket en B-kommune, og hadde derfor ikke fått nye føringer fra Helsedirektoratet om 
tildeling eller finansiering av pleie- og omsorgstjenestene. Kommunen skulle fortsette som før. Det 
var helt opp til kommunen selv å gjøre endringer i tildeling av tjenester underveis i forsøksperioden. 
Den eneste begrensningen er at de ikke kunne bruke de øremerkede statlige overføringene til 
andre tjenester enn de som inngår i forsøket. 



R9272-01 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester (SIO)  ► 2017 ► 61 

4.6.1 Innføring av forsøket  
De ansatte som har vært involvert i oppstarten av SIO og i kontakt med Helsedirektoratet opplever 
at informasjonen og dialogen med Helsedirektoratet har vært begrenset og mindre omfattende enn 
de hadde forventet og ønsket seg. Informantene som er intervjuet er tydelig på at de ser på 
prosessene som foregår i A-kommunene som attraktive, og spesielt kommunesamlingene og 
erfaringsspredningen som foregår i kontakten mellom A-kommunene.  
 
Flere ansatte løfter frem at de ønsker mer informasjon fra Helsedirektoratet om hva forsøket 
innebærer for dem. De synes blant annet at det er uklart hva ekstramidlene de har fått gjennom 
SIO-prosjektet kan brukes til. Konkrete problemstillinger de tar opp er om midlene kan brukes som 
egenkapital i utbygging av kommunale omsorgsboliger, og når eventuelle oppsparte SIO-midler må 
brukes opp. De ansatte opplever at den manglende informasjonen har vært begrensende på 
utviklingsprosessene i kommunen. 
 
De ansatte på økonomi oppfatter at det har vært flere uavklarte spørsmål når det gjelder 
rapportering, som de selv har måttet løse. Dette har vært ressurskrevende. Generelt ønsker 
kommunen klarere informasjon og instrukser fra Helsedirektoratet om hva konkrete detaljer i 
forsøket innebærer for dem.  
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4.6.2 Kvalitativ beskrivelse av endringer i kommunen 
De ansatte i kommunen ser få sikre virkninger av deltakelsen i SIO på tildelingen og kvaliteten på 
tjenestene.  

Det er likevel flere som oppfatter at SIO har bidratt til å stimulere prosesser som allerede har vært 
satt i gang i kommunene. Flere av informantene trekker frem Pleie- og omsorgsprosjektet (PLO) fra 
2015 som spesielt viktig for å utvikle kommunens tjenester og for å identifisere utviklings-
muligheter. De ansatte forteller at prosjektet ga mye informasjon om hva som fungerte godt og 
mindre godt, og det ble laget planer for tiltak som skulle følges opp. SIO har således kommet inn 
som en ekstra stimulans til å gjennomføre tiltakene som allerede forelå. 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet  
Kommunens mangel på heldøgnbemannede omsorgsboliger er det tilbudet som flest ansatte 
trekker frem som problemområde. Flere brukere som i dag tildeles langtids sykehjemsplass kunne 
fått et bedre tilbud i langtidsbolig med døgnbemanning. Ekstramidlene som er kommet i stand som 
en følge av deltakelsen i SIO brukes nå i prosjektering av slike omsorgsboliger. De ansatte forteller 
at tilgangen på heldøgnbemannet omsorgsbolig vil gi en langt mer hensiktsmessig fordeling av 
tjenester i omsorgstrappen. 
 
De ansatte opplever at det er utfordrende å gi gode pleie- og omsorgstjenester når det er flere 
tjenester som man ikke har, men er samtidig opptatt av å utforme et bærekraftig og rimelig tilbud 
for fremtiden og tydeliggjøre tilbudet overfor befolkningen i kommunen. 
 
Selbu har sammen med de andre kommunene i Værnesregionen et interkommunalt samarbeid om 
Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Stjørdal kommune. DMS har intermediære senger som mottar 
pasienter hjemmehørende i alle samarbeidskommunene og som blir utskrevet fra sykehus. DMS 
har sikrere tilgang på riktig kompetanse hos de ansatte, og har større legedekning enn 
sykehjemmet i egen kommune. Derfor er DMS et bedre tilbud for de sykeste og mest behandlings-
krevende av pasientene som er skrevet ut fra sykehuset. De ansatte opplever dette som et godt 
tilbud til brukerne. Kommunens lovpålagte øyeblikkelig hjelp døgnopphold er også etablert som et 
interkommunalt samarbeid lokalisert ved DMS. 
 
I februar 2017 begynte Selbu med hverdagsrehabilitering. Ansatte opplever å fortsatt være i 
oppstartfasen av tjenesten. Enkelte trekker frem at ved opprettelsen av nye tjenester kan man 
‘plutselig få mange aktuelle brukere’, og ansatte opplever at det kan ta tid å få oversikt og passe 
tjenesten inn i det totale tilbudet. Generelt sett er det stor bevissthet om å holde igjen 
implementering av nye tjenester ettersom det er usikkert hvordan dette skal finansieres hvis 
rammen til sektoren går ned etter SIO. 
 

«Vi bruker ikke mye ressurser på noe som blir tatt vekk.» 

Kommunen har fått en 20 prosent stilling tilknyttet velferdsteknologi som er finansiert av SIO-
midler, som de opplever ‘gir litt ekstra trykk’. De ansatte opplever at bruk av velferdsteknologi øker 
jevnt. 

Figur 4-11 og Figur 4-12 viser antall brukere på sykehjems- og botilbud og hjemmetjenester i 
Selbu. Oversikten viser at kommunen ligger rundt landsgjennomsnittet når det gjelder brukere på 
langtidsopphold på institusjon, og en god del høyere enn landet for øvrig for brukere på korttids-
behandling. Som figuren over brukere på sykehjem og i boliger viser, står kommunen uten tilbud 
om heldøgnbemannede boliger.  
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Figur 4-11 Antall brukere med ulike sykehjems- og boligtilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Figuren under viser omfanget av brukere på hjemmetjenester, og at det er enkelte tilbud
kommunen ikke har, blant annet mangler de et eget tilbud om BPA. Kommunen ligger foreløpig lavt
i antallet brukere på dagtilbud.

Figur 4-12 Antall brukere med ulike hjemmebaserte tilbud i 2016 korrigert for behovet for tjenester.
Sammenliknet med landet som helhet

Vedtak
Tildelingskontoret for Selbu er som tidligere beskrevet delt mellom Selbu og tre andre kommuner.
Intensjonen bak å organisere tildelingskontoret på denne måten var å utnytte synergiene som
kunne ligge i et felles tjenestekontor, kunnskapsdeling mellom ansatte, samt at tildelings-
prosessene ville være mindre sårbare for at ansatte blir borte i forbindelse med sykdom eller ferier.
Det har vist seg at de ansatte på tildelingskontoret i liten grad jobber på tvers av kommunene.
Tilgangen på tjenester er ulikt i de tre kommunene. Dessuten er datasystemene og de
administrative prosessene forskjellige. Dette har gjort det vanskelig å ha felles saksbehandlings-
prosesser på tvers av kommunene. Enkelte i utførerenheten opplever at tildelingskontoret består
av ‘satellitter som jobber for seg selv’, og at samlokaliseringen ikke oppfyller intensjonen.
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Delingen av tildelingskontoret og utførerenheten i Selbu kommune er fortsatt en relativt ny ordning, 
og samarbeidet mellom tildelingskontoret og tjenesteenhetene oppleves av begge partene til tider 
som utfordrende. Begge parter forteller at samarbeidet er begrenset av manglende kommunikasjon 
og at det har tatt tid for enhetene å finne sin rolle. Typisk er det slik at tjenestekontoret opplever at 
tildelingskontoret ikke er i tett nok kontakt med brukerne og tjenestene til å gjøre tilstrekkelig 
tilpassede vedtak, mens tildelingskontoret opplever at utførerenhetene har vanskeligheter med å 
slippe rollen som tildeler av tjenester. Enkelte nevner at den tette kontakten med brukerne blant 
utførerenhetene kan stå i veien for gode tildelingsprosesser fordi det kan være vanskelig å ikke 
legge vekt på subjektive erfaringer. Leder av tildelingskontoret ønsker som et ledd i denne 
problemstillingen å styrke den juridiske kompetansen ved tildelingsenheten.  
 
Selbu har ikke gjort noen endringer i spesifisering av ressurser i vedtakene. Ansatte opplever at det 
er en diskusjon om tidfesting av vedtak, men at det likevel er behovene som er i fokus og 
timesfestingen skjer etterpå. En informant fremhever at vedtakene er en rettsikkerhet for brukerne 
og at det er viktig å være forutsigbar. De opplever at diskusjonen om tidfesting med fordel kunne 
vært høyere på agendaen, ikke minst for å være edruelig i timeantallet som vedtas. Her opplever 
enkelte at man kunne lært mer av A-kommunene. Leder av tildelingskontoret oppfatter at 
vedtakene er bedre konkretisert i tiltak og målsettinger nå enn før. Det er typisk hjemmesykepleier 
som forteller om målet og kartlegger bistandsbehov i samarbeid med bruker og pårørende.  
 
Det er fast praksis i kommunen å kartlegge alle nye henvendelser, og det er vanlig å dra hjem til 
vedkommende. Hvis brukere har konkrete ønsker om et tilbud, blir de informert om innholdet i 
tjenesten og ansatte assisterer dem med å fylle ut søknad. Utførerenheten deltar i drøfting av 
hvilket konkret tilbud brukerne få. De ansatte legger vekt på at det er brukerens behov som skal 
avgjøre, men enkelte forteller også at de kunne jobbet enda mer med dette. Etter møtet med 
utførerenheten gjør tildelingsenheten vedtak. Tjenestekontoret har ansvar for både det faglige og 
saksbehandlingen, og de opplever ingen vesentlige endringer i saksbehandlingen som følge av 
SIO. Enkelte forventer imidlertid at det kommer til å bli endringer fremover fordi er inne i 
omstillingsprosesser.  
 
Utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er som oftest kartlagt av sykehuset når tildelingskontoret 
mottar søknad, og kommunen opplever at dette stort sett fungerer, selv om det kan være uenighet 
mellom sykehus og kommunen i hvilken tjeneste brukeren skal få. Ansatte i kommunen opplever at 
sykehuset ofte mener at kommunen bør bruke sykehjem. Det er stort sett positive erfaringer med 
hjemmesykepleien.  
 
Det gis sjelden avslag på søknad om lavterskeltiltak og man tar i hovedsak ikke opp slike saker på 
møtet mellom utførerenhetene og tildelingskontoret.  
 
For revurderinger av vedtak er det lagt inn dato for evaluering av hver enkelt bruker. For å 
kontrollere sammenhengen mellom vedtak og faktisk utførte tjenester har kommunen faste møter 
hver uke hvor ansatte i utførerenhetene og tildelingskontoret diskuterer saker og informerer 
hverandre. Videre kontrolleres sammenhengen mellom vedtak og utførelse ved at forvaltning følger 
med på SUM-rapporter og utførerenheten ser på IPLOS-skår en gang i halvåret.  
 
Ansatte opplever generelt sett at det har vært stort fokus på kvaliteten i vedtakene og prosedyrene 
siste året. Lederne bruker rapporter oftere enn før, både på system- og individnivå. Et langsiktig 
mål i PLO-prosjektet var å spesifisere vedtakene bedre, og flere opplever at dette har blitt bedre. 
Man har blant annet jobbet for å få mer bevissthet rundt vedtakene, både når det gjelder endringer 
og samsvar med utførelsen. Selv om arbeidet med vedtak ikke kan knyttes direkte opp til SIO 
opplever de ansatte at de økte ressursene har bidratt til en kvalitetsheving.  
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Gjennom SIO-prosjektet har Selbu kommune laget en statistikkbank. Dette er nytt og oppleves som 
verdifullt, og særlig for langsiktig planlegging.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 
Ansatte opplever et forbedringspotensial når det gjelder bruk av kompetanse og samarbeid i 
tildelingene. Som vi allerede har vært inne på, har det vært enkelte utfordringer med samarbeidet 
mellom tildelingskontoret og utførerenhetene. Flere opplever også at bruken av tverrfaglig 
kompetanse i møter ikke fungerer optimalt, selv om de har fått inn fysioterapeut på møtene.  

Brukermedvirkning 
Det er uklart i hvilken grad deltakelsen i SIO har påvirket brukermedvirkning. Ansatte bruker i 
utgangspunktet IPLOS og samtaleguiden i SIO som er utarbeidet av Stjørdal. Allikevel mener noen 
av informantene at tilgangen på tjenester og ressurser i stor grad er førende for hvilke omsorgs-
tjenester brukeren får, og at behovene til brukerne i mindre grad er førende for tiltakene. Andre 
hevder derimot at kartleggingen i forbindelse med en ny søknad og spørsmålet om ”hva som er 

viktig for deg” er gjeldende for hvilke tjenester som gis. Enkelte forteller at ”hva som viktig for deg” 

prioriteres noe ulikt i tjenestene. Hverdagsrehabiliteringsteamet løftes frem som gode på 
brukermedvirkning, mens hjemmetjenesten har et forbedringspotensial. Enkelte oppfatter at 
brukermedvirkningen kan være tilfeldig.  
 
På systemnivå oppfatter enkelte at brukermedvirkning kunne vært bedre. Det nevnes blant annet at 
det er en god stund siden kommunen gjennomførte en brukerundersøkelse. Kommunen har tatt 
med brukerrepresentanter, blant annet i prosjektet om bygging av omsorgsboliger. Råd for eldre og 
funksjonshemmede var invitert som informant for å fortelle om egne erfaringer med SIO, men følte 
de ikke hadde nok erfaringer for å kunne stille til intervju.  

Rutiner og verktøy 
Statistikkarbeidet oppleves som en av de sentrale effektene av SIO. Ansatte opplever at de kan ta 
ut relevant informasjon som gir oversikt over tjenestene som et grunnlag for styring.  
 
Som nevnt over, har Selbu tatt i bruk samtaleguiden som er utviklet av Stjørdal. Som et ledd i PLO-
prosjektet utviklet Selbu egne tildelingskriterier som de bruker i dag. 

Økonomi og finansieringsmodell  
Flere trekker frem selve øremerkingen av midler til omsorgstjenestene som positivt for tjenestene 
på kort sikt. Pleie- og omsorgstjenestene kan ellers fort blir nedprioritert, spesielt til fordel for 
tilbudet til barn og unge. Øremerkingen gir dermed kommunen anledning til å utvikle tjenestene 
uten at kommunepolitikerne kan kutte i omsorgsbudsjettene til fordel for andre tjenester. Det gir 
således omsorgstjenestene et ”pusterom” i SIO-perioden. De ansatte har oppfattet pleie- og 
omsorgssektoren som ”verstinger” i kommunen fordi de opplever at de sjelden har blitt prioritert i 

budsjettene. Enkelte oppfatter at de har fått mer oversikt over sektoren som følge av SIO og PLO-
prosjektet.  
 

«Øremerking gir mulighet til å heve blikket og man har anledning til å utvikle sektoren i 
SIO-perioden som kan ha betydning for sektoren på sikt.» 

 
«Oppfatter at det er mer romslig nå – SIO har gitt oss et pusterom.» 

 
Kommunen er klar på at SIO har gitt sektoren mer midler enn de ellers ville hatt, som potensielt har 
hindret at de hadde måttet si opp folk. Som vi også har vært inne på oppleves det som utfordring å 
vite hva pengene kan brukes til, og kommunen ønsker tilbakemelding fra direktoratet på dette.  
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Flere forteller at det er fokus på at tjenesteutviklingen ikke skal føre til økte kostnader på sikt. SIO-
prosjektet varer kun i en begrenset tidsperiode og kommunen har stor oppmerksomhet på at de 
ikke skal øke det generelle kostnadsnivået, noe som ville ført til vanskelige innsparinger når SIO-
perioden er over.  
 
Politikere oppfatter at det hadde vært mer utviklende for kommunen å kunne prioritere midlene fritt, 
og de opplever at øremerking gjør det vanskelig å styre. Blant annet tar ikke øremerking hensyn til 
endringer hos brukere, og gjør ordningen lite fleksibel. Både forvaltningen og politikerne i 
kommunen ser allikevel en klar fordel i at sektoren er skjermet i en kortere periode.  
 

4.6.3 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Selbu? 
 

«Vi gjør ikke mye annerledes som følge av SIO.» 
 
Hovedinntrykket fra Selbu kommune er at SIO-prosjektet foreløpig har ført til mindre endringer i 
måten kommunen tildeler og utfører tjenesten på. Dette er heller ikke spesielt overraskende siden 
Selbu er en B-kommune, noe som innebærer mindre endringer i forvaltningen av tjenestene. En 
informant beskriver SIO-prosjektet i Selbu som stillestående. 
 
Generelt framstår kommunen likevel som positiv til prosjektet, og skjermingen av sektoren og en 
økt ramme trekkes frem som årsaker. Mange fremhever også at SIO-prosjektet har gitt en ekstra 
stimulans til å drive utviklingsprosesser som allerede har vært satt i gang.  
 
Ansatte på økonomi opplever klare fordeler ved utvikling av statistikkbanken som har vært en 
direkte konsekvens av SIO-prosjektet i kommunen. Dette har gitt bedre forståelse av tjenestene og 
kan gi gunstige effekter på sikt.  
 
Ansatte som er ansvarlig for prosjektet i Selbu savner å delta i nettverksgrupper og på samlinger 
med andre kommuner som deltar i SIO, og opplever at de var forespeilet mer informasjon og 
deltakelse fra Helsedirektoratet. 
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5 Indikatorer 
Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan de ulike kommunene scorer på hver indikator. Figur 
5-1 viser hvordan de ulike hovedindikatorene (utforming av tjenestetilbud, brukermedvirkning, 
kompetanse/samhandling og rutiner/verktøy) er operasjonalisert. 

Indikatorene speiler hver hovedindikator på ulike måter. Indikatorene baserer seg i stor grad på 
kvantifiserbare og sammenlignbare størrelser. Kvalitativ kunnskap om kommunene er brukt i 
fortolkning av resultatene, og fremgår i større dybde i kapittel 4.  

I dette kapittelet presenteres først bakgrunnsinformasjon om kommunen i avsnitt 5.1. Deretter 
presenteres utformingen av tjenestetilbudet i de ulike kommunene i avsnitt 5.2,. Det har vært gjort 
enkelte korrigeringer sammenlignet med 2016-rapporten.  

Avsnitt 5.3 sammenfatter indikatorene knyttet til brukermedvirkning, avsnitt 5.4 kompetanse og 
samhandling, mens avsnitt 5.5 gjennomgår rutiner og verktøy for tildeling. Begrunnelsen for bruk 
av hver indikator følger i hvert enkelt avsnitt.  
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Figur 5-1 Samlet indikatorsett 
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Det har vært enkelte endringer i operasjonaliseringen siden rapporten i 2016: 

► «Utgifter over tid» har blitt flyttet til bakgrunnsinformasjon i kapittel 5.1, siden historiske data 
om kommunen ikke berøres av forsøket.    

► Dekningsgrad for aldersgruppene 67–79 år og over 80 år er blitt slått sammen til én indikator 
for å lettere kunne presentere dem samlet.  

► «Kommunenes fordeling av utgifter fordelt på hovedtjenester» og «Historisk utvikling i 
sammensetning av omsorgstrappen» har blitt slått sammen til «Utvikling i sammensetning av 
omsorgstrappen». Denne belyser sammensetning av omsorgstrappen ved hjelp av flere ulike 
kilder.  

► «Fagkompetanse i tjenestene» er lagt til da dette bidrar til å belyse kvaliteten på tjenestene og 
eventuelle effekter på kompetansenivå. 

► «Årsverk i tjenestene» er lagt til siden dette kan belyse i hvilken grad kapasiteten til å utføre 
tjenester faktisk øker.  

►  «Ventetid for sykehjemsplass» er lagt til siden dette er et relevant kvalitetsparameter for 
tjenestene og speiler hvor godt dimensjonert tilbudet er i forhold til vedtakene som fattes.  

► «Lege- og fysioterapitimer på sykehjem» er lagt til fordi dette er et ofte brukt kvalitetsparameter 
for kvaliteten på sykehjemstilbudet.   

5.1 Bakgrunnsinformasjon om kommunene 
I dette avsnittet gis en kort beskrivelse av utviklingen i demografi og økonomi i forsøkskommunene. 
Dette er variabler som vil inngå i tolkningsgrunnlaget i denne rapporten og senere.  

5.1.1 Demografi og behov 
Vi har foretatt en beregning av behovet for pleie- og omsorgstjenester som følge av demografiske 
endringer for hele perioden fra 1988 til 2040. Beregningen tar utgangspunkt i de demografiske 
kriteriene i det statlige inntektssystemet. Grunnlaget er utviklingen for aldersgruppene av betydning 
for behovet for pleie- og omsorgstjenester. 

Vi har brukt statistikk for perioden 1988–2017 og framskrevet utvikling for perioden 2017–2040. 
Framskrivingen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne framskrivingen bygger på en 
videreføring av registrerte trender for flytting og for dødelighet og fruktbarhet. Våre beregninger 
bygger på hovedalternativet til SSB. Alternativet «MMMM» innebærer middels utvikling for frukt-
barhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.  

Resultatet av beregningene for Os er vist i figuren under. Den viser at behovet for tjenester omtrent 
har blitt doblet fra 1986 til 2016. I perioden frem til 2040 øker behovet for tjenester med mer enn 
2,5 ganger. Gruppen mellom 80 og 89 år vokser sterkt til begynnelsen av 2030-tallet. Gruppen over 
90 år vokser sterkt i hele perioden og særlig sterkt på 2030-tallet. 
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Figur 5-2 Beregnet behov for pleie- og omsorgstjenester (2016=100) i Os kommune og utvikling av tre 
aldersgrupper eldre (2016=100) som sentral del av grunnlag for beregning av behovet 

Utviklingen i Os skiller seg fra det som er vanlig ellers i landet. For landet som helhet skyter 
veksten i gruppen mellom 80 og 89 først fart midt på 2020-tallet, som følge av at de store etter-
krigskullene når denne alderen. Av samme grunn blir det særlig sterk vekst i gruppen over 90 år på 
2030-tallet. 

Os er kommunen med sterkest vekst i behovet som følge av demografi. Men også de tre andre A-
kommunene har en sterkere vekst i behovet enn landet som følge av demografiske endringer. 
Resultatet av beregningene for de fire A-kommunene er vist i figuren under. 
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Figur 5-3 Beregnet behov for pleie- og omsorgstjenester 1986-2040 i de fire A-kommunene (2016=100) 

For den enkelte kommune er det relativt store årlige forskjeller i veksten i det beregnede behovet 
(jf. tabellen under). Forskjellene henger nok sammen med tilfeldige variasjoner i størrelsen på års-
kullene som er brukt til å beregne behovet for pleie- og omsorgstjenester. Den gjennomsnittlige 
veksten for perioden 2014 til 2020 er kanskje derfor et bedre uttrykk for veksten enn utslagene for 
enkelte år som hopper opp og ned. For de fire kommune er veksten i denne perioden på 
3,2 prosent i gjennomsnitt per år. Lavest nivå har Stjørdal med 2,5 prosent, og høyest nivå har Os 
med 4,2 prosent. 

I 2016 er det en beregnet en realvekst på 4,6 prosent, som er den høyeste veksten i perioden. 

Tabell 5-1 Beregnet årlig vekst 2014-2020 i beregnet behov for pleie- og omsorgstjenester i de fire A-
kommunene 

 

Oppsummering 
De fire A-kommunene er preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og 
omsorgstjenester. For de fire kommune er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i 
behovet som følge av demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt per år. Lavest nivå har 
Stjørdal med 2,5 prosent, og høyest nivå har Os med 4,2 prosent. 
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5.1.2 Utviklingen i utgifter fra 2012 til 2016 

Netto driftsutgifter 2012-2016 
For pleie- og omsorgstjenestene omfatter størrelsen «brutto driftsutgifter» alle driftsutgiftene knyttet 
til disse tjenestene. «Netto driftsutgifter» kommer man frem til ved å trekke fra inntektene knyttet til 
disse tjenestene. Viktige inntektsposter for pleie- og omsorgstjenestene er brukerbetalinger, til-
skuddet fra staten for ressurskrevende tjenester og andre øremerkede statlige tilskudd. Netto-
utgiftene blir finansiert av kommunens frie inntekter som består av skatteinntekter og det statlige 
rammetilskuddet. I den økonomiske styringen i kommunene er det mer vanlig å ta utgangspunkt i 
nettoutgifter enn bruttoutgifter.  

Vi har beregnet kommunens nettoinntekter for perioden 2012-2016 korrigert for forskjeller i behov. 
Korrigeringen er gjort på grunnlag av kriteriene i det statlige inntektssystemet. Resultatet av 
beregningene vist i figuren under blir kommentert i det følgende: 

► Det er store forskjeller i utgiftsnivået mellom kommunene. I 2015 var utgiftene i Spydeberg som 
lå høyest nesten 50 prosent høyere enn i Stjørdal som lå lavest. 

► Kommunene har ulik utvikling i perioden fra 2012 til 2015. I Hobøl og Lillesand ble utgiftene 
redusert i 2015 etter å ha økt i perioden før. I Os og Stjørdal har det også vært en liten 
reduksjon i 2015, men her har nivået i årene før vært relativt stabilt. I Spydeberg var utgiftene 
på et noe lavere nivå i 2015 enn i 2012.6 I Selbu er utgiftene på omtrent samme nivå i 2012 og 
2015. 

► I 2014 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene i Hobøl 
kommune. Siktemålet var å peke på innstramninger som kunne bidra til at kommunen kom ut 
av ROBEK-registeret. Innsparingene ble gjennomført i 2015. Det har vært et mål for 
kommunen ikke å øke nivået på tilbudet som følge av deltakelsen i SIO-prosjektet. 
Begrunnelsen har vært at kommunen selv må betale utgiftene når forsøket blir avsluttet om 
noen år.  

► I de seks kommunene har det vært en betydelig reduksjon i nettoutgiftene fra 2015 til 2016. 
Grunnen er deltakelsen i SIO-prosjektet som startet 1. mai 2016. Finansieringen i SIO-
prosjektet omfatter både rammetilskuddet og tilskuddet til ressurskrevende tjenester. I 2017 
gjelder finansieringen for hele året, og nettoutgiftene vil bli ytterligere redusert. For de seks 
kommunene er derfor ikke nettoinntektene lenger en interessant størrelse. Situasjonen for 
kommunene vil derfor bli analysert med utgangspunkt i bruttoutgiftene. 

                                                      
6 Utgiftene i Spydeberg i 2013 skiller seg markert fra utgiftene i året før og etter, noe som kan tyde på at det er 
en feil ved regnskapet for dette året.  
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Figur 5-4 Netto driftsutgifter per innbygger 2012-2016 korrigert for behov. Kroner 

Bruttoutgifter 2001-2016 
Bruttoutgiftene målt i faste priser7 kan sies å gi et godt uttrykk for aktiviteten i kommunene. Målt på 
denne måten har aktiviteten i perioden fra 2001-2016 økt med 60 prosent i A-kommunene, 
78 prosent i B-kommunene og 52 prosent i C-kommunene. Kommunene i alle de tre kategoriene 
har altså vært preget av en betydelig vekst i disse 15 årene. Figuren under viser hvordan veksten 
har vært gjennom perioden. 

                                                      
7 Omregningen til faste priser er gjort på grunnlag av kostnadsdeflatoren for kommunene vist i rapporten juni 
2017 fra «Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)» 

Hobøl Lillesand Os (Hord.) Stjørdal Spydeberg Selbu Landet
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2013 18 083 16 280 13 837 11 813 16 503 16 573 16 512

2014 19 754 16 857 14 082 12 593 18 478 15 786 16 857
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2016 7 631 7 762 6 975 5 818 8 322 7 257 16 589
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Figur 5-5 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2016 i faste 2016-priser samlet for A-kommunene, B-
kommunene og C-kommunene 

Utviklingen for de fire A-kommunene er vist i tabellen under. I perioden fra 2012 til 2016 har 
veksten i gjennomsnitt vært på 3,9 prosent. Den varierte mellom 3,1 prosent i Lillesand som lå 
lavest til 4,8 prosent i Hobøl som lå høyest. Det er langt større variasjoner i den årlige veksten for 
den enkelte kommune og for A-kommunene samlet.  

Fra 2015 til 2016 har de samlede bruttoutgiftene i faste priser økt med 40 millioner kroner (=3,2 
prosent). Tilsvarende økning for landet har vært 2,4 prosent. Veksten har vært sterkest i Os.  
I Hobøl har utgiftene blitt redusert med 1 million kroner. Reduksjonen av utgifter i 2015 har altså 
fortsatt i 2016. Innstrammingen de siste årene henger trolig sammen med en sterk vekst i utgiftene 
i perioden fra 2012 til 2016. 

Tabell 5-2 Samlede korrigerte bruttoutgifter til pleie- og omsorgstjenester i faste 2016-priser 

 

Økningen i bruttoutgifter i 2016 på 3,2 prosent har vært svakere enn den beregnede økningen i 
behovet som følge av demografiske endringer på 4,6 prosent (jf. avsnitt 5.1.1). 
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5.2 Utforming av tjenestetilbudet 

5.2.1 Fordelingen av utgifter på tre brukergrupper 
Som beskrevet i kapittel 3.7.8. er en av metodene i dette arbeidet å fordele aktuelle poster i 
kommuneregnskapet på tre brukergrupper, hhv. personer med nedsatt funksjonsevne, personer 
med rusproblemer/psykiske problemer, og eldre.  

Hovedkonklusjoner regnskapet 2015 
Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigering av forskjeller 
i behov. Kartleggingen av utgiftene til kommunene i SIO-prosjektet illustrerer disse forskjellene. 
Hobøl lå høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 prosent høyere enn Stjørdal som lå lavest.  

Blant disse kommunene var det langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funk-
sjonsevne og psykisk helse enn for utgiftene til eldre. For eldre hadde Våler de høyeste utgiftene, 
30 prosent høyere enn Stjørdal som hadde lavest utgifter. Høyeste utgifter til personer med nedsatt 
funksjonsevne hadde Hobøl, med et nivå mer enn fire ganger så høyt som Stjørdal. Våler hadde 
utgifter til psykisk helse som lå ti ganger så høyt som for Oppdal som lå lavest. 

Hva har skjedd fra 2015 til 2016? 
Det er naturlig å stille spørsmålet om regnskapet for 2016 viser like store forskjeller som regn-
skapet for 2015, eller om forskjellene har blitt større eller mindre. Dessverre er det ikke uten videre 
enkelt å svare på dette spørsmålet. Grunnen er at nivået på nettoutgiftene i stor grad blir påvirket 
av forsøket.  

Nettoutgiftene er i 2016 godt under halvparten av nivået i 2015. Grunnen er at finansieringen i 
forsøket skjer på grunnlag av aktiviteten og ikke lenger gjennom rammetilskuddet. Forsøket har 
vart 8 av 12 måneder i 2016. I 2017 varer forsøket hele året, og nettoutgiftene vil bli ytterligere 
redusert. Disse endringene gjør at nettoutgiftene ikke er sammenliknbare over tid.  

Spørsmålet har vært hvordan vi skulle håndtere disse endringene i våre analyser. I første omgang 
har vi gjort et forsøk på å beregne nettoutgifter for 2016 basert på de samme prinsippene som for 
2015. Det er flere grunner til at dette viste seg vanskelig i praksis.  

En grunn er at kommunene har ulik praksis for føring av tilskuddet fra SIO-prosjektet. Noen 
kommuner har fordelt tilskuddet på tjenester og KOSTRA-funksjoner, mens andre kommuner ikke 
har gjort denne fordelingen. For kommunene som ikke har fordelt tilskuddet, vil det ikke være mulig 
å beregne nettoutgifter etter samme prinsipp som for 2015. Videre vil det kunne bli reist spørsmål 
om det kan være feil eller unøyaktigheter for kommunene som har fordelt tilskuddet. 

En annen grunn er at det er teknisk krevende å beregne nivået på nettoutgiftene etter samme 
prinsipp som i 2015. Det er ikke uten videre enkelt å beregne nivået på tilskuddet til ressurs-
krevende brukere i 2016 som i 2015. En annen utfordring er utbetalingen av tilskuddet, siden 
tilskudd for 2016 blir utbetalt i 2017. Det kan også være andre tekniske utfordringer som vi ikke helt 
overskuer.  

Det er altså betydelige utfordringer med å beregne nettoutgifter for 2016 etter de samme prin-
sippene som for 2015.  

Et enklere alternativ kan være å studere utviklingen for bruttoutgiftene, en størrelse som gir et 
bedre uttrykk for aktiviteten enn nettoutgiftene. Noe av kjernen i forsøket er nettopp den 
aktivitetsbaserte finansieringen. Derfor kan bruttoutgiftene være en mer relevant størrelse enn 
nettoutgiftene.  
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Fordelingen av bruttoutgifter for 2015 og 2016 kan i stor grad baseres på arbeidet som allerede er
gjort. Til en viss grad vil det være nødvendig å involvere økonomene i kommunene i arbeidet. Men
det antas at omfanget av arbeidet vil være mindre enn å beregne nettoutgiftene for 2016 etter de
samme prinsippene som for 2015. Vi anbefaler at arbeidet med å beregne bruttoutgifter for 2015
og 2016 blir gjort samtidig med fordelingen av regnskapet for 2017. Resultatet av regnskapet vil i
så fall bli bruttoutgifter for de tre brukergruppene for alle de tre årene.

Fordelingen av nettoutgifter for 2016
Regnskapet for 2016 er fordelt på tre brukergrupper slik det er beskrevet over. Resultatet av
fordelingen på tre brukergrupper er vist i figuren nedenfor.

Figur5-6 Nettoutgifter 2016 (første halvår) fordelt på tre brukergrupper. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap
2016

Det er stor forskjell mellom kommunene i hvor stor del av utgiftene som ble brukt på de tre
gruppene. Andelen utgifter som ble brukt på eldre varierer fra 49 prosent(Spydeberg) til 69 prosent
(Selbu). Tilsvarende andel brukt på psykisk helse varierer fra 2 prosent(Selbu) til 15 prosent
(Spydeberg). Andelen utgifter brukt på personer med nedsatt funksjonsevne varierer fra 25 prosent
(Os) til 41 prosent(Hobøl).

Selv om forskjellene er store, kan det umiddelbart se ut som variasjonene er mindre enn
tilsvarende forskjeller avdekket for 2015 (jf. nullpunktanalysen). Det er imidlertid mulig at
utviklingen blir påvirket av at nettoutgiftene for de to årene ikke er sammenliknbare (jf. omtalen
over). For å få mer presis informasjon om utvikling foreslår vi altså en fordeling av bruttoutgiftene
for årene forsøket varer.
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5.2.2 Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen 

Omsorgstrappen belyst med data fra KOSTRA 
I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får 
tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av 
den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon. 

En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. Hos oss 
finansierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske 
landene har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til 
eldre. 

I Norge har det vært en vridning fra institusjon til bolig for funksjonshemmede. Dette skjedde 
gjennom den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet. 

Utviklingen er i ferd med å snu også i Norge. De aller fleste kommuner satser mer på hjemme-
tjenester enn før, og dekningen for heldøgnstilbudet går ned. En økende andel av heldøgnstilbudet 
blir gitt i omsorgsboliger og en redusert andel på institusjon. Stjørdal og Fjell er eksempler på 
kommuner hvor bare rundt halvparten av heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon. 

Utviklingen kommer til uttrykk ved at andelen av utgiftene som brukes til institusjon blir redusert. 
For landet som helhet har reduksjonen vært gradvis og jevn, slik figuren under viser. 

For SIO-kommunene har utviklingen i perioden vært preget av store forskjeller I Stjørdal har 
andelen utgifter brukt på institusjon blitt redusert fra 50 til 20 prosent, mens den i Trøgstad har vært 
på rundt 40 prosent gjennom hele perioden. I 11 av 12 kommuner har det vært en reduksjon i 
andelen av utgifter brukt på institusjon. Den gjennomsnittlige reduksjonen har vært på 11 
prosentpoeng. 

A- og B-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2016 som bryter med den langsiktige trenden. 
For fem av de seks kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Den gjennomsnittlige 
økningen har vært på 0,7 prosentpoeng. Bare Stjørdal har redusert sin andel. Det blir interessant å 
se om utviklingen videre i forsøket bryter med den langsiktige trenden. 
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Figur 5-7 Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2016. Kilde: KOSTRA og egne beregninger  

Omsorgstrappen belyst med data fra IPLOS og sumrapporter 
Statistikken fra IPLOS gir et langt mer detaljert bilde av tilbudet av tjenester enn de tre KOSTRA-
funksjonene omtalt over. Vi har sammenliknet tilbudet av tjenester i de 12 A-, B- og C-kommunene 
med landet som helhet. Det er beregnet en indeks for alle tjenestene i de 12 kommunene som 
viser om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landet av den aktuelle tjenesten (landet=100). 
Denne normeringen er gjort ved å ta utgangspunkt i det samlede beregnede utgiftsbehovet for den 
aktuelle kommunen sammenliknet med landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra 
kriteriene i det statlige inntektssystemet. Tilnærmingen gir et grovt og overordnet bilde av 
sammensetningen av omsorgstrappen i den enkelte kommune. En svakhet er at metoden ikke tar 
hensyn til forskjeller i sammensetningen av brukere i de ulike kommunene. Vi mener likevel at 
metoden er tilstrekkelig nøyaktig for vårt formål. De beregnede indeksene for 2016 for et utvalg 
tjenester er vist i Figur 5-8 under. 
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Figur 5-8 Antall brukere med ulike tilbud 2016 sett i forhold til behovet for tjenester sammenliknet med landet 
som helhet (landet=100)  

Videre viser Figur 5-9 utviklingen samlet for de seks A- og B-kommunene for de samme tjenestene 
for perioden fra 2010 til 2017. Kildene er IPLOS-tall for perioden fra 2010 til 2016 og sumrapporter 
fra kommunene for utviklingen hvert kvartal det siste året. Registreringen per 31. desember 2016 
stemmer nesten, men ikke helt mellom de to kildene.  
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Figur 5-9 Samlet antall brukere i A- og B-kommuner for utvalgte tjenester 2010-2016 (kilde: Iplos) og 
utviklingen fra 3. kvartal 2016 til andre kvartal 2017 (kilde: sumrapporter fra kommunene)  

En hovedkonklusjon er at det er store forskjeller mellom kommunene i sammensetningen av 
omsorgstrappen (Figur 5-8). En annen er at trendene for perioden fra 2010 til 2016 ser ut til å 
fortsette også etter at forsøket startet opp (Figur 5-9), i hvert fall for den korte perioden forsøket 
foreløpig har vart.  

De ulike tjenestene i figurene blir kommentert i det følgende: 

Helsetjenester i hjemmet: Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til 
hjemmeboende. Disse tjenestene ble tidligere kalt hjemmesykepleie. Det nye navnet signaliserer at 
det nå er flere yrkesgrupper som tilbyr helsetjenester til hjemmeboende. For landet som helhet har 
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utviklingen siden 2009 gått i retning av at det er flere som får helsetjenester i hjemmet og færre 
som får praktisk bistand. Samlet har de 12 kommunene i vårt utvalg hatt den samme utviklingen. I 
2016 har 11 av de 12 kommunene mer av disse tjenestene enn landet som helhet. 

Personer som mottar helsetjenester i hjemmet bor både i egne hjem og i boliger med ulikt nivå på 
bemanningen. Ansatte bruker bil eller andre transportmidler fra en sentral base (ambulant tjeneste) 
eller fra en base i samme bygg som de som mottar tjenesten. Behovet for bistand er altså svært 
forskjellig fra de som mottar tjenesten. Rundt halvparten av det aktivitetsbaserte tilskuddet i SIO-
prosjektet går til helsetjenester i hjemmet.  

Praktisk bistand daglige gjøremål: Gjelder bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg 
og personlig stell. Samlet har kommunene i vårt utvalg en reduksjon i antall som mottar tjenester, 
som altså er den samme trenden som resten av landet. Det er store forskjeller på hvor mye 
kommunene satser på disse tjenestene. I fire av kommunene er tilbudet mindre utbygd enn landet, 
og i de åtte andre er tilbudet mer utbygd. 

Praktisk bistand – opplæring daglige gjøremål: Formålet med praktisk bistand – opplæring er å 
gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, 
personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Dette omfatter også boveiledning. 
Disse tjenestene utgjør en viktig del av tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Antall 
personer som mottar disse tjenestene har omtrent blitt doblet i perioden fra 2010 til 2016. I andre 
kvartal 2017 er nivået omtrent som ved utgangen av 2016. Det er store forskjeller mellom 
kommunene i omfanget av disse tjenestene. 

Dagsenter/dagtilbud: Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå 
de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der 
personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, blir ikke registrert. 
Antall personer som mottar disse tjenestene har nesten blitt doblet i perioden fra 2010 til 2016. 
Veksten fortsetter i 2017. Den økte satsingen er i tråd med signaler fra statlige myndigheter. 
Imidlertid er det store forskjeller på hvor utbygd tilbudet er i kommunene. I A-kommunene er 
tilbudet mest utbygd i Os (indeksverdi 198) og Lillesand (180) og minst ubygd i Stjørdal (63). 

Langtidsopphold i institusjon: Gjennom perioden har det vært en nedadgående tendens i antall 
personer som mottar tilbudet. Reduksjonen har skjedd samtidig med at det har blitt flere personer i 
de aktuelle aldersgrupper. Tilbudet er lite utbygd i Stjørdal, Fjell og Os. Samtidig har det vært en 
økning i andelen av utgiftene brukt på institusjon. Forklaringen kan være at det blir flere brukere av 
korttidsopphold. Vi tar sikte på å belyse utviklingen for ulike plasser mer detaljert i neste års 
rapport. 

Bolig med fast personell hele døgnet: Det har vært en betydelig vekst i dette tilbudet, særlig fra 
2012 til 2013. Stjørdal, Fjell og Os har satset på boliger med døgnbemanning hvor omfanget av 
pleie som gis er mer omfattende enn det som er vanlig andre steder. 

Omsorgslønn: omsorgslønn gis til privatpersoner som har omfattende omsorgsarbeid i hjemmet 
knyttet til en av sine nærmeste. Kommunene varierer i hvilken grad de bruker ressurser på dette. 
Blant forsøkskommunene har Spydeberg, Os og Hobøl har flest mottakere av omsorgslønn 
(korrigert for kommunens tjenestebehov).  

Støttekontakt: Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjons-
hemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe 
den enkelte til en meningsfull fritid. I perioden har antall personer med støttekontakt vært på 
omtrent samme nivå. I fem av de tolv kommunene er tjenesten mer utbygd enn lands-
gjennomsnittet.  
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Ansattes vurdering av omsorgstrappen i egen kommune 
Figuren under viser de ansattes svar på hvorvidt de vurderer at kommunens tilbud dekker de ulike 
trinnene i omsorgstrappen. I de fleste kommunene svarer de ansatte at de oppfatter at kommunene 
i ganske stor eller stor grad dekker de ulike trinnene, med svarene viser at det er en del variasjon 
mellom kommunene. Overordnet scorer C-kommunene seg selv høyt. A og B-kommunene ligger 
noe lavere, mellom 3,5 og 4,1. Hobøl og Selbu gir seg selv lavest score. Når det gjelder A-
kommunene, gir Stjørdal seg selv en god del høyere score i 2017 sammenlignet med 2016, mens 
Hobøl og Os gir seg selv en del lavere. Lillesand ligger stabilt.  

 

Figur 5-10 Ansattes vurdering av i hvilken grad kommunens tilbud dekker de ulike trinnene i omsorgstrappen, 
2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge)  

5.2.3 Dekningsgrad for innbyggere 67-79 år og over 80 år 

Dekningsgradene i tabellen under viser andelen innbyggere i de eldre aldersgruppene som mottar 
pleie- og omsorgstjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon, kommunal bolig og eget 
hjem.  

I gruppen mellom 67 og 79 år var det i 2016 8 prosent som mottok helse- og omsorgstjenester. I 
vårt utvalg varierte dekningen fra 7 prosent i Søgne til knapt 10 prosent i Os. For gruppen over 80 
år varierte dekningen mellom 35 prosent i Hobøl til 53 prosent i Stjørdal. For denne gruppen var 
dekningen for landet som helhet på 45 prosent. 

Dekningen er på omtrent samme nivå i 2015 og 2016 både for de enkelte kommunene og for 
gjennomsnittet av A- og B-kommunene. Det er på nåværende tidspunkt dermed ikke noe som 
tilsier at forsøket har påvirket hvor stor del av befolkningen som får tjenester fra kommunen.  
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Tabell 5-3 Andel personer som mottar pleie- og omsorgstjenester i aldersgruppe «67–79» og «over 80» i 2015 
og 2016, fordelt etter boform  

 

5.2.4 Bruk av korttidsplasser 

Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov 
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjen-
opptrening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie- og 
omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å dempe behovet for 
sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem.  

Statistikken viser hvor stor andel av plassene kommunen har definert som korttidsplasser. Andelen 
korttidsplasser er en indikator for prioriteringen av tilbudet. Samhandlingsreformen har ført til økt 
behov for korttidsplasser. En svakhet ved statistikken er at korttidsplassene blir fylt opp av langtids-
brukere. Korttidsplassene trenger altså ikke å fungere som de var tenkt. 

Det er store variasjoner mellom kommunene for hvor mange av plassene som er definert som 
korttidsplasser. Stjørdal hadde definert bare 11 prosent av plassene som korttidsplasser i 2016.  
I Os er over halvparten av plassene korttidsplasser. Den høye andelen viser altså at Os har 
prioritert slike plasser høyt blant kommunens relativt få plasser på institusjon. Os gir hjemme-
baserte tilbud til brukere som i andre kommuner ville fått en langtidsplass på institusjon.  

Nivået for andel korttidsplasser er omtrent uendret fra 2015 til 2016.  

For korttidsplassene er det viktig at plassene i praksis fungerer som korttidsplasser, uavhengig av 
om de er definert som dette. Statistikken over gjennomstrømmingen for korttidsplassene gir bedre 
informasjon om hvordan disse plassene faktisk fungerer. 

I 2015 var hvert opphold på korttidsplass i gjennomsnitt for landet på 19,0 døgn. Gjennomsnittet for 
A-kommunene er på 21,6 døgn. Lengst oppholdstid har Lillesand med 27,1 døgn. Kommunene i 
forsøket lykkes altså ikke så godt med gjennomstrømmingen som det som ellers er vanlig. Fra 
2015 til 2016 har det imidlertid skjedd en forbedring for alle de seks kommunene utenom Os. Størst 

Hobøl L illes and O s S tjørdal S pydebergS elbu S nitt A S nitt B Landet

Andel over 80 år s om mottar pleie og oms orgs tjenes ter (2016)

- i eget hjem 14 % 25 % 24 % 21 % 22 % 38 % 21 % 30 % 24 %

- i bolig 6 % 7 % 14 % 16 % 13 % 11 % 13 % 8 %

- i ins titus jon 15 % 12 % 7 % 5 % 13 % 15 % 10 % 14 % 13 %

- i alt 35 % 44 % 45 % 43 % 47 % 53 % 42 % 50 % 45 %

Andel over 80 år s om mottar pleie og oms orgs tjenes ter (2015)

- i eget hjem 18 % 24 % 28 % 21 % 17 % 38 % 23 % 27 % 25 %

- i bolig 6 % 8 % 12 % 16 % 15 % 2 % 11 % 9 % 8 %

- i ins titus jon 16 % 12 % 6 % 5 % 13 % 14 % 10 % 14 % 14 %

- i alt 41 % 44 % 46 % 42 % 46 % 53 % 43 % 50 % 46 %

Andel over 67-79 år s om mottar pleie og oms orgs tjenes ter (2016)

- i eget hjem 4 % 5 % 8 % 5 % 5 % 7 % 5 % 6 % 5 %

- i bolig 1 % 2 % 1 % 3 % 1 % 3 % 1 %

- i ins titus jon 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 %

- i alt 7 % 10 % 7 % 9 % 8 % 9 % 8 %

Andel over 67-79 år s om mottar pleie og oms orgs tjenes ter (2015)

- i eget hjem 5 % 5 % 7 % 5 % 3 % 6 % 6 % 5 % 5 %

- i bolig 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 %

- i ins titus jon 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 %

- i alt 7 % 9 % 8 % 7 % 8 % 7 % 8 %

A-kommuner B -kommuner
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forbedring har Spydeberg og Stjørdal, som nå har en gjennomstrømming som er klart bedre enn 
for gjennomsnittet av landet  

Tabell 5-4 Andel korttidsplasser og døgn per opphold for korttidsplasser i 2015 og 2016 

 

5.2.5 Tildelte timer hjemmetjenesten 

Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om 
nivået til behovet til brukerne, og om hvor «generøs» kommunen er i tildelingen av tjenester. Både 
for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser tabellene svært store forskjeller mellom 
kommunene. Det høye nivået i Hobøl kan være et resultat av at kommunen har mange mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 

For A-kommunene har utviklingen fra 2015 til 2016 gitt flere timer per bruker for helsetjenester i 
hjemmet og færre timer for praktisk bistand. Samtidig er det altså også flere brukere som får 
helsetjenester i hjemmet og færre brukere som får praktisk bistand (jf. Tabell 5-5). 

Tabell 5-5 Gjennomsnittlig tildeling av timer i hjemmetjenesten per uke 2015 og 2016 

 

Tildeling til eldre over 80 år belyst med data fra IPLOS 
Så langt har vi sett på tildelingen til brukere i alle aldersgrupper. Data fra IPLOS gir oss anledning 
til å se nærmere på hva som kjennetegner tildelingen til personer over 80 år. 

Hobøl L illes and O s S tjørdal S pydebergS elbu S nitt A S nitt B Landet

Andel korttids plas s er (2016) 13 % 53 % 11 % 15 % 33 % 26 % 24 % 18 %

Andel korttids plas s er (2015) 15 % 53 % 10 % 15 % 33 % 26 % 24 % 18 %

Døgn per opphold korttid (2016) 21,9 27,1 22,3 15,2 16,1 15,6 21,6 15,9 19,0

Døgn per opphold korttid (2015) 23,1 28,8 19,4 22,8 28,8 19,7 23,5 24,2 19,0

A-kommuner B -kommuner

Hobøl L illes and O s S tjørdal S pydebergS elbu S nitt A S nitt B Landet

Gjennoms nittlig antall tildelte timer i hjemmetjenes ten (2016)

- praktis k bis tand 28,1 7,6 9,1 5,8 14,4 1,1 12,7 7,75 9,7

- hels etjenes ter i hjemmet 5,8 6 8,4 9,9 2,2 9,1 7,53 5,65 4,8

Gjennoms nittlig antall tildelte timer i hjemmetjenes ten (2015)

- praktis k bis tand 43,3 9,5 10,8 6,6 18,6 1,5 17,6 10,1 9,5

- hels etjenes ter i hjemmet 3,7 3 10,7 7,8 4,1 9,8 6,3 7,0 4,6

A-kommuner B -kommuner
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Tabell 5-6 Kjennetegn ved tre tjenester 2015 og 2016 gitt til eldre over 80 år 

 

Noen kommentarer 

► Dagsenter/dagtilbud: I A-kommunene har det blitt flere brukere fra 2015 til 2016. Tildelingen til 
den enkelte bruker er på omtrent samme nivå disse to årene. 

► Helsetjenester i hjemmet: Det har vært en markert økning i antall brukere i Os og Stjørdal, 
mens nivået er omtrent uendret i Lillesand og Hobøl. Stjørdal og Os8 skiller seg ut med en 
tildeling av mange timer per bruker. I de andre fire kommunene blir det tildelt færre timer enn 
landsgjennomsnittet. I Stjørdal har det vært en markert økning i antall timer som tildeles per 
bruker. I fire av kommunene har det vært en reduksjon i tildelingen fra 2015 til 2016. 

► Praktisk bistand – daglige gjøremål: For A-kommunene utgjør samlet antall timer mindre enn 
en tidel av timene til helsetjenester i hjemmet. I disse kommunene har det vært en reduksjon i 
antall brukere og hvor mye som blir tildelt per bruker. I B-kommunene utgjør samlet antall timer 
mer enn en tredel av timene til helsetjenester i hjemmet. I disse kommunene har det vært en 
økning i tildelingen per bruker. 

 

                                                      
8 Det svært høye nivået for gjennomsnittlig antall timer i Os i 2015 skyldes kanskje en feil? eventuelt en eller 
flere enkeltbrukere som ikke lenger får tjenester? 

Hobøl

L ille-

s and O s

S tjør-

dal

S pyde

berg S elbu Alle A Alle B Landet

Antall brukere

D ags enter/dagtilbud (2016) 10 16 37 13 14 2 76 16

D ags enter/dagtilbud (2015) 12 13 31 11 17 2 67 19

Hels etjenes ter i hjemmet (2016) 36 108 224 338 62 89 706 151

Hels etjenes ter i hjemmet (2015) 40 105 194 315 57 85 654 142

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2016) 19 58 163 210 41 64 450 105

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2015) 19 61 160 224 41 67 464 108

S amlet antall timer

D ags enter/dagtilbud (2016) 157 174 330 144 275 10 805 285

D ags enter/dagtilbud (2015) 166 198 260 102 342 9 726 351

Hels etjenes ter i hjemmet (2016) 115 386 2 113 3 777 133 339 6 392 472

Hels etjenes ter i hjemmet (2015) 139 430 3 501 2 469 135 328 6 538 463

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2016) 10 35 284 275 116 49 604 165

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2015) 11 34 351 250 73 50 646 123

G jennoms nittlig antall timer

D ags enter/dagtilbud (2016) 15,7 10,8 8,9 11,1 19,6 5,0 11,6 12,3 8,9

D ags enter/dagtilbud (2015) 13,8 15,2 8,4 9,3 20,1 4,5 11,7 12,3 8,9

Hels etjenes ter i hjemmet (2016) 3,2 3,6 9,4 11,2 2,2 3,8 6,8 3,0 4,4

Hels etjenes ter i hjemmet (2015) 3,5 4,1 18,1 7,8 2,4 3,9 8,4 3,1 4,3

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2016) 0,5 0,6 1,7 1,3 2,8 0,8 1,0 1,8 1,4

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2015) 0,6 0,6 2,2 1,1 1,8 0,8 1,1 1,3 1,4

Median antall timer

D ags enter/dagtilbud (2016) 15,8 6,0 5,0 6,0 25,0 5,0 8,2 15,0 6,0

D ags enter/dagtilbud (2015) 12,0 12,0 10,0 12,0 25,0 4,5 11,5 14,8 6,0

Hels etjenes ter i hjemmet (2016) 1,0 1,8 3,6 5,5 1,2 3,5 3,0 2,3 2,3

Hels etjenes ter i hjemmet (2015) 2,2 1,8 4,5 4,5 1,0 3,0 3,3 2,0 2,3

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2016) 0,5 0,5 1,0 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8

P raktis k bis tand - daglige gjøremål (2015) 0,5 0,5 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8
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5.2.6 Fagkompetanse i tjenestene 
Kompetansen til de ansatte er av betydning både for kvaliteten av tilbudet til brukerne og for 
effektiviteten i tjenesten. Nivået på kompetansen i den enkelte kommune vil være avhengig av 
hvilken kompetanse kommunen ønsker i stillingene, og om kommunen klarer å rekruttere personer 
med den ønskede kompetansen. Enkelte kommuner har problemer med å få tak i kvalifiserte 
personer. Situasjonen på det lokale arbeidsmarked vil derfor være av betydning for hvor mange av 
de ansatte som har fagutdanning. 

For landet som helhet var det i 2016 74 prosent med relevant fagutdanning i de brukerrettede 
tjenestene innenfor pleie og omsorg. Gjennomsnittet for A- og B- kommunene lå på henholdsvis 
77 prosent og 81 prosent. Andelen har økt for fire av de seks SIO-kommunene. 

Tabell 5-7 Andel årsverk i brukerrettede tjenester med relevant fagutdanning 2015 og 2016 

 

5.2.7 Årsverk i tjenestene  
Antall ansatte og årsverk i kommunenes pleie- og omsorgstjenester er av vesentlig betydning for 
det tilbudet kommunen gir. Det er også en god indikator på omfanget av tjenester som faktisk ytes. 
Målinger av årsverk har vært gjort av kommunen selv, som har rapportert til evaluator på tre ulike 
tidspunkter. Tallene referer til faktisk arbeidet tid i den respektive måneden, målt i antall 
månedsverk. Det tas forbehold om enkelte feilkilder i tallene, siden de som rapporterer kan gjøre 
dette på ulike måter, og regne ulike typer stillinger inn i tjenesten. Det bemerkes også at flere av 
disse kommunene er relativt små. Det vil si at endringer i situasjonen til enkeltbrukere kan få 
synlige utslag på disse tallene.  

Arbeidet som regnes i Tabell 5-8 er relatert til drift og støttefunksjoner for hele pleie- og 
omsorgssektoren i kommunen, dvs. KOSTRA-funksjonene 234, 253 og 254. Tildelingsenhetene 
medregnes ikke her, men fremstilles separat under punkt 5.4.5.  

Tabellen viser at A-kommunene har hatt en gjennomsnittlig økning i antall årsverk som er høyere 
enn i B- og C-kommunene. Dette kan være en indikasjon på at aktivitetsnivået i A-kommunene 
øker mer enn i andre kommuner. Det er imidlertid uklart hvorvidt dette skyldes demografiske 
forhold eller er et uttrykk for endringer i kommunenes tjenestetildeling og -tilbud. Det er derfor for 
tidlig å si hvorvidt disse effektene kan tilskrives forsøket.      

Tabell 5-8: Faktisk arbeidet tid målt i antall månedsverk. Kilde: egen rapportering fra kommunene 

 2016 2017 Endring 

Kommune jan sep sep 
jan 2016-  
sep 2017 

     
A-kommuner     

Hobøl 89,1 89,1 82,0 -8,0 % 

Lillesand 251,0 252,7 260,9 4,0 % 

Os 350,5 364,3 374,7 6,9 % 

Hobøl L illes and O s S tjørdal S pydebergS elbu S nitt A S nitt B Landet

Andel med relevant fagutdanning (2016)

- videregående s kole 44 % 43 % 34 % 42 % 50 % 49 % 41 % 50 % 40 %

- høys koleutdannning 30 % 34 % 42 % 41 % 31 % 31 % 37 % 31 % 34 %

- i alt 74 % 77 % 76 % 82 % 80 % 81 % 77 % 81 % 74 %

Andel med relevant fagutdanning (2015)

- videregående s kole 43 % 43 % 35 % 41 % 48 % 47 % 41 % 48 % 39 %

- høys koleutdannning 28 % 35 % 38 % 40 % 28 % 33 % 35 % 30 % 34 %

- i alt 71 % 78 % 73 % 82 % 76 % 80 % 76 % 78 % 73 %

A-kommuner B -kommuner
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Stjørdal 404,1 416,6 427,3 5,7 % 

A Totalt 1 094,6 1 122,6 1 144,9 4,6 % 

     
B-kommuner     

Selbu 108,3 109,3 108,3 0,0 % 

Spydeberg* 97,7 97,7 97,7 0,0 % 

B Totalt 206,0 207,0 205,9 0,0 % 

     
C-kommuner     

Fjell* 261,3 266,7 266,7 2,1 % 

Oppdal 183,9 184,1 184,1 0,1 % 

Søgne 181,9 199,8 204,7 12,5 % 

Trøgstad 140,4 137,8 131,2 -6,6 % 

Våler 95,6 97,8 97,7 2,2 % 

Østre Toten 382,5 389,6 372,2 -2,7 % 

C Totalt 1 245,6 1 275,7 1 256,6 0,9 % 

     
Totalsum 2 546,2 2 595,3 2 577,8 1,2 % 

* Forutsatt ingen endring i Spydeberg og Fjell grunnet ikke-sammenlignbare tall 

5.2.8 Lege- og fysioterapitimer på sykehjem 
Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på syke-
hjem. Blant kommunene i utvalget var nivået på tilbudet i 2016 høyest i Spydeberg og lavest i 
Stjørdal. Nivået for SIO-kommunene er jevnt over noe høyere i 2016 enn i 2015. Denne indikatoren 
for kvalitet viser altså en positiv utvikling. 

Tabell 5-9 Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem 2015 og 2016

  

5.2.9 Ventetid sykehjemsplass 
Langtidsplass i sykehjem kan etter en faglig vurdering tildeles personer som er varig ute av stand til 
å ta vare på seg selv. Det vil si at en ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt 
eller fysisk funksjonstap, og hvor sosialt nettverk eller offentlig hjelp ikke kan kompensere for 
funksjonstap i eget hjem. 

På landsbasis i 2016 hadde 89,1 prosent av tjenestemottakerne mottatt sykehjemsplass 0–15 
dager etter vedtaksdato. Andelen er stabil over tid. I 2009 hadde 90,7 prosent mottatt sykehjems-
plass 0–15 dager etter vedtaksdato (jf. tabellen under). Det er store variasjoner mellom fylkene. I 
2016 hadde Rogaland høyest andel med 94,7 prosent, mens Telemark hadde lavest andel med 
70,6 prosent. 

Noen av A- og B-kommunene har i noen av årene siden 2009 hatt problemer med å tilby langtids-
plass innen 15 dager etter vedtak (jf. tabellen under). I 2016 lå andelen for kommunene mellom 88 

Hobøl L illes and O s S tjørdal S pydebergS elbu S nitt A S nitt B Landet

Lege- og fys ioterapi på s ykehjem (2016)

- legetimer per uke 0,30 0,57 1,13 0,36 0,69 0,51 0,59 0,60 0,55

- fys ioterapi per uke 0,79 0,41 0,43 0,1 0,79 0,33 0,43 0,56 0,43

Lege- og fys ioterapi på s ykehjem (2015)

- legetimer per uke 0,28 0,41 0,86 0,36 0,71 0,52 0,48 0,62 0,53

- fys ioterapi per uke 0,72 0,38 0,44 0,06 0,81 0,35 0,40 0,58 0,41

A-kommuner B -kommuner
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og 100 prosent. Det ser med andre ord ut til at kommunene en stor del av tiden har nok langtids-
plasser.  

Tabell 5-10 Andel tjenestemottakere som har mottatt langtidsplass innen 15 dager etter vedtak 

 

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig 
vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten 
ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for 
tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet.  

5.2.10 Spesialiserte funksjoner 

Det å opprette egne tilbud knyttet til ulike brukergrupper kan gjøre at kommunen oppnår mer 
koordinerte og treffsikre tiltak overfor brukerne. Det kan i noen tilfeller også være en måte å jobbe 
aktivt med forebygging på (f.eks. hverdagsrehabilitering), som et ledd i å styrke de hjemmebaserte 
tjenestene.  

Hvorvidt kommunene har disse funksjonene eller ikke er basert på et rapporteringsskjema som 
fylles ut av kommunen selv. I Tabell 5-11 er det angitt med farge dersom kommunen har en 
funksjon. Sterk farge betyr at kommunen nettopp har innført denne funksjonen og årstallet indikerer 
når innføringen skjedde.  

Noen av kommunene har hatt utvidelser med tanke på nye tjenestetilbud. Det er imidlertid ingen 
klar sammenheng mellom dette og deltagelse i SIO-prosjektet.  

  

 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016
Norge 91 90 89 89 89 89 90 89
Lillesand 94 94 89 88 68 90 80 88
Os, 
Hordaland

91 82 97 97 100 98 95 97

Stjørdal 97 97 95 96 97 100 100 96
Selbu 100 100 100 95 100 91 100 100
Hobøl 100 73 44 100 93 86 100 97
Spydeberg 100 100 100 89 92 100 91 95
S nitt A 95 93 95 94 91 95 94 95

S nitt B 100 86 72 94 93 93 95 96
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Tabell 5-11 Spesialiserte funksjoner i kommunene pr. september 2017 

 Har kommunen egne tilbud for:    

  
Hverdags-

rehabilitering Palliasjon 

Personer 
med 

demens 

Personer med 
psykisk 
sykdom 

Personer med 
nevrologiske 

lidelser 
Andre 

grupper 

Stjørdal             

Lillesand           * 

Os            * 

Hobøl   2016         

Spydeberg             

Selbu 2017           

Våler 2016 2016         

Oppdal             

Trøgstad             

Østre Toten           2017** 

Fjell             

Søgne             

       

* - KOLS, diabetes, kreft, ROP-team     

** - barneteam      

5.2.11 Utskrivningsklare pasienter 
Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av 
et kommunalt tilbud. I SIO-prosjektet får kommunene dekket utgiftene til utskrivningsklare pasienter 
basert på de nasjonalt fastsatte satser som gjelder. Det har vært reist spørsmål om kommunene i 
SIO-forsøket i mindre grad vil ta imot pasienter fra sykehuset som følge av at det nå er staten som 
betaler utgiftene. På den annen side betaler staten for utgiftene for tilbudet gitt i kommunene. 
Økonomien for kommunene blir altså omtrent den samme enten kommunen tar imot pasienter fra 
sykehuset eller ikke. 
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Figur 5-11 Liggedager utskrivningsklare pasienter 2011–2016. Rate per 1000 innb. Kilde: Data fra nettsiden til 
Helsedirektoratet9, bearbeidet 

I perioden fra 2011 til 2016 har de seks kommunene i forsøket jevnt over vært flinkere til å ta imot 
pasienter fra sykehuset enn landsgjennomsnittet. Fra 2015 til 2016 har raten økt for Lillesand, 
Spydeberg og Stjørdal og den har blitt redusert for Os og Hobøl. Det er med andre ord ingen 
entydig tendens, og ingen av kommunene har spesielt høye rater i 2016. 

5.3 Brukermedvirkning 

5.3.1 Brukernes vurdering av tildelingsprosessen 

Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene 
oppfatter tildelingsprosessen, kommer vi nedenfor til å presentere absolutte tall og ikke prosenter. 
Grunnen er nettopp til å ikke gi et inntrykk av at dette er representativt for kommunene.  

Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve 
tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne 
prosesser er det få av. Mange av brukerne har vært lite delaktig i selve tildelingen fordi prosessen 
har blitt initiert av et sykehus eller en annen behandlingsinstitusjon, fastlegen eller i samråd med 
tjenesten de allerede mottar.  

Etter samtaler med brukere om tildelingsprosessen er det typisk fire måter brukerne har kommet i 
kontakt med kommunens pleie- og omsorgstjenester på:  

1) Brukerne har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon hvor personalet ved sykehuset har 
kontaktet kommunen for å avklare/søke om omsorgstjenester.   

2) Brukerne har fått behov for en tjeneste, og selv tatt kontakt med kommunens helsetjenester og 
søkt om et omsorgstilbud, ofte med hjelp av pårørende.   

                                                      
9 Statistikken for landet som helhet 2012 og 2014 viser verdier som åpenbart ikke er riktige. I figuren er 
verdien for disse to årene basert på gjennomsnittet av året før og etter. For Selbu mangler data for perioden 
fra 2012 til 2016. 
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3) Brukerne er hos fastlegen som ser behov for pleie- og omsorgstjenester, og legen tar kontakt 
med kommunen. 

4) Brukerne benytter seg allerede av et omsorgstilbud og har løpende kontakt med 
omsorgstjenesten, og justerer tjenestene regelmessig i dialog med kommunen.   

Vi har også eksempler på hvor brukerne flytter fra en kommune til en annen, og hvor ansatte i 
kommunen som brukeren flytter fra tar kontakt med den nye bostedskommunen. 

Av de 27 brukerne vi intervjuet, hadde 21 personer fått innvilget tjenesten de søkte på. 2 personer 
hadde fått avslag. Avslagene gjaldt omsorgslønn og støttekontakt. De resterende brukerne har 
enten ikke fått svar ennå eller fått endringer i tjenestene uten at de oppfatter at de selv har søkt om 
noe. En bruker beskriver for eksempel at kommunen økte summen for refusjon ved bruk av taxi fra 
2000 til 20 000 kr. uten at vedkommende hadde fått informasjon eller veiledning om dette.  

Et av de mest sentrale elementene når det gjelder brukerkontakten i SIO-prosjektet er at 
kommunen skal gjennomføre en kartlegging av bruker før man tildeler en tjeneste. Brukerne ble 
derfor på ulike måter spurt om hvordan de oppfattet at kommunen innhentet informasjon om deres 
situasjon og behov. De klart fleste av brukerne, 21 av 27, opplevde at kommunen på en eller annen 
måte innhentet informasjon om deres situasjon og behov, og hva som var viktig for dem, enten i 
direkte kontakt på hjemmebesøk eller på møte på tildelingskontoret, eller via sykehus/behandlings-
institusjon, fastlege eller pårørende. Det klart vanligste var at brukerne fikk hjemmebesøk en tid 
etter søknad, hvor kommunens ansatte gjennomførte en kartlegging av brukers behov og bolig. 
Mange av brukerne opplevde disse kartleggingssamtalene som nyttige, og flere forteller at de følte 
seg godt ivaretatt. De fleste opplever at behovsavklaringen har vært en grei og ukomplisert 
prosess. Flere opplever at hjelpeapparatet har god oversikt over hvilke tjenester som er relevant. 

Fem personer opplevde at kommunen ikke innhentet informasjon om deres situasjon. I et par av 
disse tilfellene oppfatter brukeren at kommunen ikke har tatt kontakt fordi de kjenner deres 
situasjon godt fra før, og at det derfor er unødvendig med en ny kartlegging. I kun ett tilfelle 
beskriver bruker at vedkommende/pårørende selv har måttet være pådriver overfor kommunen for 
at kommunen skal få nødvendig oversikt over situasjonen, og opplever at kommunen «ikke har 
vært på banen». Vedkommende utviklet demens og fikk diagnose for dette som angivelig ble 
kommunisert til kommunen, uten at kommunen iverksatte tiltak. Pårørende oppfatter i denne 
situasjonen at egne personlige relasjoner med hjelpeapparatet var nøkkel til iverksetting av 
tjenester. I de andre tilfellene hvor bruker ikke oppfatter at kommunen har innhentet informasjon 
om deres situasjon venter brukerne på at søknaden skal bli behandlet og har derfor foreløpig ikke 
vært i kontakt med kommunen. 

De fleste av brukerne som ble intervjuet opplever at brukers egne behov ble vektlagt i søknaden. 
Sju brukere opplevde at kommunen ikke vektla deres situasjon i søknadsbehandlingen. I mange av 
disse tilfellene har brukerne mottatt tjenester over lengre tid og ønsket å øke omfanget, men fått 
avslag eller blitt innvilget et mindre omfattende tilbud enn de selv ønsket. Ingen av brukerne som 
opplevde at deres egne behov ikke ble vektlagt var nye brukere av pleie- og omsorgstjenester. En 
mulig tolkning av dette er at brukers misnøye er knyttet til omfanget av tilbudet de får og ikke 
direkte tilknyttet prosessen kommunene har for å innhente og ta hensyn til brukers behov. De klart 
fleste av brukerne vi intervjuet svarte at de opplevde å selv ha vært med på å fastsette 
målsettingen for tjenesten og opplever at tjenestene dekker deres behov. 

Vi spurte også brukerne om hvordan de oppfatter kompetansen til kommunens ansatte som deltok 
i tildelingsprosessen. Kun to brukere opplevde at de som behandlet søknaden ikke hadde den rette 
kompetansen. I begge disse tilfellene opplever brukeren at de ikke får det tilbudet de har behov for. 
De fleste andre forteller at de oppfatter at kartleggingsmøtene i hjemmet fungerer godt, og at de 
opplever personene som kompetente. 
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Figur 5-12 viser brukernes oppfatning om noen sider ved tildelingsprosessen og 
omsorgstjenestene de mottar. Respondentene kunne svare 1 = i liten grad, 2 = verken i stor eller 
liten grad og 3 = i stor grad. Svarene er fra 2016 og 2017.  

På spørsmål om i hvilken grad brukeren oppfatter at kommunen innhentet informasjon om hva som 
var viktig for dem, svarer de fleste av brukerne i stor grad, med en gjennomsnittlig score på 2,6 i 
2017. Det er på samme nivå som året før.  

Vi ba også brukerne om å angi i hvilken grad de opplevde at personene hentet informasjon fra 
tredjepart. Her er den gjennomsnittlige scoren litt høyere i 2017 enn i 2016, hhv. 2,56 og 2,33. En 
god del av brukerne svarte vet ikke på dette spørsmålet begge årene. 

Figur 5-12 Brukernes opplevelse av kommunenes tildeling og tjenester 2016–17 

 

Brukerne gir i gjennomsnitt noe lavere score på spørsmål om tildelingsprosessen enn på hvordan 
de oppfatter selve tjenestene. Både på spørsmålet om i hvilken grad brukerne oppfatter at 
tjenesten de mottar er tilpasset sine behov, og på spørsmålet om de oppfatter at det samlede 
behovet er dekket, de to nederste spørsmålene i figuren, svarer nesten alle brukerne ‘i stor grad’, 
både i 2016 og 2017. Det ser altså ut som at brukerne generelt sett er godt fornøyde med 
tjenestene de får av kommunene. 

At vi ikke ser noen tydelig forskjell i brukernes oppfatning av tildelingsprosessen eller tjenesten de 
mottar fra 2016 til 2017, er ikke overraskende ettersom prosjektet kun har pågått i ett år. Vi finner 
heller ingen overordnet trend i mer positive eller negative oppfatninger blant brukerne. Likheten i 
svarene i 2016 og 2017 gir grunn til å tro at brukerne ikke svarer helt tilfeldig på spørsmålene, og at 
man derfor i noen grad kan sammenligne over tid. 

5.3.2 Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen 
Pårørendes vurderinger kan være en viktig kilde til å forstå hvordan brukerne behandles i tildelings-
prosessene. Under presenterer vi svarene fra et spørreskjema som pårørende kunne fylle ut. 

Svarene som presenteres i denne underveisrapporten er fra A-kommuner ettersom vi kun 
innhentet informasjon fra disse kommunene i år. Kvalitative vurderinger blir presentert i kommune-
kapitlene. På grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet, i stedet for hver 
enkelt kommune.  

2,96

2,77

2,56

2,60

2,81

2,88

2,33

2,71

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Når du tenker på tjenesten(e) du får fra kommunen samlet sett. I

hvilken grad vil du si at dette dekker ditt (hjelpe)behov?

I hvilken gradopplever du at tjenestene du mottar er tilpasset dine

behov?

Kan du angi i hvilken graddu opplevde at personene som vurderte

søknaden/det meldte hjelpebehovet, hentet inn informasjon fra

tredjepart, slik som dokumentasjon fra fastlege, pårørende eller
andre, som var viktig for vurderingen av din søknad?

Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjonom

hva som var viktig for deg?

2016 2017



R9272-01 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester (SIO)  ► 2017 ► 93 

Under sammenligner vi svarene fra 2016 og 2017, hvor henholdsvis 29 og 22 pårørende deltok i 
undersøkelsen. De pårørende ble bedt om å svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarte «i svært 
liten grad» og 5 «i svært stor grad» på spørsmål om hvordan de oppfatter at kommunen håndterte 
konkrete forhold tilknyttet tildelingen av en pleie- og omsorgstjeneste. Respondentene kunne også 
svare «vet ikke». Disse svarene er tatt ut av resultatene som presenteres nedenfor.  

Vi gjør leseren oppmerksom på at utvalget av pårørende er forskjellig i 2016 og 2017. Det betyr at 
forskjeller i svarene ikke uten videre kan tolkes som en forbedring eller forverring, ettersom andre 
bakenforliggende variable, som for eksempel sykdomsforløp eller sosiale forhold, kan være 
systematisk forskjellig i de to gruppene. Antallet respondenter er også lavt, samt at de er rekruttert 
av kommunen selv. Alle disse faktorene gjør at resultatene bør tolkes med en viss varsomhet. 

Figur 5-13 viser i hvilken grad de pårørende opplever at kommunen innhentet informasjon om 
brukers situasjon og behov når de skulle vurdere søknaden. Det er en klar overvekt av positive 
svar begge år, altså at de pårørende opplever at kommunen innhenter behov om brukers situasjon 
og behov, og det er forholdvis liten forskjell i scorene som blir gitt i 2016 og 2017. Et flertall av 
respondentene gir allikevel ikke maks-score, som kan bety at de ligger et forbedringspotensial her. 

 

Figur 5-13 Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen. Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet 
informasjon om brukers situasjon og behov? 

Figur 5-14 viser pårørendes svar på om kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig 
for bruker for å få dekket hjelpebehovet. Det er også her en overvekt av positive svar begge år og 
liten forskjell mellom dem. Selv om forskjellene er små, er totalsummen noe lavere på dette 
spørsmålet sammenlignet med det forrige, som viser at de pårørende oppfatter at kommunen er 
mer opptatt av å innhente informasjon om bruker enn informasjon om hva som er viktig for bruker. 

 

Figur 5-14 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for bruker/ 
hvordan bruker ønsket å få dekket hjelpebehovet? 

Figur 5-15 viser pårørendes svar på om de oppfatter at innspillene som ble gitt ble tatt med i 
kommunens vurdering av saken. Også på dette spørsmålet er en overvekt av respondentene 
positive begge årene og det er liten forskjell å spore i resultatene fra 2016 og 2017.  
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Figur 5-15 Kan du angi i hvilken grad innspillene som ble gitt om brukers situasjon og hva som var viktig for 
bruker ble tatt med i kommunens vurdering av saken? 

Figur 5-16 viser pårørendes svar på om de oppfatter at kommunen innhentet informasjon fra en 
tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Et flertall opplever at kommunen i ganske 
stor eller i svært stor grad innhentet tredjepartinformasjon som var viktig for vurderingen.  

 

Figur 5-16 Kan du angi i hvilken grad du opplevde at personene som vurderte søknaden/det meldte 
hjelpebehovet, hentet inn nødvendig og relevant informasjon fra tredjepart, slik som dokumentasjon fra 
fastlege, pårørende eller andre, som var viktig for vurderingen av søknaden? 

Figur 5-17 viser respondentenes svar på om de opplever at kommunen ivaretar prinsippet om 
likebehandling i tildeling av tjenester, altså at like tilfeller behandles likt. Selv om de fleste opplever 
at kommunen ivaretar likehandlingsprinsippet, er den totale poengsummen den laveste blant 
spørsmålene som ble stilt. Ganske mange svarer også ”vet ikke”, henholdsvis 37 prosent i 2016 og 

30 prosent i 2017, noe som kanskje heller ikke er så overraskende med tanke på at mange 
pårørende trolig ikke har oversikt tildelingsprosessene for andre brukere. 

 

Figur 5-17 I hvilken grad mener du kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildelingen av tjenester? 

Figur 5-18 viser pårørendes svar på om de opplevde at personene som vurderte søknaden hadde 
den rette kompetansen. Svarene som gis er blant de mest positive, og nesten alle respondentene 
oppfatter at de ansatte i ganske stor eller i svært stor grad hadde den rette kompetansen. Den 
totale poengsummen er litt lavere i 2017 enn i 2016. Rundt 20 prosent svarer ‘vet ikke’ begge år. 
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Figur 5-18 Siste gang du bistod brukeren med å søke om en tjeneste. I hvilken grad opplevde du at personene 
som vurderte søknaden hadde den rette kompetansen? 

Figur 5-19 viser respondentenes svar på om de alt i alt er fornøyd eller misfornøyd med 
kommunens håndtering av brukerens siste søknad. Dette er spørsmålet hvor respondentene har 
gitt mest positive svar, hhv 4,6 og 4,3 for 2016 og 2017.  

 

Figur 5-19 Alt i alt. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens håndtering av brukerens siste 
søknad? 

Figur 5-20 viser de pårørendes svar på om de samlet sett synes kommunens tjenester dekker 
brukerens hjelpebehov. Også her har respondentene positive opplevelser av kommunen, og 
resultatene viser at de i stor grad opplever at behovet blir dekket.  

 

Figur 5-20 Når du tenker på tjenesten(e) bruker mottar fra kommunen samlet sett, i hvilken grad vil du si at 
dette dekker brukers (hjelpe)behov? 

På alle spørsmålene som ble stilt har et flertall av de pårørende positive opplevelser av 
kommunens håndtering. Ingen av spørsmålene får mer enn fire svar som er negative. Selv om 
resultatene ikke skal overdrives, har kommunene mulighet til å forbedre seg, spesielt med tanke på 
å ta hensyn til hva som er viktig for brukere og likebehandling av brukere. 

5.3.3 Ansattes vurdering av brukermedvirkning i tildelingsprosessen 

I 2016 svarte et flertall av respondentene at de opplevde at kommunen i ganske eller svært stor 
grad innhentet informasjon om brukers situasjon og behov, og hva som var viktig for bruker, samt 
at de trakk inn pårørende når det var relevant. 

Figur 5-21 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig 
informasjon om brukers situasjon og behov. A-kommunene har fått gule søyler, B-kommunen blå 
søyler og C-kommunene grønne søyler. Den øverste søylen for hver kommune representerer 
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svarene fra 2017 med en poengsum som representerer en skala fra 1 = I svært liten grad til 5 = I 
svært stor grad.  

Overordnet ser vi at de ansatte opplever at kommunene i ganske stor eller stor grad innhenter 
tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov. Poengsummene varierer mellom 4,7 og 
3,9. Vi ser at samtlige av A-kommunene har en økt poengsum i 2017 sammenlignet med 2016. C-
kommunene gir selg selv 4,0 poeng eller høyere, mens B-kommunene gir seg selv 4,0 eller lavere, 
og med en liten nedgang i 2017.  

 

Figur 5-21 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om brukers 
situasjon og behov, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

Vi stilte også spørsmål til de ansatte om hvor vanlig er det å ha minst ett møte/en samtale med nye 
brukere før de får tildelt den første pleie-/omsorgstjenesten. For de aller fleste av tjenestene vi listet 
opp, dvs. helsetjenester i hjemmet, plass på institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgs-
lønn, avlastning, dag-/aktivitetstilbud, omsorgsbolig og tjenester for funksjonshemmede, svarer et 
klart flertall av de ansatte at de alltid eller som regel har et møte eller en samtale med nye brukere. 
Blant A- og B-kommunene skiller rehabilitering seg noe ut, hvor nesten 30 prosent svarer at de av 
og til eller sjelden gjør dette. Blant C-kommunene skiller dag-/aktivitetstilbud seg noe ut, hvor 
nesten 25 prosent svarer at de av og til eller sjelden gjør dette. 

Informasjon om hva som er viktig for bruker 
Spørsmålet om hva som er viktig for brukeren representerer ifølge flere informanter en ny måte å 
tenke tildeling av tjenester på. Der man tradisjonelt har bedt brukeren velge hvilken tjeneste 
han/hun ønsker å søke på, tas det utgangspunkt i hva som er brukerens egentlige behov. F.eks., 
hvis det grunnleggende problemet for en bruker er ensomhet, vil det kanskje være nærliggende å 
søke om flere timer med hjemmetjeneste eller institusjonsplass, når et mer egnet tilbud kunne vært 
besøksvenn eller tilrettelegging for transport til dagsenter.  

Figur 5-22 viser svarene på om de ansatte oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig 
informasjon om hva som er viktig for bruker. Jevnt over oppfatter de ansatte at kommunene i 
ganske eller stor grad gjør dette, og poengsummene varierer mellom 4,4 og 3,8, så det er 
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forholdsvis små forskjeller mellom kommunene. Samtlige A-kommuner gir seg en høyere poeng-
sum i 2017 sammenlignet med 2016. B- og C-kommuner ligger stabilt sammenlignet med 2017.  

 

Figur 5-22 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om hva som er 
viktig for brukeren, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

Innhenting av informasjon fra pårørende 
Pårørende kan i mange tilfeller være den fremste kilden til informasjon om brukeren og brukerens 
behov. Innhenting av informasjon og dialog med pårørende er derfor ofte avgjørende for god 
brukermedvirkning.  

Figur 5-23 viser ansattes svar på hvorvidt de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra 
pårørende når det er relevant. Poengsummene varierer fra 3,7 til 4,5, som også er forholdvis 
moderat variasjon. A-kommuner kommer en del bedre ut i 2017 sammenlignet med 2016. C-
kommunene ser ut til å ha tapt noe av forspranget de hadde 2016 sammenlignet med de andre 
kommunene, og fordeler seg jevnt fra topp til bunn.  
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Figur 5-23 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra pårørende når det er 
relevant, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

Vedtak som gjenspeiler brukers behov 
Figur 5-24 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov. 
Overordnet opplever de fleste at vedtakene i ganske eller stor grad gjør dette, og poengsummene 
varierer mellom 4,5 og 3,7, som er en forholdvis liten variasjon. Oppdal gir seg selv den høyeste 
scoren, og Østre Toten den laveste. Også på dette område vurderer A-kommunene seg bedre i 
2017 sammenlignet med 2016. For B- og C-kommunene går endringene begge veier. 

 

Figur 5-24 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov, 2016 (lys 
farge) og 2017 (mørk farge) 
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5.3.4 Arenaer for informasjon og dialog med brukere og pårørende 

Figur 5-25 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for 
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende. Poengsummene varierer en god del, 
og Oppdal og Østre Toten peker seg spesielt ut som de som oppnår høyeste og laveste score. 
Østre Toten har en klar tilbakegang siden i fjor. 

 

Figur 5-25 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for informasjons-
utveksling og dialog med brukere og pårørende, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.3.5 Dokumentert brukermedvirkning 

Figur 5-26 viser svar på om de ansatte oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert. 
Kommunene scorer mellom 4,0 og 3,2 som er noe lavere sum enn for de andre spørsmålene. 
Søgne og Østre Toten gir seg høyest poengsum, mens Selbu og Hobøl gir seg lavest. Samtlige A-
kommuner gir en bedre poengsum i 2017 sammenlignet med 2016.  
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Figur 5-26 Ansattes svar på om de oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert, 2016 (lys farge) og 
2017 (mørk farge) 

5.4 Kompetanse og samhandling 
Under presenterer vi funn på spørsmål som gjelder kompetanse og samhandling i tildelingen. Vi 
har stilt spørsmål om: 

► fagkompetanse og samhandling i tildelingsprosessene 
► kvalitet på saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige 
► innhenting av informasjon fra tredjepart 
► ressurser i tildeling av tjenester 

5.4.1 Bruk av fagkompetanse i tildelingsprosessen 

Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå anses å være en viktig kjernekompetanse i 
tildelingen. Også andre typer formell kompetanse vil være relevant som et supplement til slik 
kompetanse. 

I spørreundersøkelsen har vi både stilt spørsmål om respondentenes utdanningsretning og -nivå, 
samt spørsmål om opplevelser av fagkompetansen i tildelingsprosessene. Samtlige kommuner har 
en høy andel respondenter med sykepleierutdanning, og respondentene fordeler seg jevnt mellom 
dem med inntil fire års høyere utdanning og dem med fire år eller mer. 

Figur 5-27 viser de ansattes svar på om de oppfatter at det er benyttet riktig og tilstrekkelig 
fagkompetanse inn i tildelingsprosessene. Os gir seg selv høyest poengsum med 4,8 og Selbu gir 
seg selv lavest med 3,4.  
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Figur 5-27 Ansattes svar på om de oppfatter at det er benyttet riktig og tilstrekkelig fagkompetanse inn i 
tildelingsprosessene, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.4.2 Forvaltningsfaglig kvalitet på vedtak 

Figur 5-28 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak har en høy kvalitet på 
selve saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige. Resultatene viser at det er til dels stor variasjon i 
hvordan de ansatte oppfatter dette, og poengsummene varierer mellom 4,5 og 3,1. Os plasserer 
seg øverst, mens Selbu plasserer seg lavest, og gir seg selv en vesentlig lavere score i 2017 
sammenlignet med 2016. Samtlige av A-kommunene får høyere poengsum i 2017.  

 

Figur 5-28 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak har en høy kvalitet på selve 
saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 
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5.4.3 Bruk av tverrfaglig kompetanse i tildelingsprosessen 

En av hovedstrategiene for å få til mer helhetlig og brukerorientert tildeling av tjenester er å knytte 
tverrfaglig kompetanse inn i tildelingsprosessen. 

I spørreundersøkelsen har vi stilt spørsmål både om utdanningsbakgrunn og om de oppfatter at det 
benyttes tverrfaglig kompetanse. Ved nullspunktmålingen svarte 63 prosent at de hadde 
sykepleierutdanning, 13 prosent var vernepleiere, 7 prosent var ergo-/fysioterapeut, 5 prosent var 
sosionomer og 4 prosent hadde økonomi/administrasjon som bakgrunn. Det var en del variasjon 
mellom kommunene. Jevnt over hadde A-kommunene en mer tverrfaglig bakgrunn enn B- og C-
kommunene som hadde en klarere overvekt av sykepleiere. Dette inntrykket gjelder også for 2017. 

Figur 5-29 viser de ansattes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig 
kompetanse i tildelingsprosessen. De fleste kommunene oppfatter at dette gjøres i dag. Østre 
Toten er mest kritisk til dette, mens Fjell opplever at det i svært stor grad benyttes tverrfaglig 
kompetanse.  

 

Figur 5-29 Ansattes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig kompetanse i 
tildelingsprosessen, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.4.4 Rutiner for samhandling med relevante kompetansemiljøer 

Vi spurte også de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente nødvendig og 
relevant informasjon fra tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste)? Dette 
speiler på mye av det samme som spørsmålet over, men legger mer vekt på innhenting av 
kompetanse fra eksterne aktører. Slik sett kan dette spørsmålet også si noe om hvilke kommuner 
som har bred nok kompetanse i egen organisasjon.  

Figur 5-30 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter nødvendig og 
relevant informasjon fra tredjepart. Poengsummene varierer fra 4,7 til 3,7, med Fjell på høyest 
poengsum og Våler med lavest. Samtlige A-kommuner gir en høyere poengsum i 2017 
sammenlignet med 2016.  
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Figur 5-30 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter nødvendig og relevant informasjon fra 
tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste), 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.4.5 Kapasitet i tildelingsprosessen 

Ressurser er naturligvis en sentral forutsetning for å få til gode tildelingsprosesser. Figur 5-31 viser 
svarene fra spørreundersøkelsen til de ansatte på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige 
ressurser til tildeling av tjenester. Kommunene varierer mellom scorer på 4,3 og 2,8, som er noe 
lavere enn for de andre spørsmålene, samt en forholdsvis stor variasjon. Østre Toten og Os gir seg 
selv høyest score med hhv. 4,3 og 4,2, og har begge en betydelig økning fra 2016 til 2017. Hobøl 
får en samlet poengsum på 2,8 og er den eneste av A-kommunene som ikke opplever bedring fra i 
fjor.  
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Figur 5-31 Ansattes svar på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester, 
2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

 

Tabell 5-12 viser utvikling av antall årsverk i tildelingsenhetene. Endringen i hvordan kommunen 
vurderer egen kapasitet virker å samsvare med utviklingen i faktiske årsverk. Mange av 
kommunene der de ansatte vurderer at kapasiteten har bedret seg (Os, Stjørdal, Østre Toten, 
Lillesand) har også hatt en faktisk vekst i antall årsverk. Likeledes har de kommunene som scorer 
lavere på kapasitet enn tidligere (Våler, Selbu) hatt en nedgang i antall årsverk.  

Tabell 5-12 Antall årsverk i tildelingsenheten, utvikling jan. 2016-sept. 2017. Kilde: Kommunenes egen 
rapportering 

Kommune jan. 16 sep. 16 sep. 17 

Hobøl 2,50 2,50 2,60 

Lillesand 5,30 5,30 6,40 

Os 8,00 9,50 10,5010 

Stjørdal 11,20 11,40 12,00 

Selbu 1,50 1,50 1,10 

Spydeberg 2,00 3,60 2,80 

Fjell    

Oppdal    

Søgne 4,85 4,85 4,00 

Trøgstad    

Våler 3,00 3,50 2,50 

Østre Toten 9,30 10,30 10,30 

    

A Totalt 27,00 28,70 31,50 

B Totalt 3,50 5,10 3,90 

C Totalt 17,15 18,65 16,80 

    

Totalt alle 
kommuner 

47,65 52,45 52,20 

5.5 Rutiner og verktøy 

5.5.1 Forhold mellom vedtak og faktisk utførte tjenester  
Et helt sentralt element i vurderingen av hvorvidt brukerne får tjenester som møter behovet, er om 
de faktisk får de tjenestene de er tildelt. Dette kan være i form av at utførerenheten ikke har 
kapasitet til å levere nok timer i hjemmetjenesten, eller at brukere må vente lenge på plass på 
institusjon.  

Figur 5-32 viser de ansattes svar på i hvilken grad de oppfatter samsvar mellom de vedtak som 
fattes og de tjenestene brukerne mottar. Overordnet opplever de ansatte i kommunen at det i 
ganske stor eller stor grad er samsvar mellom vedtak og utførte tjenester, med en score mellom 
4,7 og 3,8. Bortsett fra Østre Toten gir C-kommunene seg selv stabilt høy poengsum begge år. Alle 
A-kommunene gir seg selv en bedre poengsum i 2017 enn i 2016.  

                                                      
10 Inkluderer et årsverk i økonomiavdelingen dedikert til SIO 
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Figur 5-32 Ansattes svar på i hvilken grad de oppfatter at det er samsvar mellom vedtakene og tjenestene 
brukerne mottar, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.2 Organisering av tildelingsprosessen 

Hvor godt tildelingsprosessen er organisert kan speile flere forhold – både organisatorisk innretning 
(tildelingsenhet) og prosessene rundt tildelingen.  

Figur 5-33 viser de ansattes svar på hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelings-
arbeidet er organisert på. Selv om de fleste hovedsakelig er fornøyd, varierer scorene mellom 
kommunene forholdsvis mye, fra 4,5 i Os til 2,8 i Hobøl. Det er ingen tydelig trend i med hensyn til 
endring fra i fjor, noen gir en høyere score og noen gir lavere.  
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Figur 5-33 Ansattes svar på hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelingsarbeidet er organisert på, 
2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.3 Opplevd likhet i tildelingsprosessen 

Likhet i tjenesteutøvelsen er et ideal for de fleste offentlige virksomheter, og er også et av de 
overordnede målene for forsøket. Likebehandling i tildelingen av tjenesten vil trolig også gjenspeile 
hvorvidt kommunen har gode rutiner og verktøy i tildelingen.  

Figur 5-34 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om like-
behandling i tildeling av tjenestetildelingen. Poengsummene varierer mellom 4,6 og 3,3. Oppdal og 
Os gir seg selv best score og Selbu, Stjørdal og Spydeberg gir seg selv lavest. Samtlige A-
kommuner har en økning fra 2016 til 2017.  

 

Figur 5-34 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av 
tjenester, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.4 Enhetlige og faste rutiner i tildelingsprosessen 

Enhetlige og faste rutiner henger nært sammen med likebehandling i tildelingen. Dersom praksis 
for tildeling varierer fra person til person, eller svinger mye over tid, øker sannsynligheten for at 
prinsippet om likebehandling ikke følges.  

Figur 5-35 viser de ansatte svar på om de oppfatter at kommunen har enhetlige og faste rutiner for 
tildeling av tjenester. Mange av de ansatte gir kommunen høy score på dette, selv om det er en del 
variasjon mellom dem. Østre Toten gir seg selv høyest score med 5,0, altså høyeste mulige score. 
Hobøl gir seg selv lavest score med 3,5. Alle A-kommunene har en økt score fra 2016 til 2017.  
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Figur 5-35 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har enhetlige og faste rutiner for tildeling av 
tjenester, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.5 Rutiner for revurdering av vedtak 

Gode rutiner for revurdering av vedtak er viktig fordi brukernes behov i mange tilfeller varierer over 
tid. F.eks. vil en person som nettopp er utskrevet fra sykehus gjerne trenge mye oppfølging i 
starten, som kanskje kan justeres ned ettersom situasjonen bedrer seg. Rutiner for revurderingen 
av vedtak kan sikre at det er best mulig samsvar mellom vedtak og faktisk utførte tjenester, og at 
brukeren til enhver tid får vedtak som er tilpasset situasjonen der og da.  

Figur 5-36 viser ansattes svar på spørsmålet om i hvilken grad de vurderer at kommunen har gode 
rutiner for revurdering/evaluering av vedtakene. C-kommunene Fjell, Oppdal og Trøgstad opplever 
at de har gode rutiner for dette. Spydeberg har en sterk økning fra 3,4 til 4,1. Også Stjørdal, Os og 
Østre Toten gir seg selv en betydelig høyere poengsum i 2017, sammenlignet med året før. 
Nederst ligger Søgne og Selbu, med hhv. 3,0 og 3,1. Søgne har en betydelig lavere poengsum i 
2017 sammenlignet med 2016. 
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Figur 5-36 Ansattes svar på i hvilken grad de vurderer at kommunen har gode rutiner for revurdering/-
evaluering av vedtakene, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.6 Bruk av kartleggingsskjema i tildelingsprosessen 

De fleste av kommunene har kartleggingsskjema som benyttes i dialog med brukeren når det 
tildeles tjenester. Kartleggingsskjema er slik sett et verktøy i tildelingsprosessen, og kvaliteten på 
dette skjema vil derfor kunne påvirke hvilke forhold som blir kartlagt. I forbindelse med SIO-
prosjektet har Helsedirektoratet også utviklet et nytt kartleggingsskjema/samtaleguide som 
kommunene skal bruke i tildelingen.  

Figur 5-37 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen benytter et kartleggingsskjema 
som understøtter arbeidet med tildeling på en god måte. Samtlige A-kommuner har en vesentlig 
økning på dette spørsmålet. Dette understøtter inntrykket fra intervjuene om at samtaleguidene 
som har blitt utviklet gjennom forsøket har vært nyttig for kommunene.  
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Figur 5-37 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen benytter et kartleggingsskjema (samtaleguide) som 
understøtter arbeidet med tildeling på en god måte, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.7 Kvalitet på IKT-system i tildelingsprosessen 

Figur 5-38 viser svar på spørsmål om de ansatte oppfatter at kommunen har et IKT-system som 
støtter opp om en god og effektiv saksbehandling. Poengsummene varierer fra 4,3 for Os og 2,7 
for Østre Toten. Alle A-kommunene får en høyere poengsum i 2017 sammenlignet med 2016. 

 

Figur 5-38 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et IKT-system som støtter opp om en god og 
effektiv saksbehandling, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 
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5.5.8 Bruk av søknadsskjema i tildelingsprosessen 

Figur 5-39 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et søknadsskjema som 
understøtter arbeidet med tildeling på en god måte. Alle kommunene bortsett fra Fjell og Selbu 
som havner nederst, gir seg selv høyere score på dette spørsmålet i 2017 sammenlignet med 
2016. Samtlige A-kommuner opplever en markant forbedring av søknadsskjema, noe som kan 
henge sammen med det nye skjemaet som ble utviklet og implementert i forbindelse med forsøket. 

 

Figur 5-39 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et søknadsskjema som understøtter arbeidet 
med tildeling på en god måte, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 

5.5.9 Saksbehandling i tråd med Helsedirektoratets veileder 

Helsedirektoratet publiserer veiledere som gir uttrykk for sentrale myndigheters forståelse av god 
og riktig saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene, og omsetter reglene på området til praktisk 
bruk. Den tidligere veilederen IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgs- 
tjenester ble i februar 2016 erstattet med IS-2442 Veileder for saksbehandling - Tjenester etter 
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

Saksbehandling i samsvar med veilederen vil derfor være en indikator på hvorvidt kommunen 
følger gjeldende føringer og praksis på saksbehandling. En svakhet ved spørsmålet er at ikke 
nødvendigvis alle de ansatte i kommunene er kjent med den nye veilederen.  

Figur 5-40 viser de ansattes svar på om de oppfatter at saksbehandlingen er i tråd med veilederen. 
Poengsummene varierer fra 4,7 til 3,7. Søgne gir seg selv høyest poengsum og Selbu gir seg selv 
lavest. Bortsett fra Lillesand som ligger stabilt, gir de andre A-kommunene seg selv høyere 
poengsum i 2017 sammenlignet med 2016. 
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Figur 5-40 Ansattes svar på om de oppfatter at saksbehandlingen er i tråd med Helsedirektoratets veileder for 
saksbehandling, 2016 (lys farge) og 2017 (mørk farge) 
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6 Oppsummering 
Dette kapittelet oppsummerer de ulike kildene og vurderer i hvilken grad forsøket har påvirket 
kommunene.  

6.1 Hvordan har forsøket påvirket kommunenes 
tildelingspraksis?  

Et av hovedformålene med forsøket var å gjøre tildelingspraksisen mer profesjonell. Mye tyder på 
at forsøket så langt har bidratt til en betydelig kvalitetsheving av arbeidet med tildeling av tjenester. 
Dette avsnittet gjennomgår nærmere hvilke effekter forsøket ser ut til å ha hatt på tildelings-
prosessen.  

Brukermedvirkningen oppleves som styrket 
Individuell brukermedvirkning er styrket i A-kommunene som har tatt i bruk Helsedirektoratets 
verktøy for tildeling. De ansatte rapporterer at samtalen med bruker er dreid fra tjeneste til behov 
og at dette gjør at brukerne blir mer aktive i utformingen av tjenesten. Særlig bruk av spørsmålet 
«hva er viktig for deg?» oppleves som viktig hos de fleste som arbeider med tildeling. De ansatte 
trekker også fram at brukermedvirkningen blir bedre dokumentert. Disse funnene støttes også av 
spørreundersøkelsen til de ansatte der alle A-kommunene scorer markant høyere enn året før på 
spørsmål relatert til brukermedvirkning. Brukermedvirkning på systemnivå er imidlertid lite endret. 

Brukeres og pårørendes opplevelse av brukermedvirkning ser ikke ut til å ha blitt endret som følge 
av forsøket. En mulig forklaring kan være at utvalget brukere/pårørende er relativt lite, og at de ikke 
nødvendigvis har samme oppfattelse som de ansatte av hva brukermedvirkning burde være. 

Økt kompetanse og samhandling i forsøkskommunene 
De fleste A-kommunene har valgt å rekruttere slik at de har fått større faglig bredde i teamet. 
Samarbeidet med de ansatte i økonomifunksjonen er blitt styrket av at det er blitt en klarere 
sammenheng mellom behov, tjenester og ressursbehov. Informanter i kommunenes økonomi-
avdelinger trekker fram at de har fått en langt bedre oversikt over helse- og omsorgsfeltet enn de 
hadde tidligere. Ansatte i tjenestene opplever det som nyttig at ansatte fra økonomifunksjonen kan 
bidra mer enn før. Kommuneledelsen i samtlige A-kommuner verdsetter denne styrings-
informasjonen i en sektor hvor det tidligere har vært vanskelig å fremskaffe god 
styringsinformasjon.  

A-kommunene melder om mer arbeid enn tidligere, og disse kommunene har i snitt økt sine 
tildelingsenheter med om lag ett årsverk. I tillegg benyttes kommunens øvrige støtteapparat i større 
grad enn tidligere. Samarbeidet med utførerenheter og eksterne aktører (f.eks. spesialist-
helsetjenesten, NAV mv.) har i liten grad blitt påvirket av forsøket. 

Tildelingsenhetene i A-kommunene opplever seg selv som styrket som følge av forsøket. Både 
intervjuer og spørreundersøkelsen bekrefter at A-kommunene har opplevd at tildelingsprosessen 
blir bedre gjennom at den har blitt mer tverrfaglig og forvaltningsfaglig bedre. For B-kommunene er 
det ingen tydelige endringer.  

Samtaleguide og nytt søknadsskjema oppleves som nyttig  
De fleste som er involvert i tildelingsprosessen opplever den nye samtaleguiden som nyttig, da den 
gjør at kommunen i større grad er nødt til å sette seg inn i brukerens behov. Noen opplever det 
som krevende at de må stille så mange spørsmål, og at det skapes en forventning om at 
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kommunen skal tildele på en helt annen måte. Spørreundersøkelsen til de ansatte understøtter 
inntrykket av at de ansatte opplever samtaleguiden som et svært viktig verktøy. 

Det nye søknadsskjemaet som er utarbeidet i forbindelse med forsøket oppleves også som 
forbedret, og de fleste virker å være enige i at det er hensiktsmessig å ikke la brukeren søke 
direkte om tjenester.  

Når det gjelder sjekklistene utarbeidet gjennom forsøket beskrives disse derimot som 
unødvendige, og uten særlig merverdi for prosessen.  

Mer profesjonell vedtakspraksis 
SIO har ført til at vedtak har et mer enhetlig format enn før, og en del mener at begrunnelsen for 
vedtakene kommer klarere fram. Kommunene opplever at de har blitt flinkere til å revurdere vedtak, 
slik at vedtakene til enhver tid stemmer med det som blir utført. Det er imidlertid varierende hvorvidt 
A-kommunene anser at det har blitt bedre samsvar mellom vedtak og tjenester eller ikke, da 
mange mente at det var godt samsvar tidligere også.  

Oppryddingen som har blitt gjort i koder og den løpende rapporteringen som skjer til 
Helsedirektoratet har hevet kvaliteten på dataene, og gjør at kommunene i større grad enn tidligere 
stoler på egen vedtaksstatistikk. Nye verktøy gjør det også enklere å sammenholde vedtak og 
timelister, noe som gir en viss kontroll med at vedtak faktisk gjennomføres.  

6.2 Hvordan har forsøket påvirket kommunenes tjenester?  
I det følgende vurderes det hvorvidt forsøket har påvirket hvilke og hvor mye tjenester kommunen 
tilbyr. Vi understreker at det er tidlig i forsøket, og at tallmaterialet for den innledende perioden ikke 
nødvendigvis er sammenlignbart. Det er derfor krevende å trekke tydelige konklusjoner på 
nåværende tidspunkt.    

Sterk vekst i antall eldre 
De fire A-kommunene er preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og 
omsorgstjenester. For de fire kommune er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i 
behovet som følge av demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt per år. Lavest nivå har 
Stjørdal med 2,5 prosent, og høyest nivå har Os med 4,2 prosent. Denne veksten vil det være 
viktig å ta høyde for når kommunens utvikling i tjenester og ressursbruk analyseres fremover.  

Den langsiktige trenden for utviklingen av tjenestene fortsetter ikke helt som før 
Den langsiktige trenden i hele Norden går i retning av at flere får et tilbud i eget hjem og færre som 
får tilbud på institusjon. Før forsøket startet var det også en tilsvarende utvikling for kommunene i 
forsøket, som kom til uttrykk ved en reduksjon av andel utgifter brukt på institusjon. 

A- og B-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2016 som bryter med den langsiktige trenden. 
For fem av de seks kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Den gjennomsnittlige 
økningen har vært på 0,7 prosentpoeng. Bare Stjørdal har redusert sin andel. 

De ulike spesialplassene på institusjon har høye enhetskostnader. Man skulle derfor kanskje tro at 
flere slike plasser også førte til varige høyere kommunale utgifter. Imidlertid er et viktig formål med 
disse plassene at brukerne skal gjøres i stand til å klare seg i egne hjem. En god bruk av disse 
plassene kan føre til redusert bruk av langtidsplasser. Derfor er det for tidlig å konkludere med en 
varig økning i de kommunale utgiftene. 

Fra 2010 til 2016 har det vært en betydelig vekst i helsetjenester i hjemmet og for dagsentertil-
budet, både for kommunene i forsøket og i landet som helhet. Utviklingen fortsetter også etter at 
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forsøket har startet. Disse tjenestene er viktig for at folk skal klare seg hjemme slik at behovet for 
sykehjem blir redusert. Også de ulike spesialplassene på sykehjem er viktige for at folk skal kunne 
klare seg hjemme. 

6.3 Har forsøket gitt økt likebehandling på tvers av 
kommunegrenser? 

I data fra IPLOS og KOSTRA finner vi ingen klar tendens til at det er blitt mindre forskjeller mellom 
A-kommunenes tjenestetilbud. Vi har særlig sett etter tendenser til at de har fått mer lik profil i 
omsorgstrappen, men finner ikke en slik tendens.  

På den andre siden sier de fleste ansatte i kommunene som bruker tildelingsverktøy fra Helse-
direktoratet at disse verktøyene påvirker faktisk tildeling av tjenester. Når alle bruker samme 
verktøy, tilsier dette at kommunenes tjenestetilbud burde bli mer likeartet.  

En mulig forklaring på disse motstridende funnene kan være at eksisterende kapasitet for å levere 
ulike tjenester påvirker tildelingen, men at man over tid vil se tendenser til et mer likeartet tilbud.  

6.4 Har forsøket gitt riktigere behovsdekning for innbyggerne? 
Som diskutert tidligere er «riktigere behovsdekning» et krevende begrep å operasjonalisere. Det 
henvises derfor til den konseptuelle modellen beskrevet i kapittel 3.  

 

Figur 6-1 Konseptuell modell for forståelse av riktig behovsdekning 

 

Som det fremgår av avsnitt 6.1 har det skjedd vesentlige endringer i A-kommunenes tildelings-
praksis. Dette gjelder flere forhold knyttet til tildelingen. Funnene er forholdvis robuste ved at de er 
gjeldende i samtlige A-kommuner, og bekreftes av flere kilder. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å 
vite om brukere og pårørende opplever den samme endringen.  

I prinsippet burde en bedre tildelingspraksis – med bedre brukermedvirkning, kompetanse og 
verktøy – gi riktigere behovsdekning. Det er imidlertid vanskelig å påvise endringer i omfang og 
kvalitet på tjenestene som faktisk utføres, og om disse tjenestene er bedre egnet enn de som ble 
gitt tidligere. Effekter på hvilke tjenester som tildeles vil – hvis de inntreffer – trolig dukke opp på 
lengre sikt.  

Det er derfor for tidlig å vurdere om behovsdekningen er riktigere som følge av forsøket.  
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Forord 
Dette er den tredje hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med 

statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag 

for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i 

rapporten. Rapporten er skrevet av Kjell Egil Værnor (ansvarlig konsulent), Per Schanche og Jonas 

Rusten Wang i Agenda Kaupang, og Audun Gleinsvik og Rune Busch i Proba Samfunnsanalyse.  

Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved 

oppstart av forsøket, mens den andre (2017) analyserte utviklingen ett år inn i forsøksperioden. 

Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de to årene forsøket har 

pågått.  
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1 Sammendrag  
Denne rapporten er tredje rapport i følgeevalueringen av Helsedirektoratets tre-årige forsøk med 

statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester, heretter kun omtalt som «forsøket»1. 

Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og 

statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi: 

► Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og  

► Riktigere behovsdekning for innbyggerne 

De seks kommunene som har deltatt i forsøket har vært inndelt etter to modeller – A-modellen med 

fire kommuner og B-modellen med to kommuner – som har vært ulikt innrettet med tanke på 

finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen. Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt 

sett av tre deler: 

► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt 

finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra 

staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens 

tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på 

4 prosent.  

► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av 

tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. 

► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanse- 

og utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet 

med IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med 

Helsedirektoratet.  

Denne evalueringen går gjennom hvilke endringer som har skjedd i kommunene etter to års 

deltagelse i prosjektet. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen 

i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd.  

Forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen 

Flere forhold tyder på at tildelingsprosessen i A-kommunene har blitt vesentlig styrket som følge av 

deltagelse i forsøket. Følgende punkter er gjennomgående: 

► Økt kompetanse og samhandling. A-kommunene har gjennom forsøket fått midler til å øke 

kapasiteten og den faglige bredden i tildelingsenheten. Forsøket har også styrket 

samhandlingen med andre deler av kommunen, fortrinnsvis innen økonomi.  

► Nyttige verktøy i tildelingsprosessen. Kommunene har tatt i bruk nye verktøy i tildelingen, 

og disse oppleves som nyttige. Den nye samtaleguiden og mal for søknad om tjenester er 

eksempler på dette. Dette har blant annet hjulpet kommunene med å oppnå en bedre 

forståelse av brukerens situasjon og mål.  

► Brukermedvirkningen oppleves som styrket. De ansatte innen tildeling opplever at de 

kartlegger brukerens situasjon grundigere enn tidligere, og vektlegger hva som er viktig for 

brukeren. Informasjon fra brukere og pårørende er ikke entydig om hvorvidt 

brukermedvirkningen har blitt styrket som følge av forsøket. Det er imidlertid et lite utvalg som 

har deltatt, og svarene viste generell tilfredshet med kommunen også før forsøket startet.  

► Bedre vedtakspraksis. A-kommunene fatter vedtakene sine mer enhetlig enn tidligere, og 

fastsetter tydeligere mål for brukeren. De ansatte opplever at de er blitt dyktigere innen 

saksbehandling og de juridiske aspektene knyttet til vedtakene. Kommunen revurderer 

                                                      
1 Forsøket omtales internt som «SIO-prosjektet». 
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vedtakene hyppigere, og flere mener at det har blitt bedre samsvar mellom vedtak og faktiske 

utførte tjenester.  

► Bedre styringsgrunnlag. Administrasjonen i A-kommunene trekker fram at kombinasjonen 

av økte rapporteringskrav, opprydding i vedtakskoder og økt oppmerksomhet om god 

tildelingspraksis har gitt et betydelig bedre grunnlag for å forstå tjenestebildet i kommunen og 

styre tjenestene basert på fakta. 

Den samlede ressursbruken knyttet til tildeling og administrasjon har økt i forhold til slik det var før 

forsøket. Likevel var det største administrative arbeidet forbundet med oppstarten, der det var mye 

jobb med opplæring, gjennomgang av koder osv. Økningen i administrativ ressursinnsats er 

primært knyttet til grundigere arbeid med vedtak og kartlegging, i tillegg til noe mer jobb forbundet 

med tilskuddsordningen og kontroll av denne.  

B-kommunene har i liten grad måttet forholde seg til føringene for tildelingsprosessen. En 

tilsvarende utvikling kan derfor ikke påvises i de to B-kommunene.  

Forsøket har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere 

Gjennomgangen av tallmateriale viser en betydelig økning i A-kommunenes kostnader på en del 

områder. Følgende trekkes fram som hovedtrekk i utviklingen.  

► Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper.  

A-kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 til 

2017. Økningen skjer jevnt over de fleste tjenester og brukergrupper. Selv om deler av dette 

skyldes sterk demografisk vekst bidrar det ikke til å forklare hele økningen. 

► Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket har 

svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. Lavere andel av 

eldre over 80 år har plass på institusjon, og antall oppholdsdøgn på sykehjem har ikke økt i 

takt med antall eldre i kommunen.  

► Betydelig økning i enhetskostnader på sykehjem. Selv om kommunen viderefører dreining 

mot hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent 

fra 2015 til 2017 i A-kommunene. Dette er trolig en kombinasjon av styrket drift (f.eks. økt 

bruk av vikar ved fravær eller at bemanning er beholdt ved reduksjon av brukere) kombinert 

med mer langsiktige investeringer (f.eks. i velferdsteknologi og kompetanseheving). Når det 

gjelder enhetskostnader til helsetjenester i hjemmet har vi ikke tilstrekkelig grunnlag enda til å 

konkludere på hvordan denne har utviklet seg.  

► Konvergerende tjenestenivå på noen områder. For noen typer tjenester ser kommunene ut 

til å bli likere hverandre i form av at de som hadde lave kostnader har økt disse, mens de som 

hadde høye kostnader har redusert. Dette gjelder særlig tjenester til personer med nedsatt 

funksjonsevne og innen rus og psykiatri.  

I tallgrunnlaget og intervjuene med kommunene kommer det fram at forsøket har gjort det enklere 

å prioritere tjenester og investeringer som enten er reverserbare, eller som kan gi lavere drifts-

kostnader på sikt, herunder investeringer i velferdsteknologi, kompetansehevende tiltak og 

hverdagsrehabilitering.  

Forsøket gir økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene 

Som nevnt over har det vært en markant økning i kommunenes faktiske utgifter til pleie- og 

omsorgstjenester. Videre har statens utgifter til forsøket blitt høyere enn forventet i A-kommunene. 

Uttrekket fra rammen til de fire A-kommunene var i 2017 på 980 mill. kr. De samme kommunene 

fikk tilbake 1 124 mill. kr i form av samlet tilskudd for vedtaks- og rundsumtilskudd, noe som 

tilsvarer en differanse på 144 mill. kr i 2017. I tillegg til dette kom det forutsatte inntektspåslaget på 

32 mill. kr. Dette er altså en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 prosent.  
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Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette langt 

fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd som følge 

av finansieringsmodellen. Det er flere grunner til at kommunene kommer godt ut av forsøket 

økonomisk, i tillegg til det forutsatte inntektspåslaget på 4 prosent: 

► Kommunenes enhetskostnader forbundet med de ulike tjenestene er i snitt vesentlig lavere 

enn tilskuddene for de samme tjenestene i tre av fire kommuner. Forskjeller i enhetskostnader 

kan blant annet henge sammen med ulikheter i stordriftsfordeler, pleie- og bemannings-

faktorer, bruk av vikar og overtid, turnusordninger, kjøreavstander mv.  

► Rammetilskuddet til kommunene styres av en demografikomponent som blant annet skal 

kompensere kommunene for økning i antall eldre og andre behovstrengende. Uttrekket som 

er gjort fra rammetilskuddet justeres ikke fullt ut for demografiske endringer. Det vil si at 

kommuner som har en sterk økning i antall eldre – noe som er tilfelle for alle A-kommunene – 

både kompenseres for dette gjennom det generelle rammetilskuddet og gjennom at 

tjenestene fullfinansieres av staten gjennom forsøket.  

► Kommunenes egenandel for det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende brukere var på 

138,9 mill. kr i 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen 

vært på 169,2 mill. kr i 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom vedtaks-

tilskuddet, og dette har gitt en gevinst for kommunene  

Det er viktig å understreke at kommunenes overskudd er øremerket til pleie- og omsorgstjenester. 

Deler av dette overskuddet brukes, eller er planlagt brukt, på langsiktige tiltak, slik som hverdags-

rehabilitering, velferdsteknologi og kompetanseutvikling blant de ansatte.  

Mekanismene i finansieringsmodellen har i liten grad påvirket kommunene 

Forsøket har påvirket kommunene på mange måter. Vår vurdering er imidlertid at den viktigste 

drivkraften for endringer i forsøket har vært kombinasjonen av krav til tildelingsprosessen og 

kompetanseutviklingen som har skjedd som en del av forsøket.  

Finansieringsmodellen har først og fremst effekt gjennom å øke de totale midlene til disposisjon for 

kommunens pleie- og omsorgstjeneste, ettersom dette trolig har gitt rom for økt kostnadsnivå. Vi 

har ingen observasjoner som underbygger at kommunene tilpasser seg de insentivene som ligger i 

en finansieringsmodell basert på enhetspriser. Insentivene i modellen gjør det gunstig å vedta 

mange tjenester, men holde kostnaden per tjeneste lav. I prinsippet er det det motsatte som har 

skjedd i forsøkskommunene. Finansieringsmodellen har imidlertid tvunget fram endringer knyttet til 

vedtakspraksis og rapportering som har bidratt positivt til forståelsen av tjenestene.  

Metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket 

Forsøket har vært et utviklingsprosjekt for alle som har vært involvert, der mye av læringen har 

skjedd underveis. Det er av flere grunner vanskelig å generalisere resultatene fra dette forsøket til 

en tenkt situasjon der forsøket gjøres til en permanent ordning for et større antall kommuner.  

► Det er kun fire kommuner, som alle er små eller mellomstore i størrelse, som har 

implementert modell A. Siden de fleste norske kommuner ikke søkte om deltagelse, og flere 

av de som søkte trakk seg i oppkjøringsfasen til forsøket, er det risiko for en utvalgsskjevhet 

der kun de som hadde gode utsikter til å komme gunstig ut av forsøket er de som endte med 

å delta.  

► Forsøket var tidsavgrenset til 2019 (nå planlagt utvidet til 2022). Det er sannsynlig at 

kommunene agerer ulikt i en midlertid ordning, sammenlignet med en permanent ordning.  

► Forsøket har bestått av en vesentlig utviklings- og læringskomponent, og deltagerkommunene 

har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra mange hold. Det er ikke sikkert det ville vært 

mulig å oppnå den samme effekten dersom forsøket skulle vært implementert i større skala.  
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2 Bakgrunn 
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig 

finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen med forsøks-

ordningen var å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester 

ville gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til 

innbyggerne. Følgende kommuner har deltatt i forsøket, i hhv. Modell A og B: 

Modell A: 

► Hobøl 

► Lillesand 

► Os (Hordaland) 

► Stjørdal 

 

Modell B: 

► Selbu  

► Spydeberg  

I dette kapittelet gis det en beskrivelse av hvordan forsøket har vært innrettet.  

2.1 Om forsøket  
Norske kommuner står i dag fritt til selv å innrette tjenestetilbudet i henhold til lokale prioriteringer. 

Dette innebærer at kommunene innen helse- og omsorgsområdet selv kan bestemme hva de skal 

tilby av tjenester og hvordan de skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov, så 

fremt dette er i tråd med de lovmessige kravene kommunene er underlagt, bl.a. gjennom pasient- 

og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og forskrift om 

habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det betyr at pasienters og brukeres rett 

til nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til bruker-

medvirkning og likebehandling, like fullt vil være gjeldende i forsøkskommunene. Samtidig stiller 

kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, 

og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter. 

Forsøksordningen skulle ha to fokusområder:  

Brukers behov i sentrum 

► Det tilbys tjenester som er individuelt 
tilpasset ut ifra den enkeltes behov 

► Brukermedvirkning er satt i system 

 

Lik tildelingsprosess 

► Riktig kompetanse og 
kunnskapsgrunnlag er benyttet i 
behovsvurdering og tjenestetildelingen 

► Likt arbeidsverktøy er benyttet i 
tildelingsprosessene 

 

Forsøksordningen skulle inkludere inntil 20 kommuner og vare i tre år med oppstart 1. mai 2016. 

Selv om det innledningsvis var et større antall kommuner som søkte seg til forsøket, var det mange 

som i løpet av vinteren og våren 2016 valgte å trekke seg. Til sammen seks kommuner endte opp 

med å delta i forsøket. Forsøkskommunene ble delt inn i to grupper basert på hvilken modell de 

følger i løpet av forsøket. De to modellene (Modell A og B) forklares nærmere i de neste 

avsnittene.  
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Regjeringens politiske plattform av 14. januar 2018 (Jeløya-plattformen) setter som mål å «utvide 

prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner». Det 

ble 12. oktober 2018 sendt ut invitasjon til de seks forsøkskommunene pluss kommunene disse 

skal slå seg sammen med (Trøgstad, Askim, Eidsberg og Fusa) om å delta i forsøket fram til 

utgangen av 20222. Det legges her til grunn at alle kommunene skal følge modell A, inklusive de 

kommunene som til nå har fulgt modell B (Spydeberg og Selbu).  

2.2 Finansieringsmodell 
Dette avsnittet gir en beskrivelse av finansieringsmodellene som praktiseres i forsøket.  

Den ordinære modellen for finansiering av helse- og omsorgstjenester er at dette dekkes over 

kommunebudsjettet. Hvor mye som bevilges er da gjenstand for lokale prioriteringer. Kommunen 

står fritt til å avgjøre hvor mye som skal brukes til helse og omsorg, og hvor mye som skal brukes til 

andre formål i kommunen. Under er en forenklet skisse som illustrerer dette (inkluderer ikke andre 

finansieringskilder som f.eks. statlige refusjonsordninger). For ordens skyld legges det til at 

kommunenes inntekter i stor grad kommer gjennom statens ordinære rammetilskudd til kommunen.  

 

Figur 2-1 Forenklet skisse av ordinær finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  

En sentral del av forsøket er at den ordinære finansieringsmodellen for helse og omsorg skulle 

erstattes med statlig øremerket finansiering. Deltakerkommunene har benyttet to ulike statlige 

finansieringsmodeller i forsøksperioden: Modell A og Modell B. De to finansieringsmodellene har 

kommet i stedet for det forsøkskommunene brukte på relevante helse- og omsorgstjenester 

tidligere.  

I forbindelse med forsøket har det derfor blitt gjort et uttrekk fra statens rammetilskudd hos forsøks-

kommunene, tilsvarende de faktiske netto driftsutgiftene til omsorgstjenestene året forut for 

forsøksperioden (KOSTRA-koder 234, 253, 254 og 261). Dette uttrekket fra rammen erstattes for 

begge modeller med øremerkede statlige tilskudd. Øvrige finansieringskilder for omsorgssektoren, 

eksempelvis egenandeler, har ikke blitt påvirket av forsøket. Omsorgstjenestene som inngår i 

forsøket og finansiering er nærmere beskrevet i dokumentene Kriterier for tildeling av 

omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392).  

                                                      
2 Hobøl er planlagt slått sammen med Spydeberg, Eidsberg, Askim og Trøgstad. Os er planlagt sammenslått 
med Fusa.  
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Felles for begge finansieringsordningene er at forsøkskommunene mottar et årlig inntektspåslag på 

4 prosent av kommunens uttrekk, oppad begrenset til 25 mill. kr pr. år. Forsøket var planlagt 

avviklet 1. mai 2019. Etter dette skulle inntektspåslaget gradvis trappes ned. Nedtrappingen av 

forsøket beskrives i Helsedirektoratets veileder IS-2392. Helsedirektoratet dekker alle direkte 

kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av forsøket, herunder til møter og 

samlinger. Kommunen må selv dekke kostnader knyttet til reise til møter og samlinger. Som 

beskrevet tidligere er kommunene nå invitert til å delta i forsøket fram til 2022.  

Videre følger en nærmere omtale av finansieringsmodellene som benyttes i henholdsvis A- og B-

kommuner.  

2.2.1 Modell A 

Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. 

Tildelingskriteriene er beskrevet i IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en 

mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen 

utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene (se omtale under 

3.1.3) som skal brukes i tildelingen.  

 

Figur 2-2 Forenklet skisse av finansieringsmodell i A-kommuner  

Modell A finansieres gjennom et øremerket rundsumtilskudd, med et årlig inntektspåslag og en 

statlig prismodell med enhetspriser. Finansieringsordningen og kravene til rapportering er 

beskrevet i IS-2392 Finansieringsmodell for omsorgstjenester. I modell A skal inntektspåslaget gå 

til tjenesteproduksjon, hvorav inntil 500 000 kr pr. kommune pr. år kan øremerkes til utgifter knyttet 

til kommunens prosjektgjennomføring, herunder planlegging, administrasjon, rapportering og 

evaluering. Enhetsprisene i prismodellen skal justeres årlig for lønns- og prisstigning etter en 

kommunal deflator, jf. IS-2392. 

Implementering av modell A 

For de fire A-kommunene ble det foretatt et uttrekk fra kommunens rammetilskudd tilsvarende 

forbruket på omsorgssektoren i 2015. I forsøksperioden blir uttrekket justert for lønns- og pris-

stigningen basert på en kommunal deflator, og en faktor som er ment å dekke økte behov som 

følge av den demografiske utviklingen. 
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Kommunen får dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris). I tillegg får de et rundsumtilskudd for 

å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert og et inntektspåslag på 4 prosent av uttrekket 

som blant annet kan brukes til dekke merkostnader ved deltagelse i forsøket.  

Enhetsprisen som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen for å 

etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015).3 Satsene er etablert ved 

hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.  

Det er fastlagt enhetspriser for utvalgte tjenester. Disse tjenestene har tidligere vært finansiert av 

kommunens frie inntekter og det statlige øremerkede tilskuddet til særlig ressurskrevende helse- 

og omsorgstjenester.4 Finansieringen gjennom brukerbetalinger blir ikke berørt og fortsetter som 

før. 

Fra oppstart i mai 2016 og ut året var det en innkjøringsfase med prismodellen der kun endringen i 

tjenester ble finansiert med bruk av enhetspriser. Grunnen er at det har tatt tid å etablere vedtak 

med koder tilpasset opplegget for finansiering. Ordningen har altså ikke blitt praktisert fullt ut før 

1. januar 2017. De andre delene av finansieringen med rundsumtilskudd og inntektspåslag ble 

innført samtidig med at forsøket startet (1. mai 2016). Rent praktisk ble tilskuddene gitt med 

halvårseffekt – dvs. fra 1. juli 2016, noe som altså var to måneder etter at forsøket startet. 

Begrunnelsen for dette var at kommunene ikke skulle tilbakebetale allerede utbetalt rammetilskudd.  

Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og altså erstattet med den nye finansieringen. 

Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester (234, 

253, 254 og 261).  

For hvert år ble det så korrigert for pris- og lønnsvekst. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket 

skulle korrigeres for «den generelle veksten i kommuneøkonomien». Kommunene i forsøket har 

argumentert for at uttrekket da ville bli urimelig høyt. For 2017 ble det valgt en annen metode for 

korrigering som gjør at uttrekket har blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på 

beregninger av betydningen av den demografiske utviklingen for landet som helhet for alle sek-

torer. I 2017 var det opprinnelige uttrekket justert for med 1,26 prosent. Det korrigerte uttrekket er 

justert med en vekst på 0,70 prosent. Korreksjonen er felles for alle A- og B-kommunene.  

2.2.2 Modell B  

Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. Kommuner som 

deltar i modell B får et øremerket rundsumtilskudd med et årlig inntektspåslag. Finansierings-

ordningen og rapportering er beskrevet i IS-2392. I modell B gis inntektspåslaget som en del av det 

øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere bindinger. Tilskuddet – som er 

tilsvarende tidligere ramme – justeres også for deflator og demografivekst.  

                                                      
3 Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgs-
tjenester». Rapport IS-2392 
4 Helsedirektoratet 2017: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 

i kommunene Rundskriv IS-4/2017 
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Figur 2-3 Forenklet skisse av finansieringsmodell i B-kommuner  

2.3 Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier 
Kommuner i modell A skal benytte kriterier for tildeling av omsorgstjenester som er fastsatt av 

Helsedirektoratet og beskrevet i IS-2391 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester: Kriterier 

for tildeling av omsorgstjenester. Dette dokumentet har to hoveddeler: 

Arbeidsprosesskriterier 

Gjennom arbeidsprosesskriteriene legges det vekt på at tildelingsenhetene skal ha en mest mulig 

lik prosess for tildeling av tjenester. Disse kriteriene er delt inn fire innsatsområder: 

► Brukermedvirkning gjennom at brukeren gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om seg 

selv. Her står informasjon, kartlegging og dialog med brukere og pårørende sentralt.  

► Samhandling skal bidra til helhetlige pasient-/brukerforløp og sikre at tjenestene er koordinerte. 

Dette forstås både som samhandling med brukeren, og at tildelingsenheten har nødvendige 

systemer for samhandling og arbeidsflyt med andre aktører, eksempelvis utførerenhet eller 

spesialisthelsetjeneste. 

► Kompetanse i tildelingsenheten er en forutsetning for at behovsdekningen skal bli riktigst mulig. 

Med dette forstås både den interne kompetansen tildelingsenheten besitter, og den 

kompetansen tildelingsenheten trekker inn fra andre fagmiljøer/enheter ved behov.  

► Rutiner og bruk av verktøy er en forutsetning for enhetlig praksis på tvers av kommuner. Dette 

er både rutinene som benyttes i tildelingsprosessen, og egne skjemaer. Dette ble utarbeidet i 

forbindelse med innføringen av forsøket, og omtales i avsnitt 2.4. 

Tjenestekriterier 

Det er utarbeidet beskrivelser av tjenestene og vurderingskriterier for de tjenestene det fattes 

vedtak om. Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige, 

forsvarlige og verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.  

Kriteriene er fordelt etter kriterier for tjenester til hjemmeboende og kriterier for institusjon.  

I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene ut fra følgende forhold:  

► Hva tjenesten består av/kan bestå av  

► Lovregulering av tjenesten  

► Hva som er formålet med tjenesten  

► Hvem som er i målgruppen for tjenesten  



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 16 

► Relevante vurderingskriterier  

► Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke  

Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse, og 

tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at 

saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke 

tjenesteområder som vil være aktuelle, og hvilke tiltak som vil være best egnet. 

2.4 Verktøy i tjenestetildelingen 
Som en form for operasjonalisering av tjeneste- og arbeidsprosesskriteriene ble det i samarbeid 

mellom Helsedirektoratet og kommunene utviklet en rekke verktøy som skulle heve kvaliteten på 

tildelingsprosessen. De mest vesentlige dokumentene inkluderer: 

► Samtaleguiden, som skal fungere som et hjelpemiddel i forbindelse med kartleggingssamtaler. 

Samtaleguiden inneholder en rekke spørsmål om brukerens livssituasjon, forutsetninger og 

mål. Ved å snakke seg gjennom spørsmålene skal tildelingsenheten settes bedre i stand til å 

fatte vedtak som gjenspeiler hva som er viktig for brukeren.  

► Søknadsskjema, som er dokumentet brukeren (evt. pårørende) fyller inn for å søke om 

tjenester fra kommunen. Søknadsskjemaene som brukes i hver kommune er utviklet i 

forbindelse med forsøket, følger det samme oppsettet og er relativt enkle. Det som er nytt er at 

brukeren ikke søker om en spesifikk tjeneste (f.eks. institusjonsplass), men kun beskriver egne 

bistandsbehov og mål. Formålet med dette er å gjøre kommunen bedre i stand til å tilby tiltak 

som passer den enkelte, og som er i tråd med BEON-prinsippet.  

► Sjekklisten, som er et dokument de som tildeler skal bruke for å forsikre seg om at de har 

innhentet tilstrekkelig med informasjon før de fatter et vedtak. Utfylling av sjekklisten er 

obligatorisk, og den skal også skannes og vedlegges i kommunens EPJ-system.  

Helsedirektoratet utarbeidet pilot-dokumenter, som ble testet ut i kommunene i løpet av de første 

månedene i forsøket. Deretter ble det satt opp møter for å få tilbakemeldinger og forbedre 

dokumentene. Dokumentene ble endelig godkjent i mars 2017.  

Helsedirektoratet utarbeidet også et e-læringskurs i saksbehandlerveilederen der forsøks-

kommunene deltok i to workshops. E-læringskurset ble publisert våren 2017 og er i prinsippet 

tilgjengelig for alle kommuner. Forsøkskommunene fikk imidlertid tilsendt en del materiell i 

forbindelse med innføring av forsøket. 

Videre har Helsedirektoratet og kommunene jobbet med vedtaksmaler og «klart språk». Det har 

vært arrangert to møter om dette. I tillegg har kommunene fått tilbud om å benytte en konsulent på 

«Klart språk» i inntil 10 timer til utvikling av språk og vedtaksmaler/brev i egen kommune.  

2.5 Kompetanseutvikling og opplæring 
Kompetanseutvikling er en viktig del av forsøket. Det har derfor blitt arrangert samlinger underveis 

for erfaringsutveksling, og kommunene har blitt fulgt opp fortløpende. Kommunene som deltar i 

forsøket har også fått oppfølging og opplæring fra Helsedirektoratet i samsvar med en fastsatt 

opplærings- og oppfølgingsplan.  

Figuren under viser noen samlinger og andre kompetanseutviklingstiltak forsøkskommunene har 

tatt del i siden oppstart. A-kommunene har vært invitert til samtlige, mens B-kommunene har deltatt 

i mindre grad.  
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Figur 2-4 Tidslinje for opplærings- og kompetanseaktiviteter i forsøksperioden 

 

I tillegg til de formelle kompetansetiltakene ligger mye av læringen i det å gjennomføre forsøket, alt 

fra tilpasning av IT-systemer og omkoding av vedtak, til nye metoder å kartlegge brukeren på. Det 

har i denne prosessen vært kontakt på flere plan mellom kommunene, og mellom kommunene og 

Helsedirektoratet. 
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3 Evalueringsdesign og metode 

3.1 Mandat for evalueringsoppdraget 
Evalueringsoppdraget skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester 

gir: 

1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og 

2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne 

I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøks-

ordningen. 

Helsedirektoratet har operasjonalisert målene og kommet frem til at prosjektet skal føre til: 

Brukers behov i sentrum 

► Det tilbys tjenester som er individuelt 
tilpasset ut ifra den enkeltes behov 

► Brukermedvirkning er satt i system 

 

Lik tildelingsprosess 

► Riktig kompetanse og 
kunnskapsgrunnlag er benyttet i 
behovsvurdering og tjenestetildelingen 

► Likt arbeidsverktøy er benyttet i 
tildelingsprosessene 

 

 

Evalueringen skal vurdere grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning av forsøks-

ordningen. Forsøkskommunene i modell A og B skal sammenlignes med kommuner som ikke har 

deltatt i forsøket. 

I tillegg til å vurdere måloppnåelsen skal evaluator underveis i forsøket følge utviklingen i 

kommunene og gjennom årlige statusrapporter til direktoratet beskrive status og endringer på 

følgende områder: 

► Omfang på og kompetanse ved tildelingsenhetene 

► Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen 

► System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten, mellom tildelings-
enhet og utførerenheter og med spesialisthelsetjenesten 

► Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling 

► Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling 

► Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs. 
utførte timer i hjemmetjenesten, tildelte plasser i institusjon vs. plasser til disposisjon 

► Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester 

► Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner) 

► Kommunenes bruk av inntektspåslaget 

 

I tillegg til denne rapporten har det blitt utarbeidet en egen rapport om økonomisk utvikling og 

enhetspriser i forsøkskommunene (modell A) til og med 2017 som ble offentliggjort 29. august 

20185.  

                                                      
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-
enhetskostnader/id2609525/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-enhetskostnader/id2609525/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-enhetskostnader/id2609525/
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3.2 Evalueringsdesign 
Denne følgeevalueringen kartlegger og vurderer status på fire målepunkter:  

► 2016: Målepunkt 0 – Nullpunktmåling (kartlegge status før forsøket startet)  

► 2017: Målepunkt 1 – status og utvikling etter ett år  

► 2018: Målepunkt 2 – status og utvikling etter to år (denne rapporten) 

► 2019: Målepunkt 3 – status og utvikling etter tre år og sluttevaluering av forsøket 

Målingene tar utgangspunkt i et indikatorsett som evaluator har utarbeidet i forbindelse med 

forsøket.6 På bakgrunn av disse indikatorene vurderes det om det har skjedd vesentlige endringer 

fra år til år, i tildelingspraksis, brukermedvirkning, kompetanse og hvilke prioriteringer som gjøres i 

tjenestetilbudet.  

Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorsettet ikke er det eneste grunnlaget for vurdering 

av hvordan forsøket påvirker kommunen. I tillegg til indikatorene legges det stor vekt på utfyllende 

case-beskrivelser av kommunene som har deltatt i forsøket. Dette gir grunnlag for å gå dypere inn i 

de endringene som har skjedd i de ulike kommunene. Dette er spesielt viktig siden antallet 

kommuner i forsøket er lavt.  

I alle tilfeller må det vurderes grundig i hvilken grad observerte endringer kan tilskrives selve 

modellen (finansiering, kriterier mv.), andre forhold knyttet til forsøket, eller øvrige faktorer (f.eks. 

generelle utviklingstrekk, demografi, trender, interne forhold i kommunen mv.).  

3.3 Kontrollkommuner  
I forbindelse med evalueringen plukket evaluator også ut seks kontrollkommuner som så langt det 

var mulig skulle speile forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie 

inntekter), innbyggertall og geografisk plassering. Kontrollkommunene omtales også som C-

kommuner. Kontrollkommunene er: 

► Fjell 

► Østre Toten  

► Søgne 

► Trøgstad 

► Våler (i Østfold) 

► Oppdal  

Formålet med å inkludere kontrollkommuner var å skaffe et relevant sammenligningsgrunnlag for 

de kommunene som deltar i forsøket. Gjennom å definere og rekruttere denne gruppen har vi som 

evaluator mulighet til å hente inn samme type data (spørreundersøkelse, statistikk, regnskap mv.) 

fra kommuner som ikke påvirkes direkte av forsøket.  

Kontrollkommunene ble rekruttert av evaluator og inngår på frivillig basis, uten å inngå formelt i 

forsøket. Kontrollkommunenes motivasjon for å delta var først og fremst muligheten til å få økt 

kunnskap om egne tjenester. Strengt tatt utgjør også deltagelse som kontrollkommune en viss grad 

av intervensjon som kan påvirke kommunenes utvikling, og gjennom dette svekke deres status 

som uavhengig sammenligningsgrunnlag. Dette har sammenheng med at det samles inn 

informasjon i kontrollkommunene. De får tilgang til informasjonen og til sammenligninger med 

andre kommuner, noe som kan påvirke kontrollkommunenes beslutninger.  

                                                      
6 Ettersom det har skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for evalueringsoppdraget, spesielt reduksjonen i antall 

deltagende kommuner, har det vært gjort enkelte justeringer i evalueringsdesignet i forhold til som ble beskrevet i det 
opprinnelige oppsettet. 
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3.4 Operasjonalisering av forsøkets målsettinger 

Nedenfor redegjøres det for vår forståelse av målene og hvordan vi har operasjonalisert mål-

settingene i indikatorer. I utgangspunktet er det to kriterier for en god operasjonalisering. Det ene 

er at operasjonaliseringen skal være entydig og presis, for å oppnå høyest mulig grad av reliabilitet 

i undersøkelsen. Det vil si at datagrunnlaget man bruker for å vurdere hver kommune er pålitelig, 

enten dette er kvalitative observasjoner eller kvantitative data. Hva som skal måles, må være 

entydig definert, slik at de observasjonene som gjøres skal kunne sammenlignes på tvers av 

kommuner.  

Det andre kriteriet er definisjonsmessig validitet, det vil si at de indikatorene som brukes stemmer 

overens med den forståelsen man har av henholdsvis økt likebehandling og riktigere behovs-

dekning. Den metodiske utfordringen ligger derfor i å definere indikatorer som til sammen dekker 

de målsettingene som skal vurderes, samtidig som dette er indikatorer som lar seg dokumentere 

og sammenligne på en enhetlig måte. 

De overordnede målene for forsøksordningen er å prøve ut om en modell med statlig finansiering 

gir: 

► Riktigere behovsdekning for innbyggerne og brukere av tjenestene 

► Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser 

Videre følger en drøfting av hvordan de to målene kan forstås.  

3.4.1 Hvordan måle riktig behovsdekning? 

Måling av samsvar mellom tjenester og behov er en krevende øvelse, ettersom de fleste kriterier 

for vurdering av behov i større eller mindre grad inneholder innslag av subjektive vurderinger, som 

trolig vil variere noe etter hvilke saksbehandlere og fagfolk som trekkes inn i vurderingen. Den 

viktigste grunnen er imidlertid at behovene i stor grad er avhengig av målene og preferansene til 

den enkelte bruker. Det betyr at de faglige kartleggingene som foretas i kommunene bare utgjør en 

del av grunnlaget for hvilke tjenester som brukeren bør få. 

 

Figur 3-1 Konseptuell modell av forhold mellom behov og indikatorer for måloppnåelse 

Figur 3-1 illustrerer prosessen fra behov til tjeneste. I tildelingsprosessen har vi definert tre 

delprosesser som vi registrerer i form av indikatorer:  

► brukermedvirkning, 

► samhandling og kompetanse, og  
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► rutiner og verktøy.  

Denne inndelingen er i tråd med de fire innsatsområdene som identifiseres som sentrale for å sikre 

måloppnåelse på riktigere behovsdekning og økt likebehandling, jf. Helsedirektoratets veileder IS-

2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester side 9. Vi har i vår gjennomgang valgt å slå sammen 

områdene kompetanse og samhandling da dette i mange tilfeller er overlappende.  

Den siste hovedindikatoren brukt i denne analysen gjenspeiler det som ytes av helse- og omsorgs-

tjenester. Her ser vi kommunens tjenestesammensetning på aggregert nivå (omsorgstrappen), og 

bruker dette til å vurdere hvordan brukernes behov dekkes.  

Videre følger en omtale av hvordan disse hovedindikatorene på ulike måter belyser riktigere 

behovsdekning.  

Vurdering av behovsdekning gjennom innretning av tildelingsprosessen 

En betydelig del av intervensjonen i forsøket ligger i å endre praksis for hvordan tjenester tildeles. 

Et premiss for dette er at en bedre tildelingspraksis vil føre til både riktigere behovsdekning og økt 

likebehandling av brukere. Vi har i inndelingen av indikatorer knyttet til tildelingsprosessen valgt å 

speile Helsedirektoratets veileder IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Her trekkes 

brukermedvirkning, samhandling, kompetanse og rutiner/verktøy fram som de viktigste innsats-

områdene. Selv om det kun er kommunene i Modell A som er pålagt å bruke veilederen, vil 

indikatorsettet nedenfor også brukes for å vurdere tildelingsprosessen i B-kommuner og 

kontrollkommuner.  

Brukermedvirkning i tildelingen 

Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle og i større grad bli en 

ressurs i eget liv. Dette stiller høyere krav til omsorgstjenestene, som i større grad enn tidligere må 

kartlegge og forstå brukerens behov. Videre må omsorgstjenestene gjennom kommunikasjon og 

støtte tilrettelegge for at brukerne reelt kan delta i beslutninger som angår dem selv.  

Tildelingsenhetene skal legge særlig vekt på brukers situasjon og hva som er viktig for brukeren. 

Det å bevisst stille brukeren spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er blitt trukket fram som et viktig 

virkemiddel for å få fram hva som egentlig er det viktigste for brukeren.  

Kompetanse og samhandling i tildelingen  

Kompetanse i tildelingsenheten betyr blant annet at de ansatte innehar relevant grunnkompetanse, 

samtidig som de er bevisst på å innhente riktig kompetanse ved behov. Dette kan være 

spisskompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkernes behov.  

God samhandling med relevante aktører er avgjørende for å sikre at nødvendig kompetanse 

benyttes i tildelingen. Dette bidrar igjen til å sikre gode pasient- og brukerforløp, og koordinerte 

tjenester. I denne sammenhengen er det viktig at de som arbeider med tildelingen har god 

samhandling med de som utfører tjenestene, fastleger, spesialisthelsetjenesten mv.  

Kapasitet er et tilliggende område som også vil bli vurdert under dette, ettersom tilstrekkelig 

kapasitet i tildelingsprosessen er en forutsetning for at fagkompetansen skal kunne brukes i de 

tilfellene det er nødvendig.  

Rutiner og verktøy i tildelingen  

For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen, har det blitt utarbeidet 

felles rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket. Formålet med disse var å 

gjøre kommunene bedre i stand til å ha en mer enhetlig praksis for tildeling.  
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En godt organisert tildelingsprosess vil blant annet kunne innebære at det er samsvar mellom 

vedtatte og utførte tjenester, og at det jevnlig vurderes om vedtakene bør justeres opp eller ned. 

Det er også en forutsetning for enhetlig praksis som understøtter likebehandling.  

For å kunne gjøre gode vurderinger som blir mest mulig likeartet på tvers av kommuner, er det 

vesentlig at arbeidsverktøyene, i form av veileder, skjema og IKT-verktøy, i størst mulig grad 

understøtter en harmonisert praksis. I forbindelse med forsøket er det utarbeidet egne retningslinjer 

for bruk av dette.  

Vurdering av behovsdekning gjennom utformingen av tjenestetilbudet 

Selv om intervensjonen i forsøket i utgangspunktet skjer på tildelingsnivå, er det av avgjørende 

betydning å forstå hvilke implikasjoner dette har for utformingen av tjenestetilbudet. Konsekvenser 

av endret tildelingspraksis bør i teorien også ha en effekt på tjenestene, f.eks. i form av økning eller 

reduksjon av ulike tiltak. Dette er derfor en viktig kilde for å belyse om forsøket faktisk bidrar til 

riktigere behovsdekning. Det vil også belyse andre relevante forhold, f.eks. kommunens 

ressursbruk. 

Det førende prinsippet for å koble behov og tjeneste innen helse- og omsorgstjenestene er LEON-

prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå), som gjerne kan skisseres i form av en tiltakskjede 

eller omsorgstrapp, se Figur 3-2. I praksis vil dette si en tilpasset behandling og oppfølging etter 

det behovet brukerne har for bistand og omsorg. Dette behovet kan imidlertid endre seg, f.eks. 

dersom en iverksetter rehabiliterende tiltak til eldre mennesker. Det betyr at pasientene ikke skal 

ligge lenger på sykehus enn hva det er behov for, sett i forhold til en prediksjon av utviklingen i 

sykdomsbildet. I St.meld. nr. 47 (2008–2009) endres begrepsbruken fra “LEON” til “BEON” (Beste 

Effektive Omsorgs Nivå). Det er et mål at brukerne i størst mulig grad kan ivaretas innenfor BEON. 

I dette ligger det en grunnleggende forståelse av at kommunene skal se helse- og omsorgs-

sektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver.  

 

Figur 3-2 Omsorgstrappen, BEON-prinsippet  
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Figuren over viser en teoretisk oversikt over ulike tiltak som er sentrale innen helse- og omsorgs-

tjenestene, og som kan være aktuelle for innbyggere med ulike behov.  

Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. Øverste trinn er 

sykehjem, omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller tilsvarende tjenester med høy bemanning. 

For de fleste brukergruppene innen helse- og omsorgstjenestene vil behovet variere over tid. Et 

behov kan også dekkes på flere måter. Dersom en bruker får tilbud om tilpasset bistand i eget 

hjem, kan f.eks. en innleggelse i sykehjem ofte unngås eller utsettes. Tilsvarende kan et tilrettelagt 

tilbud for en person med nedsatt funksjonsevne redusere behov for permanent bemanning, og 

trygge rammer rundt en bruker med psykiske problemstillinger forhindre én-til-én bemanning. 

Hvordan kommunene dimensjonerer tiltakskjeden, arbeider etter BEON-prinsippet og vurderer 

brukernes helhetlige behov, kan ha mye å si for utviklingen i forbruk av pleie- og omsorgstjenester.  

Dette er forhold som i stor grad kan belyses gjennom kvantitative analyser av hvordan omsorgs-

trappen er innrettet. Et overordnet prinsipp i vår vurdering er at en finmasket fordeling av brukere 

langs hele omsorgstrappen isolert sett vil kunne indikere en riktigere dekning av brukernes behov. 

Dette må imidlertid ses i forhold til de andre indikatorene.  

3.4.2 Hvordan måle økt likebehandling på tvers av kommunegrenser?  

I begrunnelsen for forsøket ligger det et premiss om at kommuner har ulikt tjenestetilbud og ulik 

behovsdekning, noe som til dels skyldes ulike finansielle rammer og prioriteringer, og til dels ulik 

praksis for tildeling. Dersom forsøket skal ha den intenderte effekten – nemlig økt likebehandling 

på tvers av kommunegrenser – vil dette bety at kommunene som deltar i forsøket gradvis utvikler 

seg mot likere praksis i tildelingen av tjenestene. Dersom tildelingspraksis endrer seg som følge av 

forsøket, vil dette høyst sannsynlig også påvirke omfang og utforming av tjenestetilbudet i 

kommunen.  

Det betyr at for å kunne fastslå at forsøket fører til økt likebehandling bør man enten kunne 

observere likere tildelingspraksis og/eller likere utforming av tjenestene på tvers av de kommunene 

som deltar i forsøket. Det er spesielt A-kommunene som er interessante, siden de er utsatt for 

størst grad av intervensjon.  

Et eksempel kan være andel utgifter til institusjon kontra hjemmebaserte tjenester, som regnes 

som en viktig parameter for å vurdere hvordan en kommune innretter sitt tjenestetilbud. Dersom 

andelen for A-kommunene (og til dels også B-kommunene) framover konvergerer mot et likere 

nivå, kan dette være et forhold som kan indikere at kommunene utvikler seg mot økt likhet i 

tjenestetilbudet. Det vil imidlertid ikke i seg selv være grunnlag nok til å fastslå at det er forsøket 

som skal tilskrives denne effekten.  

Videre må det også legges til at enkeltindikatorer ikke kan tolkes isolert sett. Et annet uttrykk for 

likere praksis kan være nivået på heldøgnsbemannet tjeneste, uavhengig av om det er institusjon 

eller bolig.  

3.5 Hvordan måle effekter av forsøket over tid?  

Forsøkskommunene – og særlig A-kommunene – er gjenstand for forholdsvis store endringer i 

hvordan kommunale pleie- og omsorgstjenester innrettes. Det kan likevel være krevende å isolere 

eventuelle effekter av forsøket over tid.  

Det er mange forhold som påvirker en kommunes pleie- og omsorgstjenester. For eksempel vil en 

del endringer kunne skyldes omlegginger av nasjonale rammebetingelser og prioriteringer (nye 

forskrifter, nye satsinger i statsbudsjettet mv.). Et annet aspekt kan være endringer i ramme-

betingelser i den enkelte kommune. I forsøkskommunene har ikke lokale myndigheter styring med 
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den økonomiske rammen for pleie- og omsorgsektoren i forsøksperioden, men for kontroll-

kommunene kan lokale forhold påvirke sektoren. Tilgangen til plasser i institusjonsomsorgen 

(sykehjem, bofellesskap mv.) kan også variere fra år til år, noe som kan få stor betydning for 

anvendelsen av de hjemmebaserte ytelsene. Man kan altså tenke seg at kapasiteten, og ikke 

behovet, bestemmer tildelingen. Rammene for antall plasser (f.eks. i egne sykehjem, kjøp av 

plasser utenfor kommunen mv.) legges av kommunestyret, i de årlige budsjettene. Lokale 

satsinger/prioriteringer/prosjekter kan også ha betydning for kommunens pleie- og 

omsorgstjenester.  

Et annet relevant aspekt er at kommunene i forsøket planlegger for at modellen kun skal gjelde i en 

tidsavgrenset periode på tre år. Dette betyr at kommunene må ta høyde for at tjenestene etter 

forsøksperioden igjen skal tilbake til kommunalt fastsatte rammer. Derfor vil ikke tilpasninger i 

forsøket nødvendigvis gjenspeile den praksisen som ville utviklet seg dersom ordningene var 

permanente.  

Dette gjør det krevende å måle hvilke effekter som skyldes selve modellen kommunen følger (A 

eller B), andre effekter knyttet til det å delta i forsøket, og alle øvrige forhold som påvirker 

kommunens tildelingsprosess og tjenestesammensetning. 

I et hypotetisk eksempel kan det være slik at de økonomiske driverne i den statlige finansierings-

modellen gir kommunen insitamenter for å satse på institusjonsplasser framfor hjemmebaserte 

tjenester. Samtidig kan de læringsarenaene som etableres i forbindelse med forsøket, kombinert 

med at kommunen er gjenstand for evaluering, bidra til den motsatte effekten.  

 

Figur 3-3 Noen forhold som kan påvirke kommunens måloppnåelse i forsøket 

Alt dette er forhold som gjør det mer krevende å trekke valide slutninger om hvilken effekt det har å 

implementere de to forsøksmodellene (A og B).  



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 25 

For å kunne vurdere effekter av forsøket har det også blitt lagt vekt på kvalitative observasjoner 

knyttet til forsøkskommunene. En inngående beskrivelse av hvordan kommunene opplever 

effektene av forsøket er presentert i kapittel 4 – Endringer i forsøkskommunene.  

Videre ses alle endringer i kommunene opp mot korrigerte tall for både C-kommunene og landet for 

øvrig, for å ta høyde for endringer i befolkningsstruktur og generelle utviklingstrekk i kommunene.  

3.6 Generaliserbarhet 
Hensikten med mange forsøksprosjekter, inkludert dette, er å avdekke om en type tiltak vil kunne 

være aktuelt å innføre på større skala. Det er derfor relevant å vurdere hvorvidt resultatene som 

fremkommer i dette forsøket kan generaliseres til andre kommuner og til innføring av ramme-

betingelsene i forsøket som en ordinær og permanent ordning.. Selv om forsøket kan ha en rekke 

læringseffekter, er det imidlertid flere forhold som tilsier at det bør vises varsomhet med å 

generalisere resultatene i dette forsøket til landet som helhet.  

3.6.1 Lavt antall deltakerkommuner 

Den mest åpenbare svakheten med tanke på overføringsverdi er det lave antallet deltaker-

kommuner. Fire kommuner har implementert A-modellen, som er den mest omfattende, mens to 

kommuner har implementert B-modellen. Det lave antallet gjør at det er vanskeligere å trekke 

slutninger om forsøkets egentlige virkninger, siden utvalget da er mer sårbart for tilfeldigheter. 

Eksempelvis kan kommunens utgiftsnivå påvirkes betydelig av én enkelt ressurskrevende bruker. 

Likeledes kan våre observasjoner knyttet til kommunens arbeidsmåte, kompetanse mv. være 

påvirket av enkeltpersoner blant de ansatte.  

3.6.2 Potensiell utvalgsskjevhet  

En tilgrensende problemstilling er knyttet til utvalgsskjevhet. Kommunene som deltar i forsøket er 

alle små eller mellomstore kommuner, mens ingen større byer er representert. 

Kommunene som deltar i forsøket valgte for det første å søke om deltagelse, og for det andre å 

forbli i forsøket (når mange andre kommuner trakk seg). Kommunene er med andre ord ikke 

tilfeldig valgt. Det er derfor en mulighet for at de kommunene som deltar i forsøket er de som i 

utgangspunktet hadde de beste forutsetningene for å delta. Dette kan være økonomiske 

forutsetninger (slik som lave enhetskostnader og gunstig rammeuttrekk) eller organisatoriske 

forutsetninger (endringskultur, kompetanse, forutgående erfaring med lignende modeller mv.).  

Alt i alt bør man derfor være forsiktig med å forutsette at deltakerkommunene er representative for 

norske kommuner generelt og at virkningene av forsøket på deltakerkommunene gjenspeiler 

virkningene man ville fått i andre kommuner.  

3.6.3 Tidsavgrensning  

Kommunene som deltar i forsøket er bevisst på at forsøket avsluttes i 2019, og at kommunens 

helse- og omsorgssektor da går tilbake til ordinær rammefinansiering over kommunens budsjetter. 

Dette kan føre til at kommunene er mer tilbakeholdne med å gjøre endringer med langsiktige 

konsekvenser enn de ville vært i en situasjon der finansieringsmodellen var permanent. Dette 

poenget understrekes i mange av intervjuene med ansatte og ledere i kommunene. Effekter som 

kan påvises i en midlertidig kontekst, er derfor ikke nødvendigvis gyldige i permanent kontekst.  

3.6.4 Kompetanse- og oppmerksomhetseffekter  

Kommunene som deltar i forsøket har ikke bare implementert en finansieringsmodell og et 

rammeverk for tildeling. De har også vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet fra 
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Helsedirektoratet, pressen, evaluator, politikere osv.7 De har også vært del av en læringsprosess 

hvor de har deltatt på samlinger, hatt jevn dialog med Helsedirektoratet og andre kommuner, og 

hvor de har blitt stilt krav til i form av rapportering mv. Sannsynligvis ville verken oppmerksomheten 

eller det intensive læringsopplegget oppstått på samme måte dersom modellen(e) i forsøket hadde 

blitt implementert i stor skala.  

3.7 Datainnsamling 
Datainnsamlingen har funnet sted i alle kommuner, inkludert kontrollkommunene. Undersøkelses-

opplegget har imidlertid vært differensiert, slik at ikke alle metoder har vært benyttet i samtlige 

kommuner. Oversikten under viser hvordan data har blitt samlet inn i de ulike gruppene av 

kommuner. 

Tabell 3-1 Metoder for datainnsamling i de ulike kommunene i 2018 

Metode for datainnsamling A-kommuner B-kommuner Kontroll-

kommuner 

Intervjuer og gruppesamtaler med ansatte i kommunen Ja Ja Nei 

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen Ja Ja Ja 

Fokusgrupper med pårørende Ja Nei Nei 

Telefonintervjuer med brukere Ja Nei Nei 

Årsverksrapportering Ja Ja Ja 

Gjennomgang av IPLOS-data Ja Ja Ja 

KOSTRA-gjennomgang Ja Ja Ja 

Regnskapsgjennomgang (fordeling på brukergrupper) Ja Ja Nei 

3.7.1 Intervjuer/gruppesamtaler med ansatte i kommunen 

Prosjektteamet besøkte hver A- og B-kommune i løpet av perioden mai-juni 2018. De som ble 

intervjuet var fortrinnsvis: 

► Sentrale politikere  

► Rådmann  

► Kommunalsjef(er) i omsorgstjenesten  

► Enhets- og virksomhetsledere  

► Økonomi-/budsjettfunksjon  

► Leder og ansatte ved tildelingsenheten  

► Stabs-/utviklingsfunksjon(er) i sektoren  

Etter dialog med den enkelte kommune ble informantgruppen utvidet og tilpasset kommunens 

organisering. I de fleste kommuner har det også vært informanter fra førstelinjen, eksempelvis 

ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere og/eller hjemmehjelpere som jobbet på sykehjem 

eller i hjemmetjenesten. Vernepleiere og rådgivere innen rus/psykiatri ble også intervjuet i noen 

kommuner. Våre intervjuer og gruppesamtaler ga et rikt tilfang av erfaringer i kommunene. Vi 

opplevde at vi fikk intervjuet de aller fleste i kommunene som direkte eller indirekte har vært del av 

forsøket.  

Spørsmålene var knyttet til status og endringer på følgende tema: 

► Innretning av tjenestetilbudet 

► Forebygging og hverdagsrehabilitering 

                                                      
7 Effekten av selve oppmerksomheten som følger av det å bli observert omtales ofte som Hawthorne-effekten. 
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► Velferdsteknologi 

► Vedtakspraksis 

► Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen 

► Brukermedvirkning 

► Rutiner og verktøy 

► Økonomiske forhold 

► Overordnet om forsøket  

Til sammen ble det i 2018 gjennomført 43 intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og ledere i 

kommunene. I tillegg til dette ble det gjennomført kvalitetssikringer av tekstene, samt enkelt-

samtaler og møter med ansatte innen økonomi.  

3.7.2 Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen 

Som tidligere år har de ansatte i kommunene som er med i forsøket svart på en spørreunder-

søkelse, med spørsmål om en rekke ulike sider ved tildelingsprosessen. Vi har bedt ansatte 

vurdere brukermedvirkningen i tildelingen, kompetanse og samhandling i tildelingen og rutiner og 

verktøy for tildeling. 

Vi ba kommunen sende undersøkelsen til følgende ansattgrupper: 

► Leder for tildeling/forvaltningskontor 

► Ledere for utførerenhetene/enhetsledere 

► Fagpersoner/spesialister som er involvert i tildelingsprosessen gjennom å delta i 
tildelingsmøter 

► Andre som har hatt en formell rolle i tildelingsprosessen 

 

I undersøkelsen ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Vi spurte blant annet 

om organisering og rammebetingelser for dagens tildelingspraktisering, vedtakspraksis, sam-

handling med bruker og pårørende, brukermedvirkning og de ansattes kompetanse. De enkelte 

spørsmålene og de ansattes svar på disse er dokumentert i kapittel 5. 

Undersøkelsen i 2018 ble sendt til totalt 174 ansatte med en rolle i tildelingen av tjenester. 

117 personer besvarte hele eller deler av undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 67. Vi 

mener denne svarprosenten må regnes som forholdsvis god for en slik undersøkelse. Fordeler 

man svarene på de 12 kommunene som har besvart undersøkelsen, er det absolutte antallet per 

kommune allikevel lavt. Antall svar i A- og B-kommunene er: Hobøl 12, Lillesand 17, Os 11, 

Stjørdal 18, Selbu 7 og Spydeberg 2. På grunn av det lave antallet respondenter fra Spydeberg er 

de tatt ut av gjennomgangen. For C-kommunene er antallet respondenter: Våler (Østfold) 11, 

Oppdal 9, Østre Toten 10, Trøgstad 6, Fjell 6 og Søgne 8. Dette er på linje med antall 

respondenter fra tidligere år. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 3. september til 12. oktober. Det ble purret to ganger. 

Respondentene som har besvart undersøkelsen har ulike roller i tjenestetildelingen. De fleste av 

respondentene jobber som saksbehandler i en tildelingsenhet, forvaltningsenhet eller tjeneste-

kontor. En god del av respondentene jobber i tjenestene, enten som enhetsleder, avdelingsleder 

eller koordinator eller fagperson. Vi har også svar fra noen ledere for tildelingsenhetene. 

Respondentene dekker ulike fagområder, pleie/rehabilitering/omsorg for eldre, tjenester til 

funksjonshemmede og psykisk helsearbeid/rus. 

Respondentene fra 2018 trenger ikke ha vært de samme som respondentene fra 2016. Det kan 

være at nye ansatte har kommet til og at andre ansatte har falt fra. Det betyr at alle resultater må 

tolkes som respondentenes vurderinger i det ene året sammenlignet med andre respondenters 
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vurderinger i et annet år. Vi kan ikke tolke resultatene som at individene har endret oppfatning. 

17 prosent av respondentene i A- og B-kommunene svarer at de ikke jobbet i kommunens pleie- og 

omsorgstjenester før innføringen av forsøksordningen. Halvparten av respondentene svarer at de 

har fått endrede arbeidsoppgaver som en følge av forsøket. 

I presentasjonen av resultatene i kapittel 5 tar vi svarene for 2018 og sammenligner dem med 

nullpunktsanalysen som ble gjort i 2016. Vi gjør også en overordnet vurdering av forskjeller mellom 

2017 og 2018. 

Når vi presenterer resultatene fra undersøkelsen har vi gruppert A-, B- og C-kommunene med ulike 

farger slik at man lett kan få øye på forskjeller mellom kommunene. A-kommunene har fått gule 

søyler, B-kommunen blå søyler og C-kommunene grønne søyler. Svarene er summert for hver 

kommune til en poengsum som representerer en skala fra 1 = i svært liten grad til 5 = i svært stor 

grad. 

3.7.3 Fokusgrupper med pårørende 

Kartlegging av pårørendes vurderinger gjennomføres ved at kommunene spør et utvalg pårørende 

om de vil delta i gruppeintervju. Ansatte i kommunene er ikke tilstede på disse intervjuene. Det er 

medlemmer i evalueringsteamet som gjennomfører intervjuene. Etter gruppeintervjuet får de 

pårørende et spørreskjema til utfylling.  

Et hovedinntrykk fra kartleggingen er at det er få pårørende som møter opp til intervjuene. Vi har 

avtalt med kommunene om at vi gjerne vil gjennomføre to gruppeintervjuer, med mellom 6 og 10 

deltakere i hver gruppe. I flere tilfeller har det vært svært få (1 eller 2) eller ingen som har møtt opp. 

I tillegg kommer at mange av de pårørende ikke har informasjon om eller husker hvordan 

tildelingsprosessen har foregått og derfor ikke kan besvare våre spørsmål.  

I 2018 ble det innhentet informasjon fra pårørende bare i A-kommuner. Kvalitative vurderinger blir 

presentert i kommunekapitlene. På grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet, 

i stedet for hver enkelt kommune.  

I kapittel 5.2-0 sammenligner vi svarene fra 2016, 2017 og 2018, hvor henholdsvis 29, 22 og 23 

pårørende har svart på undersøkelsen. De pårørende ble bedt om å svare i hvilken grad de 

oppfattet at kommunen håndterte ulike forhold tilknyttet tildelingen av en helse- og omsorgs-

tjeneste. Respondentene kunne svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarte «i svært liten grad» og 

5 «i svært stor grad». Respondentene kunne også svare «vet ikke». Disse svarene er tatt ut av 

resultatene som presenteres nedenfor.  

Kun 1 av respondentene svarte at brukeren hadde fått avslag på søknaden. 2 brukere hadde fått et 

tilbud om noe annet enn det ble søkt om, mens det klare flertallet, 18 brukere, hadde fått innvilget 

søknaden. 

Vi gjør leseren oppmerksom på at utvalget av pårørende er forskjellig i 2016, 2017 og 2018. Det 

betyr at forskjeller i svarene ikke uten videre kan tolkes som en forbedring eller forverring, ettersom 

andre bakenforliggende variable, som for eksempel sykdomsforløp eller sosiale forhold, kan være 

systematisk forskjellig i de to gruppene. Antallet respondenter er også lavt, samt at de er rekruttert 

av kommunen selv. Alle disse faktorene gjør at resultatene bør tolkes med en viss varsomhet. 

3.7.4 Telefonintervjuer med brukere  

Som en del av evalueringen har vi gjort telefonintervjuer med brukere om hvordan de oppfatter 

tildelingsprosessen og tjenestene de mottar fra kommunen. Mens vi i 2016 intervjuet både brukere 

fra A- og B-kommuner, har vi i 2017 og 2018 kun intervjuet brukere i A-kommuner. Fremstillingen 

baserer seg på inntrykkene for hele forsøksperioden. 
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Både brukerne og tjenestene som er tildelt er nye hvert år siden 2016. Det vil si at en sammen-

ligning av svarene bør gjøres med en viss varsomhet, fordi det kan være systematiske forskjeller 

mellom personene i de tre årene som gjør at resultatene er annerledes, uten at forskjellene kan 

knyttes til tildelingsprosessen eller tjenesteutførelsen. 

Kommunene selv var ansvarlig for å rekruttere brukere og vi fikk kontaktinformasjon til totalt 33 

personer som mottar tjenester i de fire A-kommunene. Prosessen med å avtale og gjøre intervjuer 

med brukere ble noe forandret i 2018 fra tidligere år. Grunnen var at mange brukere manglet 

kunnskap og hadde få refleksjoner om tildelingsprosessen, og vi ønsket derfor å intervjue hver 

enkelt informant så snart som mulig etter at de hadde fått sin søknad behandlet eller hadde blitt 

tildelt en tjeneste. Det har i år, som tidligere år, vært utfordrende å komme i kontakt med og 

intervjue brukerne. En god del brukerne ønsket ikke delta likevel eller svarte ikke på telefon etter 

gjentatte forsøk. Kommunene forteller også om utfordringer med å rekruttere. Vi intervjuet tilslutt 

23 brukere i 2018 om hvordan de oppfatter tildelingen av helse- og omsorgstjenesten, fra Os, 

Stjørdal, Lillesand og Hobøl.  

Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene 

generelt sett oppfatter tildelingsprosessen, presenterer vi hovedsakelig kvalitative beskrivelser. Når 

vi presenterer tall blir det gjort som absolutte tall og ikke prosenter, nettopp for å synliggjøre at det 

er snakk om få informanter.  

Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve 

tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne 

prosesser er det få av, også i år, selv om vi har prøvd å komme i kontakt med brukerne så snart 

som mulig etter at kommunen har behandlet søknaden. Mange av brukerne har vært lite delaktig i 

selve tildelingen fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen behandlings-

institusjon, fastlegen, av pårørende eller i samråd med tjenesten de allerede mottar. 

3.7.5 Årsverkskartlegging 

Kontaktpersoner i hver kommune ble i september 2018 tilsendt et utfyllingsskjema knyttet til antall 

årsverk i kommunen. Årsverkene ble spesifisert på enhet og kompetanse, med utgangspunkt i 

antall årsverk per 1.9.2018. Tilsvarende måling – med identisk oppsett – ble gjort for 1.1.2016, 

1.9.2016 og 1.9.2017.  

Avgrensningen har vært på årsverk knyttet både til drift og støttefunksjoner for hele pleie og 

omsorg (Kostrafunksjon 234, 253 og 254). Stillinger som i et kortere tidsrom ikke har vært besatt 

har vært telt med, mens stillinger i bemanningsplan uten budsjettdekning har ikke vært det.  

Metodisk har det vært krevende å skaffe sammenlignbare tall på årsverk, ettersom det er basert på 

kommunenes egen rapportering. Omorganiseringer har også i noen tilfeller gjort det krevende å 

følge utviklingen på bestemte områder. Vi har vært i dialog med kommunene for å kvalitetssikre 

tallene der det har vært vurdert som nødvendig.  

I det samme utfyllingsskjemaet har kommunene også rapportert på spesialiserte funksjoner/tilbud 

mot ulike brukergrupper (hverdagsrehabilitering, demens, mv.) 

3.7.6 IPLOS 

IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk 

for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for 

kommunene og for statlige myndigheter. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndig-

heter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.  
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Statistisk sentralbyrå (SSB) ga i oktober 2015 ut publikasjonen «Kommunale helse- og 

omsorgstjenester 2014. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere». Dette er en publikasjon med 

statistikk for landet som helhet. Statistikken i publikasjonen er fra IPLOS-registeret. I 2018 har SSB 

publisert flere data fra IPLOS i statistikkbanken, noe som innebærer at dataene vi trenger har blitt 

lettere tilgjengelige. 

For institusjon skiller IPLOS mellom langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Antall brukere 

ved utgangen av 2017 for landet som helhet er vist i figuren under.  

 

Figur 3-4 Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017 

Figuren illustrerer at korttidsopphold er en tjenestene med mange ulike formål. For noen av disse 

tjenestene er det imidlertid få brukere. Ved utgangen av året var det for eksempel bare registrert 

12 brukere på nattopphold på institusjon. 

Vi gjorde et forsøk på å analysere utviklingen for ulike typer korttidsplasser for kommunene i 

forsøket. Det viste seg imidlertid at utviklingen over tid var preget av store negative og positive 

utslag. En viktig forklaring er selvfølgelig tilfeldige utslag som følge av få brukere av disse 

tjenestene i den enkelte kommune. De store utslagene gjorde også at vi ikke var sikre på hvor god 

kvaliteten er for registreringen av de enkelte tjenester. Denne statistikken har derfor ikke blitt brukt.  

Vi valgte derfor en grovere tilnærming hvor vi skiller mellom langtids- og korttidsopphold. Dataene 

vi har brukt er registrerte oppholdsdøgn for langtids- og korttidsopphold hentet fra KOSTRA. 

Vedtatte tjenester som utløser tilskudd 

Det har vært utført et betydelig arbeid med å sikre god kvalitet for dataene som ligger til grunn for 

tilskuddene fra Helsedirektoratet. Arbeidet har medført at kvaliteten har blitt styrket. Foreløpig er 

imidlertid utviklingen preget av opprettinger som har blitt gjort. Dataene har derfor ennå ikke god 

nok kvalitet langt tilbake, slik at det blir vanskelig å bruke dette som indikator for utviklingen av den 

enkelte tjeneste over tid8. Etter hvert vil imidlertid også dette bli en pålitelig kilde for å si noe om 

                                                      
8 Vårt forsøk på å bruke disse dataene er dokumentert i rapporten: «Evaluering av forsøksordning med statlig 

finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av 

kommunale enhetskostnader» av august 2018.. 
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utviklingen av de ulike tjenestene. Denne kilden gir mer detaljert informasjon enn det som finnes i 

IPLOS. 

3.7.7 KOSTRA 

Statistikk hentet fra KOSTRA er en viktig kilde for indikatorene omtalt i kapittel 5.1. Indikatorene er 

dermed basert på anerkjente nøkkeltall hvor det finnes statistikk for alle landets kommuner. Denne 

statistikken er bearbeidet i en egen database utviklet av Agenda Kaupang for formålet.  

Kommunens tjenesteregnskap (KOSTRA-funksjonene) skiller ikke mellom ulike grupper av brukere 

av pleie og omsorg. KOSTRA skiller kun mellom fire tjenester/funksjoner, disse er: 

► 234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm, 

matombringing og støttekontakt) 

► 253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig) 

► 254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring, 

BPA, privat avlastning og omsorgslønn) 

► 261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig) 

I praksis er dette en for grov inndeling av utgiftene. Tjenestene innenfor pleie og omsorg betjener 

flere ulike brukergrupper. Hver gruppe har sin egen omsorgstrapp og sine spesielle faglige 

utfordringer. Det er derfor viktig å sammenligne kommunenes utgifter pr. brukergruppe. Hvis 

utgiftene basert på KOSTRA-tall fremstår som høye, er det ikke nødvendigvis fordi eldreomsorgen 

er omfattende. Det kan like gjerne skyldes stort volum av tjenester til personer med nedsatt 

funksjonsevne. Psykisk helse kan også utgjøre en stor utgift.  

3.7.8 Metode for fordelingen av utgifter på tre brukergrupper  

Kommuneregnskapet for 2015, 2016 og 217 har blitt delt mellom de tre brukergrupper ut ifra 

følgende kategorisering: 

► Personer med nedsatt funksjonsevne: Begrepet er brukt om personer med enten fysiske eller 

psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen omfatter blant annet psykisk utviklingshemmede, 

autister, mennesker med Asperger syndrom, multipsykisk utviklingshemming/utviklings-

forstyrrelse og mennesker med lignende behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Medregnes skal også brukere med ervervet funksjonshemming som har behov for langvarige 

og koordinerte tjenester. Brukerne skal være mellom 0 og 67 år. Et unntak er brukere over 

67 år som bor i et bofellesskap med tilsvarende tjenester som brukere under 67 år. Brukere 

på sykehjem er registrert under kategorien eldre mv.  

► Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Denne gruppen omfatter brukere som 

har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen psykisk helse/rus. Det vil ofte være 

stilt en diagnose, men ikke alltid. De fleste brukere i gruppen har sammensatte problem-

stillinger, med det kjennetegn at psykiske problemstillinger og rus er primærutfordringen.  

► Eldre mv.: Den siste kategorien omfatter personer som ikke faller inn under de to andre kate-

goriene. De fleste vil være eldre. Brukerne kan imidlertid være i alle aldre.  

Fordeling av regnskapet for 2015 ble gjort for både kommunene i forsøket og kontrollkommunene. 

Fordelingen av regnskapet for 2016 og 2017 er avgrenset til de seks kommunene i forsøket. 

Fordelingen av regnskapet for de tre årene er gjort skjønnsmessig av økonomer og fagfolk i de 

enkelte kommuner, under veiledning av Agenda Kaupang. Fordelingen omfatter de fire KOSTRA-

funksjonene nevnt over.  
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Fordelingen er basert på detaljert regnskap for hele kommunen. Regnskapet har blitt tilrettelagt av 

Agenda Kaupang på et mer aggregert nivå. Kommunene har i etterkant fordelt regnskapet på de 

tre brukergruppene. Innenfor hver gruppe er det også foretatt en fordeling på brukere over og 

under 18 år. Kommunene har fått en noe mer detaljert beskrivelse av bruker-gruppene enn 

avgrensningen omtalt i de tre kulepunktene over. 

I fordelingen inngår det noe skjønn. Erfaringen har vist at fordelingen likevel blir tilstrekkelig 

nøyaktig for de analysene som regnskapsfordelingen skal brukes til. 

Det har vært foretatt sammenlikninger mellom regnskapet som er sendt oss og rapporteringen 

kommunene har gjort i KOSTRA. Det er kun oppdaget helt marginale forskjeller. I fordelingen av 

regnskapet er det også oppdaget noen mindre feil som er rettet opp. 

Fra nettoutgifter til bruttoutgifter 

For 2015 og 2016 ble det først foretatt en fordeling av kommunenes nettoutgifter på de tre bruker-

gruppene. Med netto utgifter menes det kommunenes utgifter fratrukket tilskudd fra staten og 

egenandeler fra brukerne.  

Nettoutgiftene var i 2016 godt under halvparten av nivået i 2015. Grunnen er at finansieringen i 

forsøket skjer på grunnlag av aktiviteten og ikke lenger gjennom rammetilskuddet. Forsøket varte 

8 av 12 måneder i 2016. I 2017 varte forsøket hele året, og nettoutgiftene har bli ytterligere 

redusert. Disse endringene gjør at nettoutgiftene ikke er sammenliknbare over tid.  

Det har derfor blitt bestemt å etablere en tidsserie for bruttoutgiftene for 2015, 2016 og 2017. 

Bruttoutgiftene er en størrelse som gir et bedre uttrykk for aktiviteten enn nettoutgiftene. Noe av 

kjernen i forsøket er nettopp den aktivitetsbaserte finansieringen. Derfor kan bruttoutgiftene være 

en mer relevant størrelse enn nettoutgiftene.  

Fordelingen av bruttoutgifter for 2015 og 2016 er i stor grad basert på arbeidet som allerede er 

gjort. Arbeidet har blitt utført ved at Agenda Kaupang har laget regneark med forslag til fordeling av 

bruttoutgiftene. Fordelingen har deretter blitt kvalitetssikret av økonomer i de aktuelle kommunene.  

3.7.9 Metode for korrigering av behov 

Metode for korrigering av forskjeller i behov 

I KOSTRA har det i rundt 15 år vært publisert nøkkeltall med en sammenlikning av utgifter per 

innbygger i kommunene for ulike tjenesteområder. En slik sammenlikning blir svært unøyaktig, fordi 

den ikke tar hensyn til forskjeller i behov mellom kommuner. Ulike miljøer har derfor begynt å foreta 

korreksjoner for forskjeller i behov, med en metode tilsvarende den vi har brukt i vår rapport. Disse 

korreksjonene blir – i litt ulike varianter – utført av KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune og flere 

konsulentfirmaer. Resultater av beregningene blir brukt av kommuner landet rundt og av nasjonale 

aktører på feltet.  

I inntektssystemet for kommuner får kommunene rammetilskudd basert på beregnet behov på ulike 

områder, herunder til pleie- og omsorgstjenester. Vi har brukt kriteriene, vektene og kriterie-

verdiene som ble brukt for beregningen av rammetilskuddet for pleie- og omsorgstjenestene i 2016. 

I utgiftsutjevningen skiller ikke kriteriene mellom ulike tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren. 

Vi har derfor brukt resultatene av analysene som har gitt kostnadsnøklene for de ulike tjeneste-

områdene, slik det for eksempel er gjort av Rattsø-utvalget fra 1990-tallet og Borge-utvalget fra 

2005. 

Vi har beregnet indikatorer for kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester normert i forhold 

til landet. Disse indikatorene er brukt sammen med innbyggertallet i nevneren i brøkene som viser 

våre nøkkeltall. 
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Det er gjort sammenlikninger på tvers av kommuner både når det gjelder utgiftene til pleie- og 

omsorgstjenester og for sammensetningen av omsorgstrappa. For hver av tjenestene i omsorgs-

trappa er det beregnet om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landsgjennomsnittet 

(landet=100). 

Mest nøyaktig på overordnet nivå 

Antakelsen er at metoden gir et mer nøyaktig grunnlag for sammenlikning enn bare å bruke antall 

innbyggere i nevneren. Metoden er mest nøyaktig på et overordnet nivå, for eksempel når det 

gjelder en sammenlikning av de samlede pleie- og omsorgsutgiftene. Det er jo på dette nivået 

kriteriene i inntektssystemet er utviklet. Vi har imidlertid også foretatt korreksjonene for omfanget 

av enkelttjenester. Korreksjoner for enkelttjenester blir mer unøyaktige enn på de samlede 

utgiftene.  

På kommunalt nivå er det svært store forskjeller i sammensetningen av tjenestene i den såkalte 

omsorgstrappa. Selv om beregningene på detaljert nivå ikke er helt nøyaktige, er det etter vårt 

skjønn den beste tilnærmingen når man skal sammenlikne ulike kommuner. Forskjellene i 

sammensetningen av tilbudet er imidlertid så store at resultatene ville vist mye det samme 

mønsteret om vi bare hadde brukt innbyggertallet i nevneren. 

Likebehandling, men ikke like tjenester 

De overordnede målene med forsøket er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og 

riktigere behovsdekning for innbyggerne. Økt likebehandling og riktigere behovsdekning behøver 

ikke å bety at sammensetningen av tjenester skal være helt lik i kommunene. Det henger sammen 

med at lokal tilpasning av tjenestetilbudet er viktig for å få et mest mulig brukertilpasset og effektivt 

tjenestetilbud. 

Inntektssystemet som vi har brukt for korrigeringene er ikke et normativt system som skal si noe 

om hva kommunene må bruke midlene på, men er et system for mest mulig rettferdig fordeling 

mellom kommunene ut ifra kommunenes behov. 

Ettersom vi behandler kommunene som case, ser vi informasjonen fra ulike kilder i sammenheng. 

Et eksempel er at vi ser at Stjørdal og Os har bygget til boliger med døgnomsorg som et alternativ 

til langtidsplasser på sykehjemmet. I intervjuene vi har hatt med representantene for de to 

kommunene har vi fått kvalitativ informasjon om hvordan disse boligene har blitt bygget over 

mange år. Vi benytter altså flere kilder til å belyse nivå og utviklingen i tjenestetilbudet. I årets 

rapport legger vi frem langt mer detaljerte data om sammensetningen av tjenestetilbudet. Dataene 

vil bidra til å avdekke også andre forskjeller i kommunenes prioriteringer, som igjen vil danne 

grunnlag for intervjuer og annen dialog med representanter for kommunen. Gjennom intervjuene vil 

vi kunne få en bedre forståelse for begrunnelsen for de lokale tilpasningene av tjenestetilbudet. 
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4 Endringer i forsøkskommunene 
Dette kapittelet gir en kvalitativ beskrivelse av de endringene som har funnet sted i forsøks-

kommunene. Beskrivelsene bygger i hovedsak på intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og 

ledere i kommunen. Kvantitative forhold omtales senere i rapporten.  

4.1 Os  
Os kommune i Hordaland er en av A-kommunene i forsøket. Os kommune gjorde en 

omorganisering i september 2017 der Oppvekst og kultur ble samorganisert med Helse og omsorg, 

hvor tjenestene som berøres av forsøket er organisert.  

Os har fattet vedtak om sammenslåing med Fusa kommune (arbeidsnavn Bjørnafjorden 

kommune), med etablering 1. januar 2020. Mange trekker frem at den forestående 

sammenslåingsprosessen vil medføre endringer og kreve mye oppmerksomhet fremover fra 

kommunens side. 

Den største enkeltendringen i Os kommunes pleie- og omsorgssektor i 2017 var åpningen av 

Luranetunet bo- og behandlingssenter i november.  

4.1.1 Status før forsøket 

I vår nullpunktsanalyse av Os i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Os kommune før 

forsøket. Hovedinntrykket var at Os var en veldrevet kommune på dette området, med 

profesjonalitet i tildelingen, effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen. For en 

grundigere redegjørelse av status før forsøket vises det til evalueringsrapporten av 2016. 

Høy tillit til tildelingsprosessen 

Bestiller- og forvaltningskontoret (heretter tildelingsenheten) har eksistert siden 2003 og har ansvar 

for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Os kommune. De ansatte opplevde at kompetansen på 

bestiller- og forvaltningskontoret var høy. De fleste faggrupper var representert og bestiller- og 

forvaltningskontoret ble beskrevet som flinke til å samarbeide med både interne og eksterne 

aktører. En endring som følge av Forsøket var at bestiller- og forvaltningskontoret også fikk ansvar 

for rus- og psykiatriområdet. 

Kommunen hadde ikke særskilte rutiner som skulle sikre at brukerne fikk det antallet timer som var 

vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og det var ikke registrert at noen klager på at de ikke 

fikk nok timer. 

De ansatte var også tilfreds med måten brukere og pårørende ble involvert i kartleggingsprosessen 

på og ved tildeling av tjenester.  

Mange tjenester langt ned i omsorgstrappen 

I 2015 var de korrigerte utgiftene i Os lavere enn landet som helhet. Os var den forsøkskommunen 

som brukte nest minst på institusjon og tredje mest på pleie i hjemmet, korrigert for behov. Andel 

som bodde på institusjon i aldersgruppen over 80 år var halvparten av landssnittet, mens andelen i 

omsorgsbolig var nesten dobbelt så høy som landet som helhet. Ser man på bruttoutgifter brukt på 

institusjon var dette på 20 prosent i Os (2015) mot 43 prosent for landet som helhet, noe som 

styrker inntrykket av at Os i stor grad klarte å basere seg på hjemmebasert omsorg. Os vedtok i 

2012 å bygge nytt sykehjem som enda ikke var ferdigstilt ved oppstart av forsøket (sykehjemmet 

åpent i november 2017). Det var derfor en midlertidig underkapasitet på sykehjem i kommunen. 
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Informanter i kommunen trakk fram at de måtte kjøpe plasser på sykehjemmet i nabokommunene 

for å dekke opp for behovet.  

Os hadde flest korttidsplasser i institusjon blant forsøkskommunene, langt over landssnittet, og 

gjennomsnittlig oppholdstid pr. plass var kortest blant forsøkskommunene, like over landssnittet. 

Andelen ansatte med fagutdanning var som snittet av landet, men Os har flere ansatte med 

høyskoleutdanning. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem var høyere enn landet for øvrig. 

Utgiftene til hver sykehjemsplass var vesentlig lavere enn landet som helhet. 

4.1.2 Innføring av forsøket  

Etablering og gjennomføring av forsøket krevde tre ekstra årsverk, hvorav ett årsverk er hos 

økonomiavdelingen og to er hos tildelingsenheten. Denne økningen var også en følge av at 

tildeling innen rus og psykiatri ble en del av tildelingsenhetens ansvarsområde.  

De ansatte i Os kommune beskriver at de har brukt mye tid på å tilpasse seg strukturen i forsøket. 

Spesielt administrasjonen har arbeidet med å rydde i systemer, innføre nye maler og sørge for 

riktig rapportering til Helsedirektoratet. Særlig omkoding av alle vedtak til 1. januar 2017 beskrives 

som ressurskrevende. Samtidig trekkes det fram at dette har gitt kommunen en langt bedre 

oversikt over egne tjenester enn det de hadde tidligere.  

4.1.3 Utvikling i forsøksperioden  

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 

I likhet med tidligere er det generelle inntrykket som gis av samtlige informanter at Os kommune 

fortsatt yter omsorgstjenester som i stor grad dekker brukernes behov. Ved forrige kartlegging av 

Os kommune i 2017 kom det fram at kommunen hadde arbeidet intensivt med innføringen av 

forsøket, og at siste halvdel av 2016 hadde blitt brukt på å få nødvendige systemer og rutiner på 

plass for å kunne gjennomføre forsøket. 

Det var imidlertid lite som tilsa at det hadde skjedd store endringer i sammensetning eller 

dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene som følge av forsøket. Mange trakk imidlertid fram 

at situasjonen i store deler av 2017 var preget av at Luranetunet bo- og behandlingssenter ikke var 

ferdigstilt som planlagt. Dette førte blant annet til kjøp av flere institusjonsplasser eksternt og 

mange liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.  

Luranetunet ble ferdigstilt i november 2017, og flere beskriver dette som en stor forbedring med 

tanke på tilbudet brukerne mottar. Det nye sykehjemmet beskrives som innbydende og moderne, 

og mange trekker fram den nye tropehagen som et tilbud som gir glede for både pasienter og 

pårørende.  

Ser man på sammensetningen av omsorgstrappen i Os kommune i perioden 2015-2017 er 

hovedbildet mer eller mindre det samme. Merk at figurene under kun inneholder data fram til 

desember 2017 og derfor i liten grad hensyntar endringer som har kommet som følge av åpningen 

av Luranetunet.  

Figur 4-1 viser at Os kommune gir tjenester til mange brukere over 80 år, sammenlignet med 

resten av landet. Dette er først og fremst tjenester i hjemmet framfor plasser på institusjon. Selv om 

Os leverer langt mer hjemmetjenester enn landet for øvrig, har de også en lavere andel eldre på 

institusjon. Dette kan tyde på at kommunen etterlever strategien om å gi mye av bistanden i 

hjemmet framfor institusjon. Noen trekker fram at den lave andelen Os har hatt på institusjons-

plasser til dels kan skyldes en viss «opphopning» i forbindelse med byggingen av Luranetunet.  
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I likhet med tidligere år rapporterer flere at det mangler et nivå mellom helsetjenester i hjemmet og 

institusjonsplass. Mange eldre føler seg utrygge hjemme, men er friske nok til å klare seg uten mye 

bistand. I forbindelse med åpningen av Luranetunet ønsker derfor kommunen å vurdere løsninger 

knyttet til å bruke deler av det gamle sykehjemmet til tiltak med et lavere omsorgsnivå, f.eks. en 

type trygghetsavdeling eller bofellesskap.  

Ser man på utviklingen som har vært i Os i perioden 2015-17 ser denne ut til å underbygge det 

som allerede skjer i kommunen.  

 

Figur 4-1: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Os kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 

 

Figur 4-2 viser gjennomsnittlig antall døgn per tidsavgrenset opphold på institusjon, som har økt 

dramatisk i 2017.  

 

Figur 4-2: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Os kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA 
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Figur 4-3: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Os kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 

Figurene over dekker kun 2015-2017, og fanger dermed ikke opp utvikling som har skjedd i løpet 

av 2018. Flere informanter trakk imidlertid fram at de fryktet en økning i det generelle omfanget av 

tjenester. Det ble blant annet pekt på at det nye sykehjemmet fylte seg opp fortere enn 

opptrappingsplanen, og at det var høy aktivitet i hjemmebaserte tjenester på tross av at 

sykehjemmet ble åpnet. Det er imidlertid flere alternative forklaringer for dette.  

Den ene er at det var et latent oppdemmet behov i kommunen, som først kom til syne når de nye 

sykehjemsplassene ble tilgjengelige. En annen forklaring som presenteres er at pleie- og 

omsorgstjenestene i Os har et godt rykte i regionen, slik at en del personer med behov for slike 

tjenester velger å flytte til kommunen. Noen frykter også at forsøket i seg selv – med statlig 

finansiering – gir en rausere utmåling av tjenester, selv om de fleste informanter benekter at dette 

har skjedd. Vi har imidlertid på nåværende tidspunkt ikke empirisk belegg til å understøtte eller 

avvise noen av disse forklaringene.  

Det som derimot trekkes fram som en konkret konsekvens av forsøket er mer handlingsrom i selve 

tjenesten. Det nevnes blant annet at Os ikke ville kjøpt private sykehjemsplasser i den skalaen det 

ble gjort, uten finansieringen som fulgte av forsøket. Videre forteller andre om at det er blitt enklere 

å få innvilget bruk av vikar enn det var tidligere.  

Vedtak 

Som beskrevet tidligere var det allerede i 2017 gjort en del vesentlige endringer i vedtakene. 

Informantene trekker frem at vedtakene generelt har blitt bedre og ryddigere. Blant annet brukes 

det en ny vedtaksmal, og det har blitt jobbet med klart språk i vedtakene. Sentrale endringer siden 

innføring av forsøket har vært: 

- Tydeliggjøring av hvilke mål som gjelder for brukeren 

- At det fattes flere vedtak enn tidligere, spesielt innen hjemmebaserte tjenester. Det skyldes 

primært en hyppigere revurdering av vedtak, slik at det i økt grad er samsvar mellom 

vedtakene og tjenestene som utføres  

- Økt kontroll med at vedtakene stemmer 

- Bruk av riktige koder, som gjør at det er enklere å få en oversikt over 

tjenestesammensetningen og kostnader i kommunen.  

Videre trekkes det nå også fram at saksutredningene har blitt lengre og bedre, noe som gjenspeiler 

en økt innsats knyttet til kartlegging av brukeren.  

Vedtakene som fattes har ingen direkte betydning for budsjettene til utførerenhetene, selv om 

vedtakene genererer finansiering fra Helsedirektoratet. Dersom nye eller endrede vedtak fører til 

økt (eller redusert) budsjettbehov for utførerenheten skal dette behandles i forbindelse med de 

ordinære budsjettprosessene slik som tidligere. På den annen side har finansieringsmodellen gitt 

kommunen økt handlingsrom til å justere utførerenhetenes budsjetter dersom det er nødvendig.  
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Kompetanse og samarbeid i tildelingen 

Som beskrevet i tidligere rapporter er informantene samstemte om at tildelingsenheten har fungert 

godt lenge, og har blitt ytterligere styrket som følge av forsøket. Kapasiteten i tildelingsenheten 

økte med halvannen stilling når forsøket startet opp, i tillegg til at de ansatte har fått økt 

kompetanse innen saksbehandling. Tildelingsenheten ble også styrket med en ergoterapeut, noe 

som beskrives som positivt for den faglige sammensetningen av gruppen. Noen ansatte trekker 

imidlertid fram at prosessen med kommunesammenslåing krever en del ekstra ressurser, noe som 

gjør at de ikke alltid får gjort alt de ønsker å gjøre.  

Samarbeidet mellom tildelingsenheten og utførerenhetene beskrives fortsatt som godt av begge 

parter. Samarbeidet med andre (som PPT, fastlege, PPT, barnevern mv.) beskrives også som 

godt. De fleste informanter inntrykk av at samarbeidet har fungert godt lenge og ikke egentlig kan 

tilskrives forsøket.  

Brukermedvirkning 

Flere informanter trekker fram at forsøket har gitt en økt bevisstgjøring med tanke på å spørre om 

og avdekke hva som er viktig for brukeren. Dette har blant annet skjedd gjennom styrking av 

tildelingsenhetens kapasitet, arbeid med holdningsendring og nye verktøy slik som samtaleguiden.  

De pårørende som deltok i fokusgrupper var generelt svært fornøyd både med tjenestetildelingen 

og kvaliteten på tjenestene. Dette var for så vidt også inntrykket i 2016 og 2017, med unntak av 

noen negative tilbakemeldinger forbundet med å ha sykehjemsplass utenfor kommunen. Dette ble 

ikke trukket fram som et problem i 2018, noe som kan skyldes åpningen av Luranetunet i slutten av 

2017.  

Rutiner og verktøy  

Både samtaleguiden som brukes i kartleggingen og skjemaet for søknad om tjenester beskrives 

som gode og nyttige verktøy i tildelingen. Sjekklisten brukes i mindre grad da den beskrives som 

tungvint å bruke, uten at den gir direkte nytte inn i tildelingsprosessen.  

Økonomi og finansieringsmodell 

Når det gjelder økonomien i forsøket beskrives 2017 som det første reelle driftsåret, mens 2016 

innebar mye opprydding og retting av feil. Det som da kom fram var at Os fikk mer i tilskudd enn de 

i utgangspunktet hadde forventet, og at kommunens netto utgifter til å drifte tjenestene var lavere 

enn tilskuddet.  

I regnskapet for 2017 ble det satt av 31,2 mill. kr på bundne driftsfond som følge av overskuddet i 

forsøket, hvorav 9,7 mill. kr kom fra inntektspåslaget mens 21,5 mill. kr på øvrig overskudd, som da 

primært skyldes differansen mellom kommunens kostnadsnivå på tjenestene og tilskuddene fra 

Helsedirektoratet. En mer utfyllende beskrivelse knyttet til enhetspriser og økonomiske resultater 

av forsøket følger i kapittel 6. 

På bakgrunn av dette la administrasjonen 8. mai 2018 fram et forslag for formannskapet om å 

bruke en del av ekstramidlene fra forsøket på følgende tiltak:  

Tabell 4-1: Forslag til formannskapet i Os kommune vedrørende bruk av ekstra midler fra forsøket 25.4.2018 

Innkjøp av utstyr/velferdsteknologi  9 mill. kr 

Kompetanseheving  3 mill. kr 

«Nye Luranetunet»  5 mill. kr 

Prosjektering m.m. «gamle sjukeheimen»  2 mill. kr 

  



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 39 

Det ble i saksfremlegget vektlagt at kommunen skulle drive iht. eksisterende driftsnivå og ikke øke 

tjenestene utover antall brukere og tjenester tildelt gjennom vedtak. Videre ble det lagt til grunn at 

det ville være overskudd også i 2018 og 2019.  

Flere trekker fram at forsøket har gitt store ekstrainntekter for kommunens pleie- og omsorgs-

tjeneste, som har gitt rom for å styrke tjenesten, uten å pådra langsiktige forpliktelser for 

kommunen.  

Når det gjelder det administrative beskrives dette som mindre omfattende enn den var i de tidlige 

fasene av forsøket. Den ekstra tiden som tildelingsenheten bruker på saksbehandling er først og 

fremst knyttet til å skrive bedre og flere vedtak, og grundigere saksutredninger. Selv om det også 

nå er en del administrativt arbeid med tertialrapportering og kontroll, beskrives dette som mindre 

ressurskrevende når systemet først er på plass.  

Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 

Flere informanter trakk fram konkrete planer og satsinger innen velferdsteknologi og annen 

tjenesteutvikling. En gruppe fra kommunen hadde blant annet vært på studietur til Ålborg i 

Danmark og fått inspirasjon og kunnskap om ulike løsninger. Som nevnt i avsnittet over har 

deltagelsen i forsøket gitt kommunen økt økonomisk handlingsrom som bidrar til å finansiere flere 

satsinger.  

En av satsingene har vært å styrke arbeidet med hverdagsrehabilitering. Programmet som tidligere 

var på fire uker ble økt til fem for å følge opp brukerne bedre i ettertid (etterbygging). Kommunen 

har også opprettet arbeidslag for demens med fem nye stillinger. 

Videre har det vært satset på oppgradering av det lokale hjelpemiddellageret og å kjøpe moderne 

utstyr til Luranetunet (senger, løfteanordninger mv). Flere trekker også fram mer langsiktige planer 

knyttet til e-helse. Blant annet skal det anskaffes et nytt system sammen med Fusa, med teknisk 

plattform og responssenter, som kan fungere som infrastruktur for en rekke nye applikasjoner 

(GPS, varslingssystemer mv). Integrasjon mot journalsystem nevnes også som et utviklings-

område. Denne satsingen på velferdsteknologi gjøres i samarbeid med flere andre kommuner i 

Nord-Hordaland.  

4.1.4 Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Os? 

Som tidligere er det overordnede inntrykket fortsatt at de fleste ansatte i kommunen er fornøyd 

med påvirkningen forsøket har hatt. Forsøket har bidratt til en profesjonalisering av tildelings-

prosessen som blant annet har gått ut på at: 

► Vedtakene har blitt forvaltningsfaglig sterkere, blir revurdert oftere og setter tydeligere mål for 

brukeren. 

► Kartleggingsprosessen har blitt grundigere, med økt vektlegging av det å forstå brukerens 

situasjon og hva som er viktig for brukeren. Det skyldes blant annet nyttige verktøy i 

tildelingsprosessen (samtaleguide og nytt søknadsskjema).  

► Tildelingsenheten har fått bedre kapasitet og mer tverrfaglig kompetanse. I tillegg samarbeider 

tildelingsenheten tettere med økonomiavdelingen enn tidligere.  

► Rapporteringen knyttet til forsøket har gitt kommunen bedre oversikt over egne tjenester og 

økonomien forbundet med ulike tiltak.  

Os kommune har hatt et betydelig positivt økonomisk resultat fra forsøket så langt, både på grunn 

av inntektspåslaget og differansen mellom kommunens netto kostnader og tilskuddene fra 

Helsedirektoratet. Forsøket har dermed gitt betydelige ekstra midler til kommunen som er 

øremerket pleie og omsorg. Deler av disse midlene blir eller skal bli investert i blant annet 

velferdsteknologi, kompetanseheving og hverdagsrehabilitering.  
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For øvrig har åpningen av Luranetunet bo- og behandlingssenter i november 2017 hatt stor 

påvirkning på kommunens tjenestesammensetning, noe som kan gjøre det krevende å identifisere 

hvilke endringer som faktisk skyldes forsøket. Den observerte tendensen til økning i omfang på 

tjenester må derfor vurderes i lys av dette.  

Den planlagte sammenslåingen med Fusa kommune vil også kunne påvirke kommunens 

prioriteringer og utvikling framover.  

4.2 Stjørdal 
Stjørdal kommune var gjennom en omorganisering i forkant av forsøket. Etat omsorg ble delt inn i 

5 virksomheter: Hjemmetjenesten, Institusjon og demens, Bo- og miljøarbeidertjenesten, 

Forebyggende virksomhet og Psykisk helse og rus. I tillegg er tjenester som er knyttet til etat 

omsorg (NAV og VR Helse; DMS, Legevakt og Forvaltning/tildeling) samorganisert i et inter-

kommunalt samarbeid, der etatsjef i Stjørdal kommune er øverste leder. 

I etatsjefens stab finnes det også tre fagteam: Psykisk helse og rus, Aldring og somatikk samt 

Samarbeidsteam barn og unge.  

4.2.1 Status før forsøket 

I vår nullpunktsanalyse av Stjørdal i 2016 ble det gjort vurderinger av status i Stjørdal kommune før 

forsøket. Hovedinntrykket var at Stjørdal var en veldrevet kommune på dette området, med svært 

effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen.  

Tildelingen: Regionalt tildelingskontor, men med flere aktører 

Forvaltningsfunksjonen i Stjørdal kommune var og er fortsatt en del av Forvaltningskontoret i 

Værnes-regionen. Informantene var før forsøket i rimelig grad tilfreds med kompetansen i 

forvaltningsfunksjonen som bestod av sykepleiere, sosionom og vernepleiere. I kartleggings- og 

tildelingsprosessen deltok i tillegg til Forvaltningskontoret også Hverdagsrehabiliteringsteamet og 

Primærhelseteamet. Dette synes å styrke kompetansen ytterligere. Samtidig førte tilstedeværelsen 

av tre aktører i disse prosessene til noen uklarheter rundt roller og ansvar. 

En langvarig satsing på hjemmetjenester 

I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Stjørdal lavest blant forsøkskommunene. 

Stjørdal hadde et gjennomsnittlig nivå blant forsøkskommunene til pleie i hjemmet, med et 

utgiftsnivå noe over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk bistand var nest lavest blant 

forsøkskommunene. Tilbudet i Stjørdal var videre preget av høye kostnader til psykisk helse, 

relativt lave kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, og de laveste kostnadene 

blant forsøkskommunene til institusjon. Kostnadsnivået til institusjon var langt under halvparten av 

landssnittet. 

Andelen fagutdannede var godt over landssnittet og høyest blant forsøkskommunene. Andelen 

med høyskoleutdanning er 6 prosentpoeng over landet som helhet. Tilbudet om fysio- og 

ergoterapi på sykehjem var på et vesentlig lavere nivå enn landet, det samme var nivået på 

legetimer.  

Stjørdal kommune bruker fortsatt lite ressurser til helse og omsorg. Det kommunen primært har 

ønsket å få ut av forsøket er en «økonomisk muskel» til ytterligere utvikling, spesielt med hensyn til 

læring i organisasjonen. Det er menneskene som utfører tjenestene og dersom tjenestene skal 

utvikle seg må de ansatte utvikle seg, dette trenger kommunen drahjelp til. Ut fra dette trenger 

kommunen i en periode å bruke mer ressurser på hverdagsrehabilitering. 
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4.2.2 Innføring av forsøket  

Ved innføring av forsøket ble det gjort en omfattende ryddejobb som innebar en gjennomgang av 

alle tidligere vedtak. Vedtak ble justert og endret. Og kommunen tok i bruk nytt kartleggingsverktøy, 

sjekklister og samtaleguide. 

Kommunen var også opptatt av å etablere sammenheng mellom tildelte og utførte tjenester. 

Gjennomgangen av vedtakene viste at mange brukere hadde fått mer enn vedtaket tilsa, mens på 

andre områder, eksempelvis innen helsetjenester i hjemmet, ble det i noen grad gitt for lite. 

Stjørdal har også etablert sammenhenger mellom omfang i vedtak og tilgjengelige ressurser i 

utførerenhetene. Her ble det avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og 

den tiden den enkelte virksomhet har til disposisjon.  

4.2.3 Utviklingen i forsøksperioden  

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 

Kommunen har etablert Hverdagsmestringsteam (HMT) og Trygghetsambulerende team (TAT). 

Ifølge informantene har dette ført til økt satsing på forebyggende arbeid. Om lag 40 prosent av de 

som kartlegges av HMT tildeles ikke tjeneste. Mange av disse får tips om hvordan de skal unngå 

eller utsette å bli hjelpetrengende. Blant tiltakene som tilbys er eksempelvis deltagelse i trenings-

grupper. HMT kan dermed ha bidratt til økt ressursbruk på tiltak som ikke dekkes av finansierings-

ordningen i forsøket. 

Tiltakene HMT og TAT samt den nye tildelingsprosedyren som har blitt etablert i forsøket har 

bidratt til økt tildeling av tjenester langt nede i omsorgstrappen. Kommunen har også etablert en 

rehabiliteringsenhet for hjemmeboende med behov for opptrening etter skade eller sykdom. 

Fylkesmannen har bidratt med midler for å utprøve dette tilbudet. 

Det forebyggende arbeidet har til nå i stor grad vært prosjektorganisert. Kommunen jobber med å 

implementere metodikken i daglig drift. TAT skal i 2018 gå fra å være et prosjekt til å bli en 

arbeidsmetode i virksomhetene. Hverdagsmestringsperspektivet skal integreres i hele virksom-

heten. Omsorgstjenesten har gjennomført en «mestringsuke» med de ansatte hvor det har vært 

fokus på hva den enkelte ansatte kan gjøre i det daglige for å øke brukernes egenmestring. 

Arbeidet med forebyggingsperspektivet har ført til at timetallet pr. bruker i hjemmetjenesten har gått 

ned sammenlignet med 2016. Samtidig øker behovet for institusjonstjenester. Brukere som tildeles 

institusjonsplass har et stadig økende bistandsbehov. Kommunen opplever nå en mangel på 

langtidsplasser. I noen grad har kommunen brukt korttidsplassene til langtidsplasser i påvente av 

nyetablering, men dette fører igjen til mangel på korttidsplasser. Stjørdal har avtale om å kjøpe 

korttidsplasser i nabokommuner. 

Kommunen har opplevd at en del demente som ikke har vært i stand til å bo hjemme har nektet å 

godta institusjonsplass. For å håndtere disse brukerne på en forsvarlig måte har det vært 

nødvendig med tvangsvedtak. Tvang kan ikke brukes for plass i bemannede boliger, bare på 

sykehjem. Stjørdal har derfor omhjemlet 8 plasser i boliger til institusjon. De forventer at dette vil 

kunne skje også i 2018. 

En gjennomgående tendens er at andelen eldre over 80 år som har tjeneste er lavere i 2017 enn i 

2015, se Figur 4-4. Andelen over 80 år som har hjemmetjenester er like under snittet for landet og 

nest lavest blant forsøkskommunene. Dekningsgraden for sykehjem målt som andel av eldre over 

80 år er under halvparten av landssnittet og nest lavest blant forsøkskommunene. Årsverk med 

helsefagutdanning ligger høyest blant forsøkskommunene og over landsnittet. 
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Figur 4-4: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Stjørdal kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 

 

Antall timer pr. uke tildelt til praktisk bistand ligger på halvparten av landssnittet og nest lavest blant 

forsøkskommunene, mens antall timer tildelt til helsetjenester ligger på et relativt høyt nivå, se 

Figur 4-5.  

 

Figur 4-5: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Stjørdal kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA 

 

Antall fysioterapitimer pr. uke ligger nå på et gjennomsnittlig nivå, mens legetimer pr. uke ligger på 

et relativt lavt nivå, jf. Figur 4-6. 
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Figur 4-6: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Stjørdal kommune 2015-17. 
Kilde: KOSTRA 

 

Stjørdal klarer stort sett å ta imot pasienter som skrives ut fra sykehus. For å håndtere det på en 

god måte er Stjørdal avhengig av å kjøpe noen korttidsplasser i andre kommuner. 

Vedtak 

Før forsøket startet var vedtakene i kommunen ulikt utformet. I noen vedtak var antall timer oppgitt, 

mens i andre vedtak var ikke timer spesifisert. Nå har alle vedtak fått lik form, de synliggjør hva 

slags type hjelp brukeren skal få. Timer spesifiseres ikke, bortsett fra i vedtak om støttekontakt og 

andre oppdragskontrakter.  

Som følge av etablering av Hverdagsmestringsteamet har kommunen nå, ifølge informantene, 

enda bedre behovskartlegging enn tidligere. Dette har ført til riktigere tjenestetildeling, sier 

informantene. 

Flere informanter peker på at noen av de viktigste effektene av forsøket er kvalitetsheving på 

vedtak og forbedret forvaltningspraksis. Det jobbes grundigere i alt fra kartlegging av brukerne til 

drøfting og saksbehandling. 

Når det gjelder i hvilken grad tildelingsprosessen er effektiv, er det delte oppfatninger blant 

informantene. I Stjørdal er det tre instanser som er involvert i tildelingsprosessen: 

Forvaltningskontoret, Hverdagsmestringsteamet og Primærhelseteamet (som består av 

virksomhetslederne). De tre instansene beskrives ikke som godt koordinerte, og mange 

informanter mener at det eksisterer uenighet både med hensyn til faglige vurderinger og 

økonomiske betraktninger. 

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 

Forvaltningskontoret er en del av en interkommunal enhet. Kontoret har i løpet av det siste året fått 

økt bemanning. Det er nå syv årsverk som betjener Stjørdal. Tidligere ble kapasiteten beskrevet 

som utilstrekkelig. Nå synes de i hovedsak å klare å uføre sine oppgaver.  

Totalt sett beskrives kompetansen i tildelingsfunksjonen som god, men den er delt mellom 

Forvaltningskontoret og HMT. Forvaltningskontoret ønsker seg økt tilgang på juridisk kompetanse 

og bistand til systemutvikling.  

Kartlegging av brukerne gjennomføres i hovedsak av HMT og utførerenhetene. Forvaltnings-

kontoret deltar til en viss grad i kartleggingsarbeidet, men har ikke ressurser til å prioritere alle 

sakene. 

Samarbeidet mellom Forvaltningskontoret, HMT og utførerenhetene beskrives som godt, og 

instansene har hyppig kontakt med hverandre. Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til rolle- og 
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ansvarsfordeling som gjør at det kan oppstå diskusjoner både i for- og i etterkant av vedtak. Noen 

vedtak blir fattet som midlertidige eller foreløpige. 

Tildelingene oppleves å være i henhold til Helsedirektoratets veileder. Flere informanter sa i 2017 

at det var lite nytt i denne veilederen: «Det er sånn vi har arbeidet hele tiden.»  

Informantene opplever at samtaleguiden fungerer svært bra, den brukes gjennomgående og den er 

blitt supplert med kommunens egne spørsmål. 

Sjekklisten omtales som uhensiktsmessig og den brukes i liten grad. Noen mener riktignok at den 

med fordel kunne vært brukt som utgangspunkt for evaluering av tildelingsprosessen i etterkant. 

Brukermedvirkning 

Informantene sier at Stjørdal også før forsøket hadde fokus på brukers behov og medvirkning, men 

at forsøket i stor grad har bidratt til å forsterke dette og forankre det gjennom hele sektoren. 

Samtaleguiden er egnet til å framheve hva som er viktig for brukeren og for de pårørende, og 

vedtaksformatet gjør at man må dokumentere brukermedvirkningen.  

Ved tidligere besøk i Stjørdal pekte flere av informantene på interessemotsetningene mellom 

pårørende og brukerne, f.eks. om tilbud i hjemmet versus institusjonsplass. Dette fremkom i liten 

grad i denne kartleggingen. Måten kartleggings- og tildelingsprosessen gjennomføres på og det 

faktum at vedtakene viser telefonnummer pårørende kan ringe ved behov gjør at de pårørende 

føler større trygghet og opplever at deres behov blir ivaretatt. «Hva er viktig for deg»-spørsmålet 

stilles alltid, men som en informant sier: «Det fungerer ofte ikke like godt å starte samtalen med 

dette spørsmålet.» 

Også det at det settes mål for tjenesten oppfattes som nyttig for mange brukere. Målsettingen 

bidrar til å begrunne tiltakene.  

Rutiner og verktøy 

Som et resultat av forsøket er det innført nye og bedre verktøy i kartleggings- og vedtaks-

prosessene. Som nevnt ble alle tidligere vedtak revidert i 2016-2017. Effekten av dette uttrykkes av 

informantene blant annet slik: 

«Prosessen med omkoding av vedtak gjorde at mange ble involvert og dermed fikk mange dyp 

forståelse av prosjektet. Alle deltok på dugnaden. En fersk ledergruppe bidro til rask 

implementering. Det ga god læreeffekt, bidro til oversikt og ga de involverte forståelse for 

verdikjeden. Det ble lettere å se forskjell på vedtaks- og utførerrollen og vi fikk økt forståelse for 

hvorfor vi venstreforskyver tjenestene.» 

Kartleggingen av brukerne er blitt mye grundigere. Konsekvensen av nye kartleggingsverktøy, 

utarbeidelse av ny forskrift og etablering av Hverdagsmestringsteamet er at nye brukere kartlegges 

systematisk over en 14-dagers periode. Tidligere ble kartleggingen utført på en dag. Vi har tidligere 

i denne gjennomgangen nevnt at dette har ført til at kun vel 60 prosent av nye brukere mottar 

tradisjonelle tjenester etter endt kartlegging. 

Økonomi og finansieringsmodell  

Informantene har gjennomgående en positiv opplevelse av finansieringsmodellen og de 

økonomiske konsekvensene av forsøket. 

Årsakene synes å være at:  

► Kommunen kommer gunstig ut av finansieringsmodellen  
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► Noen midler har vært øremerket noen bestemte prosjekter som kommunen ellers ikke ville ha 

kunnet finansiere. Eksempler er Hverdagsmestringsteamet, Trygghetsambulerende team, 

demensteam og en stilling for satsing på velferdsteknologi. I tillegg satses det på videre-

utdanning av ansatte. 

► Store deler av overskuddet er satt av på fond og er øremerket Helsehus 

► Forsøket har ført til økt innsikt i kostnadsstrukturen i tjenesten 

Stjørdal har kommet svært gunstig ut i den finansieringsmodellen som er valgt. Dette kan skyldes 

at kommunen ved inngangen til forsøket hadde et svært lavt kostnadsnivå knyttet til de berørte 

tjenestene. 

Ledelsen i kommunen har fra begynnelsen av forsøket klart uttrykt at de ikke vil at finansieringen i 

ordningen skal påvirke tildelingen av tjenester eller kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen. De ulike 

utførerenhetene er rammefinansiert på samme måte som de var før forsøket. Informantene har så 

langt i prosjektet gitt uttrykk for at deltagelse i forsøket ikke har ført til en endret tildelingspraksis og 

derved mer omfattende tjenester.  

Ved dette besøket er det imidlertid flere som mener at tjenestevolumet har økt.  

«Vi har lagt oss ut. Hva skjer når vi skal ned? Jeg ser av skyggeregnskapet at vi ligger 

høyere nå enn rammene våre tilsier.» 

Velferdsteknologi 

Som nevnt over, har Stjørdal etablert en deltidsstilling for satsing på velferdsteknologi. De har bl.a. 

installert ulike alarmer, med og uten sensorer. Videre har de installert digitale hjelpemidler i 

hjemmene til en del brukere. Disse kan gir varsler om daglige gjøremål. Brukerne skal selv 

programmere, men pårørende skal kunne få informasjon om brukeren har utført handlingene som 

er programmert inn.  

En del ansatte har også fått nettbrett som arbeidsverktøy. Flere informanter sier at det er fremdeles 

svakheter i implementeringen. De er avhengige av ildsjeler blant de ansatte, og enheter som 

mangler ildsjeler på dette feltet er blitt hengende etter. 

4.2.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Stjørdal? 

Informantene gir gjennomgående uttrykk for at kommunens deltagelse i prosjektet har bidratt 

positivt til utvikling av pleie- og omsorgssektoren.  

Det fremstår som om fokuset på forebygging, hverdagsmestring, og brukers og pårørendes behov 

og den helhetlige tilnærmingen til tildeling og utførelse av tjenester er i ferd med å spre seg til hele 

sektoren. Dette er dels effekter av nye verktøy og opplæringen som ble gitt i forbindelse med 

etablering av forsøket og dels av etableringen av Hverdagsmestringsteamet og Trygghets-

ambulerende team som har vært finansiert av forsøket. 

Økt innsikt  

Et viktig funn i forrige kartlegging var at organisasjonen opplevde at de hadde fått en innsikt i 

tjenesten de ikke hadde fra før. Denne innsikten synes å ha økt. 

«Vi har en fabelaktig oversikt over timer, tidsbruk og økonomi.» 

Stjørdal har i samarbeid med Os utviklet en budsjettfordelingsmodell. Kapasiteten på økonomi er 

også økt, kommunen har nå to kontrollere på dette området. 
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Andre omtaler forsøket som «rene gudegaven» da det har bidratt til utvikling av gode og robuste 

systemer. Det er flere av informantene som reflekterer over hvor mye mindre innsikt de hadde 

tidligere. 

Sammenheng mellom tildelte tjenester og utførte tjenester 

Den økte innsikten har ført til at kommunen i større grad har mulighet til å kontrollere at brukerne 

får de tjenestene de har krav på. I det arbeidet som er blitt utført i forsøkets første år er det 

avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og den tiden den enkelte 

virksomhet har til disposisjon. Gjennom den grundige kartleggingen er vedtak rettet opp og 

skjevheter som har eksistert i flere år er korrigert.  

Denne sammenhengen er også muliggjort gjennom kvalitetsheving på vedtak og forvaltnings-

praksis. Nå ser også kommunen effekt av jobben som er blitt gjort med utarbeidelse av gode 

tildelingskriterier. Kriteriene er grunnlaget for vedtakene og vedtakene utgangspunkt for tjenestene. 

«Det er her styringen ligger». Flere hevder at «det er det viktigste forsøket har gjort med oss».  

Det synes også som om praksisen med å begrunne vedtakene, sette mål for tjenestene og det å 

dokumentere brukermedvirkning både har virket bevisstgjørende og bidratt til å at det er lettere å 

se sammenheng mellom tildeling og vedtak. I tillegg bidrar det til nødvendig dynamikk med hensyn 

til revurdering og endring av vedtak. 

4.3 Lillesand 

4.3.1 Status før forsøket  

I Lillesand er pleie- og omsorgstjenestene organisert i Sektor for kultur og helse. Sektoren ledes av 

en egen kommunalsjef. Kommunen tilbyr hjemme- og institusjonstjenester i to distrikter (sentrum 

og Høvåg). Enhet for habilitering omfatter 4 bofellesskap, en avlastningsbolig og et dagsenter med 

to avdelinger for personer med utviklingshemming mv. Enheten har også ansvar for tjenester til 

personer som bor i private boliger og har behov for helse- og omsorgstjenester. Enheten har 

ansvar for en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse) med over 10 årsverk. I enheten er det 

også organisert et bofellesskap for enslige mindreårige, som tilbyr tjenester som ikke omfattes av 

forsøksprosjektet. Resten av sektoren tilbyr også tjenester som heller ikke er en del av forsøket. 

Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi gir et viktig tilbud til brukere av pleie- og omsorgs-

tjenester. Det er relevant å se tilbudet om ergo- og fysioterapi i sammenheng med pleie- og 

omsorgstjenestene som inngår i forsøket.  

Avdeling for Tjenestekontor ble opprettet i 2012. Avdelingen ble lagt direkte under kommunalsjefen 

(den gang sektorsjef for helse og kultur), for å sikre en organisatorisk avstand til uførerenhetene.  

I 2018 ble det etablert et Innsatsteam. Dette erstattet team for Hverdagshabilitering.  

Tildelingsprosessen ved starten av forsøket: Endret beslutningsmyndighet og mer fokus på mål 
som følge av forsøket 

Ved inngangen til forsøket opplevde de ansatte at kompetansen på tildelingskontoret var høy. Den 

tverrfaglige kompetansen ble ivaretatt gjennom godt samarbeid med andre aktører, som utfører-

enhetene, fastlegene, sykehuset og NAV. Før forsøket ble kartleggingen gjort bare av sykepleiere. 

Kommunen hadde få eller ingen rutiner som sikret at brukerne skulle få antallet timer som var 

vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og ingen klagde på for få timer. 

Før forsøket var det enhetsleder som signerte vedtaket og hadde det siste ordet. Etter forsøket er 

beslutningsmyndigheten flyttet til leder for tildelingskontoret. Samtidig fortsatte kommunen 

praksisen med en nær dialog mellom bestiller og utfører.  
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Samtaleguiden som ble innført ved inngangen til forsøket opplevdes av de ansatte som en 

vesentlig endring. Guiden opplevdes som god med gode rutiner. Ansatte opplevde også at den nye 

guiden førte til mer arbeid. 

Tjenesten opplevde at de ikke hadde vært flinke nok til å fastsette målsettinger for brukerne. Det 

skulle bli lagt mer vekt på fastsetting av mål, som de ansatte oppfattet at måtte innebære en 

kulturendring både blant ansatte og brukere.  

Tjenestene ved inngangen til forsøket: Stor vekt på institusjon og korttidsplasser som ikke fungerte 
godt nok 

I 2015 var de korrigerte utgiftene i Lillesand helt på linje med landet som helhet. Lillesand var den 

forsøkskommunen som brukte mest på institusjon. Samtidig hadde kommunen en noe lavere andel 

av gruppen over 80 år på institusjon. Lillesand tilbød ikke boliger med bemanning til eldre brukere. 

Lillesand hadde få korttidsplasser og lang gjennomsnittlig oppholdstid på disse plassene. Det så ut 

som kommunen ikke hadde klart å utnytte plassene godt nok.9  

Andelen fagutdannede var noe høyere enn i landet for øvrig. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på 

sykehjem var på et lavere nivå enn i landet. Utgiftene til hver sykehjemsplass var på linje med 

landsgjennomsnittet.  

Fremtidens tjenester: Forsøket som drahjelp for utvikling og styrkede hjemmetjenester 

Politikere, ledere og ansatte var i stor grad enige i ønsket om å styrke hjemmetjenestene, slik at 

flere kan bo hjemme og færre på institusjon. Lillesand skulle bruke prosjektet som en ekstra 

drahjelp for utviklingen av tjenestene med blant annet økt satsing på hjemmebasert omsorg, samt 

mer vekt på mestring og fastsetting av mål10. 

Det var behov for å differensiere tilbudet, slik at omsorgstrappen skulle få flere trinn: Boliger med 

bemanning, et mer differensiert dagtilbud, et styrket tilbud til grupper med få brukere og styrking av 

det forebyggende arbeidet på de nederste trinnene i omsorgstrappen. 

4.3.2 Innføring av forsøket  

Det var et betydelig arbeid med å sikre at riktige vedtak blir lagt inn i fagsystemene og med å sørge 

for korrekt informasjon til rapporteringen til Helsedirektoratet som grunnlag for utbetaling av de 

statlige tilskuddene. Merarbeidet har ført til overtid og til redusert kapasitet til å gjennomføre andre 

utviklingsprosjekter. En av informantene sier:  

Hadde Helsedirektoratet vært klar over hva forsøket innebar burde de avventet slik at ting 

kunne kommet på plass.  

Det synes likevel å være enighet om at denne oppryddingen har vært nyttig. Opprydningen har gitt 

grunnlag for å sammenlikne bemanningen i de ulike enhetene med tilskuddene som blir utbetalt. 

Kommunen har med andre ord fått et mer presist grunnlag for å styre ressursene. Opprydningen 

viser blant annet at habiliteringstjenesten har hatt for lav bemanning. 

Vi har brukt mye tid på opplæring – systemjobbing. Vi kan nå se og forstå hva man gjør. 

Tidligere har det vært mye feil. Vi er blitt bevisstgjort. Ipader sørger for at utførerne må 

legge inn riktig. 

Flere opplever at de økonomiske sidene av prosjektet har krevd mer arbeid enn opprinnelig 

forventet. Enkelte oppfatter derfor at det burde være satt av mer ressurser til systemansvar og 

                                                      
9 Se kommentar om endring på dette området i tilknytning til Tabell 5-3 
10 Disse ambisjonene er for en stor del blitt oppfylt, jf. omtale nedenfor.  
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økonomiansvar slik at ryddejobben hadde blitt mer oversiktlig og mindre ressurskrevende for 

enkeltpersoner. 

4.3.3 Utviklingen i forsøket 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 

Et hovedinntrykk er at det har vært mer moderate endringer i Lillesand enn i en del andre 

kommuner i denne perioden. Men det er likevel en del markante endringer: 

► Gjennomsnittlig varighet av tidsbegrensede opphold er blitt redusert 

► Gjennomsnittlig antall timer tildelt praktisk bistand i hjemmet er redusert, mens 

gjennomsnittet for helsetjenester og hjemmetjenester for brukere over 67 år er økt 

Vi har også sammenlignet nøkkeltall for Lillesand og landet som helhet i 2017. Hovedinntrykket er 

at Lillesand skiller seg relativt lite fra landsgjennomsnittet på de fleste områder, jf. Figur 4-7 og 

Figur 4-8. 

 

Figur 4-7: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Lillesand kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 
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Figur 4-8: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Lillesand kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA 

 

 

Figur 4-9: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Lillesand kommune 2015-17. 
Kilde: KOSTRA 
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for strenge inklusjons-/eksklusjonskriterier. Dette gjorde at de hadde ganske få brukere. Innsats-

team brukes mer rutinemessig. Teamet kommer inn allerede i kartleggingsfasen. De ser hva man 

kan få til med ulike former for tilpasninger, opplæring, trening og hjemmebaserte tjenester. Innsats-

teamet er ofte med på kartleggingssamtale sammen med ansatte som har ansvar for å fatte vedtak 

om tjenestetildeling. Innsatsteamet deltar også i tildelingsmøter.  
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årsverkene er finansiert via inntektspåslag. 

Med unntak av etableringen av Innsatsteam, har det ikke skjedd markante endringer i tjeneste-
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gård i Høvåg. Dette tilbudet er rettet mot demente brukere, tilbudet er p.t. 3 dager i uken med plass 

til 6 brukere pr. dag. 

Det er også ansatt en egen rådgiver som har som fokus å få gjennomført og etablere Helse-

fremmende hjemmebesøk, forebygging av ensomhet samt at hun har vært pådriver sammen med 

demenskoordinator i forhold til å få startet Dagsenteret for demente. 

Det er bred enighet om at Lillesand mangler botilbud med heldøgns bemanning. Det er da også 

besluttet utbygging, men byggestart er blitt utsatt pga. konflikt med samarbeidspartner. Nå venter 

kommunen på byggetillatelse.  

I dag har Lillesand to sykehjem samt aldershjemmet «Sjømannshjemmet». Sistnevnte er etablert i 

et gammelt og lite funksjonelt bygg, har lav helsefaglig bemanning og er vedtatt nedlagt. Brukere 

som burde vært fått bemannet botilbud får i dag plass på Sjømannshjemmet eller på et av 

sykehjemmene.  

Det er en del tilfeller der brukernes ønske om plass på alders- eller sykehjem er drevet av 

utrygghet og ensomhet. Et bemannet botilbud ville dekket behovet til disse brukerne. 

Periodevis har det også vært mangel på langtidsplasser på sykehjem, bl.a. knyttet til pasienter som 

utskrives fra spesialisthelsetjenesten. Når det har vært knapphet, har korttidsplassene vært brukt 

som langtidsplasser, slik at det er blitt mangel på korttidsplasser. Lillesand har opplevd at sykehus i 

mange tilfeller varsler om at pasienter skal utskrives, men at de så trekker varslet tilbake. Dette 

skaper problemer og merkostnader for kommunen fordi de kan rekke å ordne plass før varslet 

trekkes.  

Informantene mener at forsøket ikke har hatt vesentlig betydning for utvikling av tjenestetilbudet 

høyt oppe i omsorgstrappa. Mangelen på botilbud med døgnbemanning ble erkjent før forsøket.  

Derimot kan endringene lavt nede i omsorgstrappa – i form av etablering av Innsatsteam – delvis 

ses som et resultat av forsøket. Enkelte mener at økt satsing på hjemmetjenester har bidratt til at 

brukere bor hjemme lenger og til lavere gjennomsnittlig liggetid på sykehjem. 

Vedtak 

Det er ingen endringer når det gjelder hvordan timer registreres i vedtakene. For hjemmetjenester 

og institusjonstjenester som tilbys av de to distriktene fattes det ikke vedtak om timer. For hvert 

vedtak gjøres det likevel et anslag for antatt gjennomsnittlig tidsbruk som legges inn i tjeneste-

bildet, siden det er dette som benyttes i finansieringsmodellen. Tildelingskontoret er blitt bedt om å 

bruke estimert tid for å ikke ha stoppeklokkepraksis. Tidsbruken legges også til grunn for 

kjørelistene. Hjemmetjenesten skriver inn endringer i et eget notat (B-notat), som fanges opp av 

saksbehandler ved store avvik. Det som blir utført blir skrevet opp i en dagsplan som man kan 

følge med på underveis i arbeidsdagen. 

Det foretas ingen registrering av faktisk tidsbruk. I hjemmetjenestene baseres registrert tidsbruk på 

et antatt gjennomsnitt hos hver bruker. Psykiatri og habilitering fatter vedtak i timer som gir 

grunnlag for betaling.  

Det er ingen direkte kontroll av om hver bruker får tjenester i samsvar med vedtak. Men arbeids-

listene samt det faktum at brukerne får vedtakene, innebærer en form for kontroll. Videre har de 

samarbeidsmøter med utførerenhetene én gang per uke. Det er svært få eksempler på klager fra 

brukere som mener de ikke har fått tjenester i samsvar med vedtak. De få som har vært, har vært 

knyttet til praktisk bistand, og tildelingsenheten ønsker nærmere beskrivelse fra utførerenheten på 

praktisk bistand om hvilken bistand som gis helt konkret.  
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Revurdering av vedtak skjer ofte i tilknytning til ukentlige møter. Møtene er kommet i stand som en 

følge av forsøket. Mange revurderingssaker oppfattes som enkle og tas ikke med til møtet. Ofte er 

det tilbakemeldinger fra utførerenheter som gir grunnlag for revurderinger. Både utførerenhetene 

og tildelingskontoret uttrykker tilfredshet med samspillet mellom dem, bl.a. om behov for endring av 

vedtak. De følger ikke alltid regelen om at endring i tildeling på over en halv time per uke skal 

nedfelles i nytt vedtak. Det er tungvint å fatte nytt vedtak og brukerne kan bli urolige av å få nye 

vedtak. 

Flere av informantene mener at vedtaksprosedyren for revurderinger er svært ressurskrevende og 

lite hensiktsmessig. Hvis endringene i vedtakene er moderate, brukes det en forenklet prosedyre.  

Det er upraktisk at vedtak om bofellesskap spesifiseres med individuelle ressurser til oppfølging. 

Man burde heller hatt bemanningsnorm og tildeling av bofellesskap som tjeneste. 

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 

Tildelingsenheten har ubesatte stillinger knyttet til fysioterapi og ergoterapi og ser behov for å 

styrke denne kompetansen i forbindelse med tildeling av tjenester. Disse er på plass fra 01.10.18. 

Informantene i Lillesand mener at samtaleguiden fra Helsedirektoratet i hovedsak fungerer godt. 

Det viktigste er at den setter bruker i fokus og at den legger opp til at bruker skal få beskrive sin 

egen situasjon, legge vekt på muligheter og mål og ansvarliggjøres. Guiden bidrar til gode rutiner, 

og kan kanskje være særlig nyttig for ansatte med lite erfaring, og da både som et hjelpemiddel i 

løpende virksomhet og som et verktøy for læring. Kartleggingen er altså blitt bedre fordi den er blitt 

standardisert, fordi spørsmålet om «hva som er viktig for deg» er sentralt i samtalen med bruker. 

Men den er også blitt mer ressurskrevende. Informantene mener den innledende kartleggingen er 

så nyttig at de har prioritert den sterkt. Bl.a. har prioriteringen av den innledende kartleggingen gjort 

at de ikke har kapasitet til å gjennomføre oppfølgingssamtalene etter en måned. Enkelte av 

informantene mener at kartleggingssamtalene bidrar til reduserte hjemmetjenester, redusert bruk 

av medisiner og behandlinger, mv. 

Mens samtaleguiden oppfattes som svært nyttig, oppfattes sjekklisten som lite nyttig. Den blir lite 

brukt. 

Det er nå etablert en rutine med faste tildelingsmøter tre ganger per uke med bred deltagelse fra 

Enhet for tjenestetildeling og Innsatsteam. Det er også etablert faste møter mellom hjemme-

sykepleien, tildeling og Innsatsteam. Dette sikrer god tverrfaglig kompetanse i tildelingen og 

samordning av tilbudet til brukerne. Enkle saker behandles ikke i disse møtene. I tillegg er det mye 

uformell kontakt mellom saksbehandlerne, noe som også var vanlig tidligere. Informantene oppgir 

ikke forsøket som noen drivende faktor i utvikling av dette samarbeidet. 

Både bruken av hjemmebesøk og samtaleguiden, som klart setter søkelys på brukers situasjon og 

behov, gjør at vedtakene blir bedre tilpasset brukers behov. Fokus på bruker gjør også at de 

ansatte må tilpasse sin rolle. En ansatt sier 

I Lillesand kan jeg ikke innta ekspertrollen ved å fortelle brukerne hva som er bra for dem, 

men jeg må høre på hva de vil. 

Lederne for utførerenhetene er tilfreds med informasjonsflyten mellom tildelingsenheten og deres 

egne enheter. De opplever bl.a. at vedtak om tildeling er blitt bedre formulert slik at det er klarere 

hva som skal leveres. Videre opplever de budsjettbeskrankningene som «myke», dvs. mindre 

strenge krav om å følge budsjettene. Det ble generelt brukt mindre tid på arbeid med budsjetter 

enn før. Det var også informanter som var bekymret for om aktivitetsnivået ville være bærekraftig 

etter at forsøket ble ferdig. Informantene opplevde at det manglet gode analyser av dette 

spørsmålet.  
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Selv om kommunen har innført statlig stykkprisfinansiering, har enhetene i kommunen fortsatt 

utgiftsrammer. Utførerenhetene opplever det slik at når behovet for tjenester endrer seg, har de 

fullmakt til å tilpasse kapasiteten tilsvarende. Rammene fungerer dermed som anslag og ikke 

beskrankninger.  

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkningen i Lillesand dekkes først og fremst på individuelt nivå, gjennom kartleggingen 

av bruker. De ansatte opplever at kartleggingsverktøyet som brukes i forsøket på en meget positiv 

måte har bidratt til å framheve hva som er viktig for bruker og mål som angir hva bruker kan klare 

selv. De ansatte oppfatter at verktøyet gjør at de er blitt mer lydhøre overfor brukerne og 

pårørende.  

På systemnivå har man ulike brukerråd og brukerundersøkelser, som i varierende grad oppfattes 

som nyttig. Enkelte uttrykker at de savner involvering fra brukerorganisasjoner, og forteller at det 

ofte kan være vanskelig å få folk til å møtes og til å bruke møtene i praktisk tjenesteutvikling.  

Fra pårørende har vi både fått positive tilbakemeldinger om at de oppfatter vedtaksprosessen som 

god, herunder at kommunens ansatte kommer på hjemmebesøk og lytter til brukerne og de 

pårørende, men også kritikk av at tjenestetilbudet er for rigid (kan ikke bruke dagsenter når man 

bor på sykehjem) og for lite forutsigbart (søkte i god tid, men fikk ingen løfter om avlastning i form 

av korttidsplass før dagen før ferien). Videre har pårørende uttrykt misnøye med informasjonsflyten 

fra sykehjem til pårørende. De positive sidene ved tildelingen er trolig påvirket av forsøket, mens 

svakhetene i tjenestetilbudet neppe er vesentlig påvirket.  

Rutiner og verktøy 
Det er særlig to verktøy som er innført som en følge av forsøket. Den ene, som er nevnt flere 

ganger over, er kartleggingsverktøyet som ligger til grunn for vedtak. Selv om enkelte mener den 

kan bli litt vel omfattende og i visse tilfeller kutter deler av spørsmålene i guiden, er det bred 

enighet om at dette verktøyet fungerer godt, ikke minst ved å sette søkelys på hva som er viktig for 

bruker og hva bruker kan klare selv. Det andre er koblingen av IPLOS, fagsystemet for omsorgs-

sektoren, og økonomisystemet slik at man kan se koblingen brukers behov-tjeneste-ressursbehov-

utgift. Dette har gitt et mye bedre grunnlag for å budsjettere og har gitt en bedre forståelse for 

sammenhengen mellom brukernes behov og kommunens økonomi.  

Økonomi og finansieringsmodell  
Da Lillesand meldte seg på forsøket, hadde de ikke godt grunnlag for å vurdere om prosjektet ville 

bidra positivt til Lillesands økonomi. Våre beregninger11 tyder på at Lillesand ved utgangen av 2017 

hadde et overskudd fra forsøket på omlag 21,1 mill.kr. Kommunen forventer fortsatt overskudd i 

2018 og -19. Dette er bedre enn de forventet ved oppstart. 

For Lillesand kommune er det beregnet følgende inntektspåslag i perioden 2016-2021 (dette 

påvirkes imidlertid av generell vekst i kommuneøkonomi og er således et anslag):  

 

Inntektspåslag forsøket   

2016 4,4 mill. kr 8/12 virkning 

2017 6,9 mill. kr  

                                                      
11 Agenda Kaupang og Proba (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering,av kommunale 
helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader» 
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2018 6,9 mill. kr  

2019 6,0 mill. kr 4/12 virkning 100 % + 8/12 virkning 80 % 

2020 4,2 mill. kr 60 % 

2021 2,8 mill. kr 40 % 

 

Inntektspåslaget skal benyttes innenfor følgende prioriterte områder innen omsorgstjenesten:  

- Utvikling av omsorgstjenestene i Lillesand – innovasjon og kompetanse   

- Helsefremmende tiltak   

- Forebyggende/Helsefremmende hjemmebesøk   

- Bedre kartlegging av tjenestemottakere   

- Helhetlige pasientforløp og bedre oppfølging av brukere –  herunder 

legemiddelgjennomgang   

- Velferdsteknologi –  E-helse og omsorgsteknologi som den nye normalen   

- Satsing på ernæring (innebærer også Høies forslag om middag til middagstid)   

- Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet   

Lillesand har definert utviklingstiltak med målsetninger, tiltaksperiode og avsatt ressurser. 

Noe av overskuddet er disponert til flere mindre prosjekter, men det er også mye av midlene som 

ikke er disponert.  

En stor fordel med finansieringsmodellen i forsøket er at den gir egen finansiering til pleie og 

omsorg, og at andre sektorer dermed blir skjermet.  

Velferdsteknologi 

Lillesand har vedtatt å satse på velferdsteknologi. De har ansatt en person i en prosjektstilling for å 

utvikle feltet. Hittil er det ikke kommet så mye ut av dette. Noe av dette skyldes at det har vært 

uklarhet om hvordan stillingen skal fungere sammen med de ulike enhetene i kommunen og 

hvordan de ulike enhetene skal arbeide med å sin satsing på velferdsteknologi. Midlene fra 

forsøket gir grunnlag for finansiering av denne stillingen. 

Forsøket som læringsarena 

Alle omtaler forsøket som en god læringsarena. Flere elementer og prosesser bidrar til dette: 

1. Samtaleguiden har gitt en ny forståelse av tildelingsprosessen 

2. Registrering av vedtak og tjenester i nytt format med koder som brukes for 

stykkprisfinansieringen har gitt en kunnskap om forbindelse mellom brukernes behov, 

tildeling av tjenester og ressursbehov/økonomi som man ikke fikk i tidligere systemer 

3. Samlingene i forsøket har gitt mye kunnskapsoverføring, kanskje aller mest mellom de 

deltagende kommunene  

Pkt. 2 har også bidratt til økt forståelse og mindre motsetninger mellom enheter i kommunene med 

ansvar for henholdsvis utføring av tjenester, tildeling og økonomistyring. 
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Forankring av forsøket i organisasjonen 

Beslutningen om å delta i forsøket ble truffet på politisk nivå på tross av betydelig skepsis i 

forvaltningen. I forvaltningen har oppslutningen om forsøket økt etterhvert. Ingen av informantene 

er imot forsøket og mange gruer seg til forsøket avsluttes.  

Da Lillesand gikk med i forsøket, så nok mange dette primært som en finansieringsordning. Dette 

har endret seg underveis, og man ser nå prosjektet som viktig for organisering og innretningen av 

tjenestetilbudet. 

Forsøket startet som et økonomiprosjekt, men nå ser jeg at det har blitt et kvalitetsprosjekt. 

Uttalelsen kan knyttes bl.a. til erfaringene med Innsatsteam og nye tildelingsrutiner som omtales 

nedenfor. 

Man kan ikke si at forsøket var godt forankret ved oppstart, men det er det nå.  

Lillesand har i stor grad definert forsøket som et grunnlag for utvikling av sektoren og har 

identifisert en del mindre utviklingsprosjekter som finansieres med ekstra rammer knyttet til 

forsøket. Med nye og høyere anslag for merinntekter fra forsøket er det fortsatt en del midler som 

skal fordeles. 

En del av de ansatte mener at det var for mye hastverk i oppstartsfasen. Fasen var for kort, noe 

som bidro til at forsøket ikke gjennomføres likt i alle kommuner. 

I forbindelse med oppstart ble forvaltningen belastet med omfattende merarbeid knyttet til 

omregistrering av gamle vedtak. Dette er nå gjennomført, og mange ser nytte av dette merarbeidet.  

4.3.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen? 

De ansatte mener at forsøket har gitt en viss forskyvning av tjenester lavt nede i omsorgstrappa, 

særlig ved at Innsatsteamet har redusert behovet for hjemmesykepleie, men foreløpig er det uklart 

hvor mye tjenestetilbudet er endret. De ansatte mener at bruk av nye kartleggingsverktøy fører til 

tjenester som bedre dekker brukernes behov. 

Forsøket har gitt læring til de ansatte. Både bruken av nye verktøy i kartlegging, sammenknytning 

av ulike fagsystemer og økonomisystemet og samlingene innenfor forsøket gir læring.  

Forsøket har gitt Lillesand merinntekter. Noe av disse er brukt på utviklingsprosjekter og 

velferdsteknologi, men det er fortsatt midler som ikke er fordelt internt i kommunen. 

4.4 Hobøl 
Hobøl kommune i Østfold er en av A-kommunene i forsøket. Tildelingsteamet består av 2,3 

årsverk. Teamet er direkte underlagt Rådmann. Tjenestene som inngår i forsøket hører innunder to 

ulike utførerenheter:  

► Pleie, omsorg og rehabilitering som har ansvar for blant annet sykehjemmet, omsorgsboliger, 

hjemmebaserte tjenester og psykisk helseteam (brukere over 12 år).  

► Tjenester for funksjonshemmede som har dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig knyttet til 

brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne.  

Hobøl har fattet vedtak om å slå seg sammen med kommunene Askim, Spydeberg, Eidsberg og 

Trøgstad fra årsskiftet 2019/20. Kommunen vil få navnet Indre Østfold. Det er foreløpig ikke vedtatt 

en organisering for pleie- og omsorgstjenesten i Indre Østfold kommune. I Hobøl er ledelsen innstilt 

på at det vil være feil å starte større satsinger basert på situasjonen i Hobøl alene så kort før 

sammenslåingen. Derfor har de ikke vurdert større endringer i omsorgstrappa nå. 
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4.4.1 Status før forsøket 

I vår nullpunktsanalyse av Hobøl i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Hobøl 

kommune før forsøket ble igangsatt. Hobøl hadde god kompetanse i tildelingsenheten, men 

utgiftsnivået lå relativt høyt. Hobøl var Forsøkskommunen som brukte mest på helse- og 

omsorgstjenester til hjemmeboende. Tilbudet i Hobøl var i stor grad preget av høye kostnader til 

personer med psykisk utviklingshemming, og lave utgifter til omsorgsboliger. 

Kommunen så svakheter i omsorgstrappa og så for seg mer fokus på dagsenter og dagtilbud for 

eldre, både demente og for psykisk utviklingshemmede. Videre ønsket de økning i innsatsen innen 

hjemmesykepleie og antall avlastningsplasser. 

Inntil regnskapet for 2017 ble vedtatt, var Hobøl på ROBEK-listen. ROBEK-status gjorde at 

kommunen var tilbakeholdende med å utvikle tjenestene i omsorgstrappa. Ekstra midler tilført 

gjennom forsøket har gitt noe økt handlingsrom.  

4.4.2 Innføring av forsøket 

I første år av forsøket ble metodene for å gjøre vedtak forbedret og det ble økt samsvar mellom 

behov, vedtak og faktisk utførte tjenester. Det var imidlertid betydelige problemer med kapasiteten i 

tildelingsenheten, bl.a. i forbindelse med sykmeldinger. Antallet stillinger formelt knyttet til 

tildelingen ble økt med 40 prosent i forbindelse med forsøket.  

Ansatte i kommunen beskriver innføringen av forsøket som ressurskrevende. Fagsystemet hadde 

ikke den nødvendige funksjonalitet og kommunen slet med sykemeldinger i tildelingsteamet. Dette 

gjorde at innføringen samlet sett ble opplevd som krevende. 

Nå er tildelingsenheten fullt bemannet og uten langtidsfravær. Flere av de ansatte legger vekt på at 

fagsystemet nå gir mye nyttig informasjon. 

4.4.3 Utviklingen i forsøksperioden  

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 

De fleste informantene mener at Hobøl har ganske god dekning av tilbud i hele omsorgstrappa, 

men enkelte mener de burde hatt bemannede boliger tilpasset personer med psykiske lidelser. I 

dag bor en del personer med psykiske lidelser som mangler boevne hjemme hos familien.  

Tildelingsenheten har fokus på å prioritere hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering, 

men de er litt usikre på om dette har ført til endringer i praksis. De har ikke et eget team for 

hverdagsrehabilitering, men bruker både ergo- og fysioterapeut både i tildeling og utførelse av slike 

tjenester. Enkelte av informantene mener at kommunen kunne satset mer på 

hverdagsrehabilitering. 

Hobøl ligger lavt i andel av innbyggere over 80 år som har hjemmetjenester og også i andelen som 

har tjenester overhodet, jf. Figur 4-10.  
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Figur 4-10: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Hobøl kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 

 

Hobøl bruker relativt mye på BPA. Enkelte brukere får BPA til en kostnad som langt overstiger 

kostnaden ved å ha samme bruker på sykehjem. Det er et bevisst politisk valg å overlate til bruker 

å bestemme om de vil bo hjemme. Figur 4-11 viser at Hobøl fortsatt ligger langt over 

landsgjennomsnittet i tildeling av praktisk bistand i hjemmet, men avviket fra landsgjennomsnittet er 

redusert en del i forsøksperioden. Antall tildelte timer per bruker over 67 år er på linje med resten 

av landet. Det er blant yngre brukere tildelingen er uvanlig.  

 

 

Figur 4-11: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Hobøl kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA 
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SIO har bidratt til å mobilisere ressurser for å få etablert samtalegrupper innenfor psykiatrien. Det 

er etablert separate grupper for jenter og gutter. Tilbudet fungerer delvis som et preventivt tiltak. 

I tillegg har forsøket gjort det mulig å kjøpe inn noen flere tjenester for å dekke midlertidige behov. 

Dette gjelder bl.a. tilbudet for en dement med særlige behov. Videre har de fått litt økte ressurser 

flere steder, f.eks. i tilknytning til sykehjemmet og dagsenteret. Dette har gitt rom for heving av 

kvalitet i form av bedre aktivitetstilbud. Enkelte beskriver også en sterk vekst i hjemmebaserte 

tjenester, herunder at det er blitt lettere å få BPA. 

Kommunen har vært og er flinke til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Samarbeidet med 

sykehuset på Kalnes er preget av at sykehuset er overbelastet. Det hender at Hobøl ikke får 

forhåndsvarsel før de mottar pasienter. I andre tilfeller er de uenige i utskrivingsvedtaket og de har 

bevisst unnlatt å ta imot pasienter. Hobøl samarbeider med flere andre kommuner om Helsehuset, 

som ligger i Askim. Dette brukes ofte for nyutskrevne pasienter. De har også en korttidsavdeling 

ved sykehjemmet, men denne posten brukes også til andre pasienter. Det hender sykehjemmet blir 

fullt, og de må bruke korridorplasser.  

Hobøl ligger ca. på landssnittet når det gjelder fysioterapitimer for beboere på sykehjem, og litt 

under landssnittet når det gjelder legetimer, jf. Figur 4-12. 

 

Figur 4-12: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Hobøl kommune 2015-17. 
Kilde: KOSTRA 

 

Vedtak 

SIO har bidratt til at kartleggingen er blitt bedre, både ved at den er systematisert og ved at den gir 

økt fokus på brukers behov. Vedtakene er blitt mer presise, bl.a. når det gjelder brukerens 

situasjon, og individualiserte. Målene for brukeren er blitt tydeligere.  

Vi er blitt mer bevisst på hva som er bra nok. 

Forsøket har gitt endringer i rutiner bl.a. for evaluering og revurdering. Disse prosessene blir 

beskrevet som ressurskrevende. Når ressurssituasjonen i tildelingsenheten er presset, blir nye 

vedtak prioritert framfor evalueringer og revurderinger. Det er oftest utførerenhetene som tar 

initiativ til revurdering av vedtak. Revurdering skjer ofte i forbindelse med ukentlige møter mellom 

utførerenhetene og tildelingsteamet. 

Kontrollen med om vedtak blir fulgt opp i praksis består av brukers klageadgang og samtaler om 

den enkelte bruker mellom utfører- og tildelingsenheten. Dette er lite endret som følge av forsøket. 

Det er svært få klager på at vedtak ikke blir fulgt opp og de har inntrykk av at avvik mellom vedtak 

og leveranse ikke er noe vesentlig problem. I vedtak om bl.a. praktisk bistand i hjemmet, støtte-

kontakt og BPA spesifiseres det i vedtak hvor mange timer bistand som skal gis. Dette gjøres ikke i 

andre vedtak. Normalt skrives det ikke inn sluttdato for vedtak, men det settes en «obs-dato», dvs. 

et tidspunkt for evaluering og revurdering. 
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Kompetanse og samarbeid i tildelingen 

Inntil 1. kvartal 2018 var kapasiteten i tildelingsenheten utilstrekkelig. Dette skyldtes noe langtids-

fravær og at en stilling ble besatt først i mars 2018. Før den tid gjorde utførerenhetene mye av 

tildelingen som tildelingsenheten skulle gjort. Nå oppfatter de fleste vi intervjuet kapasiteten som 

tilstrekkelig. Som hovedregel gjør de hjemmebesøk hos alle som søker tjenester for første gang.  

Alle vi intervjuet mener at tildelingsenheten nå har bred og riktig kompetanse (sykepleier, 

vernepleier og ergoterapeut). De mangler kompetanse på enkelte områder, herunder fysioterapi, 

men dette dekkes opp ved at de kan trekke på ansatte i utførerenheten som har denne 

kompetansen.  

Det er enighet blant de vi intervjuet om at samarbeidet mellom tildelingsenheten og utfører-

enhetene fungerer godt. Tidligere måtte utførerenhetene selv stå for mye av tildelingen ettersom 

tildelingsenheten hadde for dårlig kapasitet.  

Ansatte i enheten for psykiatri er skeptiske til om det er hensiktsmessig å bruke en separat 

tildelingsenhet for unge med psykiske lidelser. En del i denne gruppen synes det er vanskelig å 

åpne seg om sin situasjon først for én person fra tildelingsenheten og senere for personer i 

utførerenheten. Kanskje bør kartleggingen for denne brukergruppen heller gjøres av ansatte i 

utførerenheten. 

Brukermedvirkning 

De fleste ansatte mente at Hobøl også før forsøket hadde hatt sterkt brukerfokus i tildelingen, men 

at dette var blitt forsterket noe av forsøket. Særlig pekes det på at brukermedvirkningen er blitt 

systematisert gjennom samtaleguiden og at brukermedvirkningen dokumenteres gjennom guiden. 

Enkelte mente også at vedtakene var blitt mer presise og individualiserte og at styrkingen av 

ressurstilgangen som følge av forsøket hadde gitt bedre muligheter for individualisering av 

tjenestene, bl.a. på dagsenteret. 

Et klart flertall av de pårørende vi intervjuet er svært fornøyde med både tildelingen og tjenestene, 

men slik de beskriver tildelingsprosessen, samsvarer den ikke med prosessen det er lagt opp til i 

forsøket. De fleste rapporterer liten eller ingen kontakt med tildelingsenheten. Dette kan ha 

sammenheng med at de fleste var knyttet til brukere som hadde hatt tjenester før tildelingsenheten 

ble opprettet. Få av de pårørende beskriver en kartleggingssamtale slik det er lagt opp til i forsøket, 

men de som hadde hatt en slik samtale sa at bruker hadde fått spørsmål om «Hva er viktig for 

deg?».  

På systemnivå har de et råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. På sykehjemmet 

har de møter med pårørende-gruppen 1-2 ganger i året. 

Rutiner og verktøy 

Forsøket har endret en del rutiner og verktøy. Tilbakemeldingene på disse er blandede. 

Samtaleguiden trekkes fram som nyttig. Den bidrar til å strukturere samtalene på en god måte og 

gir grunnlag for en systematikk i tildelingen. Den understøtter derfor også likebehandling. Enkelte 

mener at samtaleguiden kan være unødig omfattende for en del brukere og at de av og til kutter 

enkelte spørsmål. Andre savner tematisering av barn og unge som pårørende. Loven framhever at 

disse skal ivaretas. 

En del brukere og pårørende mener det nye søknadsskjemaet er vanskeligere å bruke enn det 

gamle. De mener det er vanskeligere å beskrive behov enn den tjenesten de ønsker. 

Sjekklisten blir ikke like mye brukt, men nevnes som nyttig, og da særlig for nyansatte.  
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Også tilpasningen av fagsystemene blir omtalt som nyttige. De gir informasjon som skaper økt 

forståelse for pleie- og omsorgssektoren.  

Rapporteringen knyttet til stykkprisfinansieringen beskrives som krevende. Forøvrig fungerer 

systemløsningene godt. Stykkprisfinansieringen gjør det nødvendig med oppdatering av vedtak. 

Dette ble ikke i samme grad vektlagt tidligere. Rapportering om oppdatering av et vedtak tar 3-4 

minutter, sier en av informantene.  

Økonomi og finansieringsmodell 

For Hobøl, som ROBEK-kommune, har det vært svært viktig at forsøket har gitt et overskudd. 

Tidligere har overskridelser innenfor pleie og omsorg ført til at andre sektorer har måttet bli med på 

innstramninger. Nå er de andre sektorene skjermet som følge av øremerket finansiering til pleie og 

omsorg. 

Forøvrig sier enkelte ansatte at det har vært en lettelse å slippe å tenke så mye på økonomi i 

forbindelse med tildeling av tjenester. De har kunnet bruke sitt faglige skjønn i tildelingen og vært 

trygge på at tildelte tjenestetilbud vil bli finansiert. Også pårørende har hatt en forståelse av at 

forsøket har gjort at et faglig begrunnet tjenestetilbud vil bli gjennomført uten å risikere å møte 

budsjettbeskrankninger. Mens flere ansatte uttrykker lettelse, er det andre som mener at en fare 

ved forsøket er at fokuset på økonomi kan bli for svakt – forsøket kan virke sløvende.  

Kommunen har i perioden etter at forsøket ble startet opplevd at behovet for tjenester på enkelte 

områder har falt (ikke som følge av forsøket). Dette gjelder bl.a. to tilfeller der ressurskrevende 

brukere har falt bort eller flyttet. I disse tilfellene har kommunen måttet nedbemanne i de aktuelle 

enhetene.  

En av informantene mente at forsøket stimulerer til bruk av midlertidige ansatte gjennom at 

modellen legger opp til at kommunen opp- og nedskalerer sitt tilbud i takt med tjenestebehovet.  

Kommunen har vært innstilt på at kommunen vil måtte finansiere pleie- og omsorgssektoren fra frie 

midler etter at forsøket avsluttes. Dette har bidratt til at de har vært innstilt på nøkternhet i utvikling 

av tjenestene slik at tilbudet skal kunne videreføres også etter at forsøket avsluttes.  

Forsøket har bidratt overraskende positivt til Hobøls økonomi. I intervjuene oppga de en beregnet 

gevinst på 6-7 mill. kr12. Noe av dette er allokert til mindre prosjektstillinger samt noen nye 

mellomledere. Som følge av den kommende kommunesammenslåingen har de ikke vurdert å 

bruke midlene til større investeringer. Enkelte ansatte mener at de har fått bedre muligheter til å 

delta i kurs og ha faglige samlinger. De tilskriver dette overskuddet fra forsøket.  

Velferdsteknologi 

Hobøl har ikke satset mye på velferdsteknologi. Dette kan dels forklares av at kommunen har hatt 

svak økonomi. Nå har de et prosjekt sammen men kommunene de skal slå seg sammen med, men 

dette arbeidet er helt i oppstarten og har foreløpig ikke gitt konkrete utslag.  

Et eksempel på manglende satsing er at alarmanlegget på sykehjemmet ikke virker og at de 

ansatte derfor må bruke manuelle bjeller. 

Enkelte informanter trekker frem at dårlig utbygd internett i deler av kommunen er en barriere for 

utbredelse av velferdsteknologi.  

                                                      
12 I Agenda Kaupang (2018) anslås overskuddet til 8,3 mill. kr i 2017. 
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Læring 

Flere av informantene mener at forsøket har gitt god læreeffekt. Enkelte mener at verktøyene og 

prosedyrene i forsøket gjør at de ansatte jobber smartere. Videre er samtaleguiden og sjekklisten 

bevisstgjørende og endring i fagsystemet gir bedre forståelse av årsaker til endringer i utgiftene. 

Videre oppgir ansatte å ha lært mye av fagsamlingene i forsøket. 

Forankring av forsøket i organisasjonen 

Da kommunen gikk med i forsøket, ble dette vedtaket fattet av kommunestyret mot anbefaling fra 

administrasjonen. Bl.a. var administrasjonen usikker på om forsøket ville bidra positivt eller negativt 

til kommunens økonomi. Nå er alle vi intervjuet positive til virkninger av forsøket, og mange uttrykte 

håp om forlengelse.  

4.4.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen? 

Hobøl var ROBEK-kommunene fram til 2018. Forsøket bidro til å gi noe bedre handlingsrom enn 

de ellers ville hatt. Inntil 2018 var pleie- og omsorgssektoren preget av at tildelingsenheten hadde 

utilstrekkelig kapasitet. Intervjuene tyder ikke på at forsøket er hovedårsak til at enheten nå 

fungerer godt.  

Alt i alt virker de fleste i kommunen fornøyde med hvordan forsøket har påvirket kommunen. De 

viktigste endringene som kan trekkes fram er:  

► Kommunen har i større grad enn tidligere fått innsikt i egne tjenester og ulike kostnadsdrivere 

forbundet med disse.  

► Økonomisk sett har forsøket gått bedre enn forventet. Kommunen har fått handlingsrom til å 

innføre enkelte lavterskel-tiltak.  

► Samtaleguiden og formatet på vedtakene har gitt økt bevissthet om begrunnelsen for vedtak 

og høyere kvalitet på vedtakene.  

4.5 Spydeberg 
Spydeberg var fram til mai 2016 organisert etter en to-nivå modell med syv enheter plassert direkte 

under rådmann. Kommunens helse- og omsorgstjenester har i praksis vært delt mellom to enheter. 

Den ene enheten, Grinitun pleie og omsorg, har bestått av sykehjemmet og hjemmebaserte 

tjenester. Den andre enheten, Familierelaterte tjenester, har hatt ansvar for tjenester til 

funksjonshemmede og tilbud innen rus/psykiatri, i tillegg til en rekke andre tjenester. Spydeberg var 

i mai 2016 midt inne i en omorganiseringsprosess der denne strukturen ble endret.  

4.5.1 Status før forsøket  

Tildelingsprosessen ved inngangen til forsøket: Fra tildelingsteam til tildelingsenhet 

De ansatte opplevde ved inngangen til forsøket at kompetansen i tildelingsfunksjonen ikke var 

tilstrekkelig. Få personer var involvert i tildelingen og kompetansen var ikke bredt nok sammensatt. 

Før forsøket var det enhetslederne som signerte vedtaket og hadde det siste ordet. Etter at 

forsøket startet ble beslutningsmyndigheten gitt til tildelingsenheten. 

Ved oppstart hadde ikke kommunen rutiner som sikret at brukerne får det antall timer som er 

vedtatt. Samtidig rapporterte kommunen at brukerne var tilfredse og at ingen hadde klaget på for få 

utførte timer. 
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Tjenester ved inngangen til forsøket: Høye kostnader og sterk prioritering av mennesker med 
psykisk utviklingshemning 

I 2015 var de korrigerte utgiftene i Spydeberg nest høyest blant sammenligningskommunene. 

Spydeberg var den Forsøkskommunen som brukte nest mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt 

til praktisk bistand er høyere enn snittet av de øvrige kommunene. Tilbudet i Spydeberg er videre 

preget av høye kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, lav ressursinnsats i 

omsorgsboligene og mange kommunale boliger. Det kan se ut som om kommunen ikke klarer å 

utnytte korttidsplassene godt nok. Gjennomstrømningstiden på korttidsplassene er sammen med 

Hobøl den lengste blant forsøkskommunene. 

Andelen fagutdannede i Spydeberg var noe høyere enn landet, mens andelen med høyskole-

utdanning var lavest blant Forsøkskommunene sammen med Hobøl. Tilbudet om fysio- og 

ergoterapi på sykehjem var på et høyere nivå enn landet, det samme var nivået på legetimer.  

Fremtidens tjenester: Forsøket som drahjelp for profesjonalisering 

Kommunen hadde stor tro på at tildelingsenheten vil gi økt profesjonalisering. Informantene var 

også av den oppfatning at hjemmetjenesten burde styrkes og særlig hjemmetjenestens evne til å 

tilrettelegge og å jobbe med habilitering og rehabilitering. I tillegg ble behovet for å jobbe med 

aktivisering og dagtilbud, både til eldre og utviklingshemmede, fremhevet. 

4.5.2 Innføring av forsøket  

Ryddejobben 

For B-kommunene var denne prosessen annerledes enn for A-kommunene, men også i Spydeberg 

har det vært foretatt en betydelig opprydning.  

Den viktigste endringen var etablering av tildelingsenhet, noe som har medført en total omlegging 

av vedtaksprosessene. Det er utarbeidet et kriteriesett som anses å være i tråd med Helse-

direktoratets veileder, nytt kartleggingsskjema er tatt i bruk og skjemaet for søknad om tjenester er 

endret. 

En annen effekt var at budsjettet ble bygget om, forsøket ble nå budsjettert som ett område og 

utgjør en rapporteringsenhet. Dette gir et helhetlig system som medfører en vesentlig forenklet 

rapportering. 

SIO som grunnlag for forbedring 

Informantene anså i hovedsak den utviklingen som skjedde det første året i forsøket som en helt 

naturlig og planlagt utvikling som ville ha skjedd uavhengig av forsøket. Innføring av tildelings-

enhet, profesjonalisering av kartleggingsfunksjonen og en dreining fra institusjonstjenester til 

tjenester i hjemmet var planlagt før forsøket. 

Dette er i tråd med de forventningene informantene uttrykte ved oppstarten av prosjektet at 

effekten av etablering av en egen tildelingsenhet som erstatning for kartleggingsenheten skulle 

medføre en profesjonalisering av vedtaksprosessen 

4.5.3 Utvikling i forsøksperioden 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet 

Ifølge informantene var situasjonen ved inngangen til forsøket preget av et høyt tjenesteomfang og 

mange tilbud høyt oppe i omsorgstrappen. Kommunen jobbet i 2017 med å ta ned tjeneste-

omfanget, og nye vedtak ble beskrevet som å være mindre omfattende enn tidligere vedtak.  
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Omleggingen innebar en forskyvning av ressurser fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Den 

1. mai i 2017 stengte kommunen 5 plasser på sykehjem og overførte ressurser til 

hjemmetjenesten. 

I år beskrives situasjonen som anstrengt. Det rapporteres om volumøkning, stigende antall med 

demens og mange brukere i hjemmetjenesten med omfattende behov.  

Oppfatningen er at brukerne i hovedsak får det de trenger, men det rapporteres om mangel på 

sykehjemsplasser. En av de nedlagte plassene ble gjenåpnet i 2018. Situasjonen i hjemme-

tjenesten beskrives også som krevende. Brukerne blir boende hjemme lenge. 

For å ha en funksjonell omsorgstrapp synes det å mangle trinn både på toppen i og bunnen. Flere 

sykehjemsplasser etterlyses, både langtids-, korttids- og rehabiliteringsplasser. Flere omsorgs-

boliger etterlyses også. 

I den andre enden av trappen etterlyses lavterskeltilbud, forebygging og hverdagsrehabilitering. 

Her synes det å gjenstå mye. Kommunen hadde i fjor planer om å opprette et tilbud om hverdags-

rehabilitering, da beskrev informantene mangel på ergoterapeuter, fysioterapeuter, demens-

koordinator og kreftkoordinator som begrensende faktorer. 

Det synes ikke som om situasjonen er endret vesentlig. Som en informant sier: 

«Spydeberg har ikke tatt i bruk arbeidsmåter som forventes nasjonalt.» 

Tilbudet til psykisk utviklingshemmede beskrives i hovedsak som tilfredsstillende, selv om 

kommunen fortsatt mangler ambulant team som kunne gitt et lavterskeltilbud. 

Situasjonen innen psykisk helse og rus omtales som bedret sammenlignet med i fjor. Behovs-

dekningen beskrives som å være rimelig god. 

Med hensyn til velferdsteknologi og tjenesteutvikling er det flere informanter som mener at 

kommunen ikke har kommet særlig langt. Andre peker på at det jobbes med dette i 5-

kommunesamarbeidet, blant annet med nytt journalsystem og velferdsteknologi. Det hevdes at det 

er liten hensikt i at Spydeberg setter i gang tiltak på egen kjøl før sammenslåingen.  

Omsorgstrappen i Spydeberg 

En gjennomgående tendens er at andelen eldre over 80 år som har tjeneste er lavere i 2017 enn i 

2015, jf. Figur 4-13. Andelen over 80 år som har hjemmetjenester er over snittet for landet, men 

under snittet for Forsøkskommunene. Andelen beboere på sykehjem er tredje høyest blant 

deltagerkommunene, men under landsnittet. Årsverk med helseutdanning ligger over snittet for 

landet, men under snittet for forsøkskommunene. 



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 63 

 
Figur 4-13: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Spydeberg kommune 2015-17. 
Kilde: KOSTRA 

 

Antall timer pr. uke tildelt til praktisk bistand ligger på et relativt høyt nivå i vår sammenligning, 

mens antall timer tildelt til helsetjenester ligger på et svært lavt nivå, jf. Figur 4-14.  

 

Figur 4-14: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Spydeberg kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 

 

Både antall fysioterapitimer og legetimer pr. uke ligger på et relativt høyt nivå, jf. Figur 4-15. 
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Figur 4-15: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Spydeberg kommune 2015-17. 
Kilde: KOSTRA 

 

Vedtak 

Det er utarbeidet et nytt kriteriesett som av kommunen ansees å være i tråd med Helse-

direktoratets veileder for saksbehandling13. Det er også utarbeidet et kartleggingsskjema, men ikke 

en samtaleguide. 

Videre er skjemaet for søknad om tjenester endret. Den viktigste endringen er at skjemaet nå 

etterspør hvilke behov som ønskes vurdert. Det var opprinnelig en intensjon at tjenestemenyen 

skulle tas ut av skjemaet, men den er fortsatt med, dog med annen ordlyd. 

Informantene oppfatter at vedtakene har endret seg i løpet av de to siste årene. De har blitt mer 

presise og inneholder målsetting for brukerne. Ressurser fremkommer ikke i vedtakene bortsett fra 

vedtak til funksjonshemmede, ressurskrevende, psykisk helse samt omsorgslønn. 

I fjor opplyste informantene om at kommunen har skjerpet praksisen med hensyn til revurdering av 

vedtak. I år rapporteres det om at den nye praksisen ikke i fullt monn etterleves. Endring i tjeneste 

meldes ikke alltid til tildelingsenheten og selv om det settes revurderingsdato i vedtaket er det noe 

etterslep. Informantene fra tildelingsenheten peker på at det oppstår en mismatch mellom vedtak 

og tiltak.  

«Vi gjør mer enn vedtakene sier.» 

Kommunen synes fortsatt ikke å ha et system for å kontrollere at vedtakene faktisk utføres, men 

det pekes på at en konsekvens av opprettelsen av tildelingsenheten er at det hat blitt etablert en 

mye tettere dialog rundt vedtak og behov. Tildelingsenheten ber om tilbakemelding på om 

tjenestene er reelle, og i hvilken grad de faktisk blir utført. 

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 

I fjor var informantene stort sett tilfreds med den da nyetablerte tildelingsenheten. Kompetansen og 

kvaliteten i tildelingsprosessen ble beskrevet som rimelig bra og saksbehandlingen som 

betryggende. Om tilmåling av tjenester ble det sagt at den var blitt likere, og at kravene til 

dokumentasjon ble ivaretatt.  

I år er det en viss skepsis å spore hos informantene både med hensyn til kapasitet og kvalitet. 

Kapasiteten synes å bli utfordret av stor pågang av nye brukere og at noen mener at tildelings-

enheten «følger brukerne for langt ut» og videre at de utfører oppgaver andre kunne ha gjort som 

eksempelvis kjøp av sykehjemsplasser. 

                                                      
13 2016. Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. IS-2442 
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Vurderingen av kvaliteten påvirkes av at tildelingsenheten ikke har ansatte med kompetanse på 

psykisk helse. 

Samarbeidet mellom utførerenheter og tildelingsenheten beskrives som bra.  

Med hensyn til samhandlingsreformen er situasjonen uendret fra fjoråret. Informantene beskriver 

situasjonen som krevende og gir inntrykk av at kommunen stadig får flere krevende pasienter som 

krever mer spesialisert kompetanse 

Brukermedvirkning 

På samme møte som tidligere år mener informantene gjennomgående at Spydeberg er opptatt av 

brukermedvirkning. 

Noen informanter hevder at Spydeberg har en egen variant av hva er viktig for deg-spørsmålet, 

mens andre mener at man fortsatt har en lang vei å gå fordi man alt for lett tenker tjenester ved 

kartlegging og tildeling. 

Økonomi og finansieringsmodell  

For B-kommunene innebærer forsøket en endring fra rammefinansiering til øremerket finansiering. 

Flere sier at dette har betydd svært mye. Øremerkingen har gjort at sektoren er blitt skjermet til 

tross for at kommunens økonomi er blitt strammere de siste årene. Øvrige sektorer har måttet 

gjennomføre kostnadsreduksjoner. 

Kommunens intensjon var å avsette påslaget på 4 prosent til fond. Det ble gjort for 2017. I 2018 

bruker sektoren alle midlene i driften. Informantene opplever at behovene har vokst vesentlig de 

siste årene, noe som gjør at rammene nå beskrives som svært trange.  

«Å dekke økte behov innen gitte rammer, er også en type nedskjæring.» 

Forankring av forsøket i organisasjonen 

Ut over selve finansieringsmodellen synes ikke organisasjonen som sådan å ha et svært aktivt 

forhold til forsøket. 

4.5.4 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen? 

I fjor beskrev informantene at den største påvirkningen forsøket hadde hatt på kommunen var 

opprettelsen av tildelingsenheten og de følgekonsekvensene det medførte. I år beskriver 

informantene det at sektoren er skjermet for nedskjæringer som den mest positive effekten av 

forsøket.  

Ut over dette er det vanskelig å spore omforente effekter av forsøket. Det må bemerkes at det i 

løpet av det siste året har vært store utskiftinger i ledelsen, noe som kan ha påvirket kontinuiteten i 

forsøket. 

4.6 Selbu 

4.6.1 Status før forsøket  

En sentral grunn som ble oppgitt av kommunen ved inngangen til forsøket var at deltakelsen kunne 

være en drahjelp for å utvikle kommunens pleie- og omsorgssektor etter føringene i den interne 

Pleie- og omsorgsrapporten, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. I tillegg til at forsøket satte 

søkelys på pleie- og omsorgstjenestene, ville den økonomiske rammen for sektoren, gjennom den 

statlige øremerkingen og inntektspåslaget, ligge fast frem til forsøket avvikles i 2019. I perioden 

2010-2014 hadde Selbu kommune til dels store underskudd (rundt 15 mill. kr i både 2011 og 2013). 
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Før kommunen kom med i forsøket, forelå det et budsjettforslag som innebar et kutt i pleie- og 

omsorgssektoren på 3,5 årsverk for 2016. Dette forslaget ble kansellert som følge av deltagelsen i 

forsøket.  

Tildelingsfunksjonen i Selbu kommune er en del av Forvaltningskontoret i Værnes-regionen. 

Forvaltningskontoret har ansvar for å ta imot søknader og henvendelser og ta beslutninger om 

tjenester til brukerne for de fire kommunene: Meråker, Tydal, Stjørdal og Selbu. Kontorets rolle er 

ikke identisk i Selbu og Stjørdal. I Selbu kartlegger kontoret bistandsbehovet hos nye brukere. 

I Stjørdal er kontoret nå lite involvert i kartlegginger.  

Den opprinnelige modellen på Forvaltningskontoret innebar at kontoret skulle motta søknadene, 

gjennomføre hjemmebesøk, fatte vedtak og sende vedtaket til utførerenhetene, som skulle 

iverksette. De gikk imidlertid bort fra en rendyrket bestiller-utførermodell, hovedsakelig fordi 

Forvaltningskontorets vedtak ville vært svært førende for ressursbruk og dermed sektorens og 

kommunens økonomi. Selv om det formelle ansvaret for tildeling ligger på Forvaltningskontoret, 

skjer tildeling nå i dialog med ledere og koordinatorer i utførerenheten.  

I Forvaltningskontoret er det to ansatte som har ansvar for Selbu. Til sammen krever dette arbeidet 

1,5 årsverk. Kontoret har som mål at alle ansatte skal kunne svare på alle typer av henvendelser. 

Dette betyr at alle ansatte på kontoret skal kunne håndtere saker som berører innbyggerne i Selbu 

kommune. Kontoret har også etablert fagteam som understøtter andre saksbehandlere i 

kompliserte saker, gjerne der det er behov for spesialkompetanse. 

Selbu er i forsøket en B-kommune, og hadde derfor ikke fått nye føringer fra Helsedirektoratet om 

tildeling eller finansiering av pleie- og omsorgstjenestene. Kommunen skulle fortsette som før. Det 

var helt opp til kommunen selv å gjøre endringer i tildeling av tjenester underveis i forsøksperioden. 

Den eneste begrensningen er at de ikke kunne bruke de øremerkede statlige overføringene til 

andre tjenester enn de som inngår i forsøket. I tillegg har B-kommuner utvidet plikt til å rapportere 

om sin virksomhet til Helsedirektoratet. 

4.6.2 Utvikling i forsøksperioden 

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet  

Kommunens mangel på heldøgnsbemannede omsorgsboliger er det tilbudet som flest informanter 

trekker frem som problemområde. Dette var erkjent allerede før forsøket. Ekstramidlene i forsøket 

er blitt brukt til å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i prosjektet. Investeringen ville trolig blitt 

gjennomført uansett, men forsøket har redusert den økonomiske belastningen. Mangel på 

bemannede omsorgsboliger har ført til at brukere som kunne bodd i slike boliger i stedet bor på 

sykehjem.  

Kommunen har også etablert et hverdagsmestringsteam. Dette ble etablert som et forsøk i 2017 og 

ble et ordinært tilbud fra 2018. Etablering av teamet kan ikke ses som en effekt av forsøket, men 

kanskje ville de økonomiske rammene blitt trangere uten forsøket. Teamet er ikke en selvstendig 

enhet, men er en funksjon bemannet av ansatte i hjemmetjenesten. Flere informanter tror at 

teamet har bidratt til å redusere behovet for tjenester. Det er stort sett bare personer som har søkt 

om bistand som får besøk av teamet. Enkelte etterlyser sterkere vektlegging av forebyggende 

arbeid, også med eldre som ikke har søkt tjenester. De kunne ønske seg at fastlegene kunne være 

mer aktive med å melde fra om personer som ikke har søkt, men som kan få behov for bistand, slik 

at teamet kan komme tidligere inn. Foreløpig er det ganske få personer som har hatt besøk av 

teamet. Selbu har spredt bosetting. Mange bor i gamle hus dårlig tilpasset personer med nedsatt 

evne til hverdagsmestring. Det er dilemmaer knyttet til hvor mye kommunen skal satse på at 

brukere skal kunne bo i boliger som gir lang reisevei og mer omfattende hjelpebehov enn om de 

hadde bodd i mer moderne boliger.  
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De fleste av informantene mener at når de nye bemannede boligene er ferdige, vil omsorgstrappa 

være godt dekket og tilbudet i kommunen være tilpasset behovet. Informantene fra utfører-

enhetene mente at kapasiteten hos dem ikke alltid var tilstrekkelig til å dekke behovet. Dette gjaldt 

særlig hjemmetjenestene.  

Værnes-regionen har et samarbeid om velferdsteknologi. Selbu mener at de kanskje ligger lengst 

framme av kommunene i regionen i å ta i bruk slik teknologi. Kommunen har fått en 20 prosent 

stilling tilknyttet velferdsteknologi som er finansiert av forsøksmidler, som de opplever gir «litt 

ekstra trykk». De ansatte opplever at bruk av velferdsteknologi øker jevnt. 

Selbu ligger høyere enn resten av landet i andel mottakere av tjenester i aldersgruppen 80 år og 

over. Mens andel brukere er 53,9 prosent i Selbu, er landsgjennomsnittet 44,9 prosent. Avviket fra 

landsgjennomsnittet er størst for hjemmebaserte tjenester. 

 

Figur 4-16: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Selbu kommune 2015-17. Kilde: 
KOSTRA 

 

Selbu ligger ekstremt lavt i antall tildelte timer praktisk bistand blant de som får slike tjenester, 

mens helsetjenester i hjemmet ligger markant over. Selv om noe av dette kan skyldes forskjeller i 

brukere, kan forklaringen også ligge i registreringspraksis. Uansett har dette mønsteret har holdt 

seg stabilt i forsøksperioden.  
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Figur 4-17: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Selbu kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA 

 

Når det gjelder fysioterapi- og legetimer i sykehjem er dette relativt likt som landssnittet, jf. Figur 

4-18. 

 

Figur 4-18: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Selbu kommune 2015-17. 
Kilde: KOSTRA 

 

Vedtak 

Tildelingskontoret for Selbu er, som tidligere beskrevet, delt mellom Selbu og tre andre kommuner. 

Intensjonen bak å organisere tildelingskontoret på denne måten var å utnytte synergiene som 

kunne ligge i et felles tjenestekontor, kunnskapsdeling mellom ansatte, samt at tildelings-

prosessene ville være mindre sårbare for at ansatte blir borte i forbindelse med sykdom eller ferier. 

Intensjonen var også at kommunene skulle få ganske enhetlig tildeling, noe som kunne legge til 

rette for at ansatte kunne jobbe ut fra sin spesialisering på tvers av kommunene. Det har vist seg at 

de ansatte på tildelingskontoret i liten grad jobber på tvers av kommunene. Dette skyldes delvis at 

kommunene har ulike fagsystemer og retningslinjer på en del områder (f.eks. hvor ofte skal 

hjemmetjenesten vaske hos brukere som ikke kan vaske selv), men mer kunne vært oppnådd med 

enn annen organisering. Hvis kommunene hadde eliminert disse forskjellene, ville det vært lettere 

for de ansatte på Forvaltningskontoret å arbeide på tvers av kommunegrensene.  
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Delingen av tildelingskontoret og utførerenheten i Selbu kommune er fortsatt en relativ ny ordning. 

Tidligere, og senest i 2017, uttalte flere at det var problemer i samarbeidet mellom Forvaltnings-

kontoret og tjenesteenhetene i Selbu. Dette har nå gått seg til, og de fleste beskriver nå 

samarbeidet som godt. Blant annet har de ukentlige møter hvor de drøfter tildelingssaker som ikke 

er kurante.  

Det er vanligvis utførerenhetene som tar initiativ til endring av vedtak. Dette utløses oftest av at de 

ser at opprinnelig tildelt tjeneste ikke lenger er optimal. Også endringsvedtakene skrives av 

Forvaltningskontoret, men kontoret besøker vanligvis ikke brukerne i forbindelse med 

endringsvedtak. 

Personalets tidsbruk spesifiseres vanligvis ikke i vedtakene. Unntak er tildeling av støttekontakt. 

Derimot spesifiseres gjerne hyppighet av besøk eller andre tjenester.  

Alle vedtak skal ha en sluttdato, men dette er ikke fullt ut gjennomført. Dette kan være til hinder for 

en hensiktsmessig revurdering av tildelingen. Tidligere var det en tendens til at hjemmetjenesten 

leverte litt mer enn det vedtakene tilsa. Dette er nå strammet inn. 

I alle tjenestene er det regelmessige møter med evaluering av tjenestene. I de tilfeller der brukeren 

har en form for nedsatt kognitiv funksjon er pårørende og eventuelt verge med på årskontroller. I 

andre tjenester kan det være hyppigere faste evalueringer. Men utførerenhetene skal gjøre en 

løpende vurdering av om tildelingen er optimal, og endringer skjer ofte utenom de faste kontrollene. 

Særlig gjelder dette for tjenester der behovet endres ofte (gjelder bl.a. hjemmebaserte tjenester og 

rehabilitering). Også utløp av vedtak vil ofte utløse endring av tildeling. 

Kapasitetsutnyttelsen i tildelingsenheten har variert over tid. Det har vært utilstrekkelig kapasitet i 

enkelte perioder, men kapasiteten skal nå være tilstrekkelig. Det er en sykepleier og en ergo-

terapeut som behandler de fleste sakene om tildeling i Selbu. Dette gir vanligvis riktig og god 

kompetanse, men de kan trekke på andre med annen kompetanse når det er behov.  

Selbu har sammen med de andre kommunene i Værnes-regionen et interkommunalt samarbeid 

om Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Stjørdal kommune. DMS har intermediære senger som 

mottar pasienter hjemmehørende i alle samarbeidskommunene og som blir utskrevet fra sykehus. 

DMS har sikrere tilgang på riktig kompetanse hos de ansatte, og har større legedekning enn 

sykehjemmet i egen kommune. Selbu klarer å ta imot praktiske talt alle utskrivningsklare pasienter 

fra spesialisthelsetjenesten. En del av disse kommer til DMS, mens andre kommer til sykehjemmet 

i Selbu eller de får pleie hjemme.  

Kompetanse og samarbeid i tildelingen 

Forvaltningskontoret har to ansatte som har ansvar for tildeling i Selbu. Disse to trekker både inn 

fagteam i Forvaltningskontoret og ansatte i utførerenheter i Selbu i kartlegging og tildeling av 

tjenester på områder hvor de to ikke har god kompetanse. Dette ser ut til å være velfungerende for 

å sikre kompetanse i tildelingsfunksjonen.  

Brukermedvirkning 

Selbu mener at de lenge har vært gode på brukermedvirkning både i enkeltsaker og på 

systemnivå. Bl.a. markerer de brukermedvirkningen 6. juni hvert år som «Hva er viktig for deg?»-

dagen. De har tatt i bruk samtaleguiden som brukes av A-kommunene i forsøket. De har ikke godt 

system for å dokumentere brukermedvirkning. 

I malen for kartleggingssamtale er ikke spørsmålet «Hva er viktig for deg?» direkte spesifisert, men 

temaet kommer likevel vanligvis fram i samtalen. 



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 70 

De har også regelmessige ansvarsgruppemøter med pårørende for psykisk utviklingshemmede og 

med beboere og eventuelt pårørende for de som bor på sykehjem.  

Informantene mener også at Selbu er gode på brukermedvirkning på systemnivå. Rådet for eldre 

og funksjonshemmede fungerer som høringsinstans for planer og viktige forslag på pleie- og 

omsorgsområdet. På sykehjemmet har de en pårørendeforening som er svært aktiv i å sette i gang 

aktiviteter, men også i diskusjoner om utforming av tjenestetilbudet.  

Rutiner og verktøy 

Statistikkarbeidet oppleves som en av de sentrale effektene av forsøket. Gjennom prosjektet har 

Selbu kommune laget en statistikkbank. Dette er nytt og oppleves som verdifullt, særlig for 

langsiktig planlegging.  

Ansatte opplever at de kan ta ut relevant informasjon som gir oversikt over tjenestene som et 

grunnlag for styring.  

Som nevnt over, har Selbu tatt i bruk samtaleguiden som er utviklet av Stjørdal. Som et ledd i PLO-

prosjektet utviklet Selbu egne tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser som de bruker i dag. 

Økonomi og finansieringsmodell  

Flere trekker frem selve øremerkingen av midler til omsorgstjenestene som positivt for tjenestene 

på kort sikt. Pleie- og omsorgstjenestene kan ellers fort blir nedprioritert, spesielt til fordel for 

tilbudet til barn og unge. Øremerkingen gir dermed kommunen anledning til å utvikle tjenestene 

uten at kommunepolitikerne kan kutte i omsorgsbudsjettene til fordel for andre tjenester. Det gir 

således omsorgstjenestene et «pusterom» i forsøksperioden. De ansatte har oppfattet pleie- og 

omsorgssektoren som «verstinger» i kommunen fordi de opplever at de sjelden har blitt prioritert i 

budsjettene. Enkelte oppfatter at de har fått mer oversikt over sektoren som følge av forsøket og 

PLO-prosjektet.  

«Øremerking gir mulighet til å heve blikket og man har anledning til å utvikle sektoren i 

forsøksperioden som kan ha betydning for sektoren på sikt». 

 

«Oppfatter at det er mer romslig nå – forsøket har gitt oss et pusterom». 

 

Kommunen er klar på at forsøket har gitt sektoren mer midler enn de ellers ville hatt, som 

potensielt har hindret at de hadde måttet si opp folk. Selbu har ønsket å få avklaringer fra 

direktoratet om hva pengene kan brukes til. Før prosjektet startet burde det vært avklart hvordan 

deltakerkommunene kunne bruke ekstramidler fra prosjektet. Kommunen måtte gjøre flere 

henvendelser til Helsedirektoratet før dette ble avklart.  

Flere forteller at det er fokus på at tjenesteutviklingen ikke skal føre til økte kostnader på sikt. 

Prosjektet gjelder kun en begrenset tidsperiode, og kommunen har stor oppmerksomhet på at de 

ikke skal øke det generelle kostnadsnivået, fordi dette vil kunne skape behov for smertefulle 

innsparingsprosesser når forsøket avsluttes. 

Politikere oppfatter at det hadde vært mer utviklende for kommunen å kunne prioritere midlene fritt, 

og de opplever at øremerking gjør det vanskelig å styre. Blant annet tar ikke øremerking hensyn til 

endringer hos brukere, og gjør ordningen lite fleksibel. Både forvaltningen og politikerne i 

kommunen ser allikevel en klar fordel i at sektorene er skjermet i en kortere periode.  

4.6.3 Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen? 
Informantene i kommunen ser få sikre virkninger av deltakelsen i forsøket på tildelingen og 

kvaliteten på tjenestene. Forsøket har hatt følgende virkninger: 
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• Øremerkingen av finansiering til pleie- og omsorgssektoren gjorde at planlagte kutt ble 

kansellert 

• Ekstramidler til B-kommunene har bidratt til å framskynde utviklingen av tjenester. Kanskje 

ville bygging av bemannede boliger ikke blitt realisert like raskt uten forsøket. En del av 

forsøksmidlene er blitt brukt til ulike opplæringstiltak.  

• Selbu deler tildelingsfunksjon med Stjørdal. Stjørdals status som A-kommune har gjort at 

forvaltningskontoret har fått opparbeidet kompetanse som også Selbu nyter godt av. 

 

Flere sier at forsøket har bidratt til å stimulere prosesser som allerede har vært satt i gang i 

kommunene. Flere av informantene trekker frem Pleie- og omsorgsprosjektet (PLO) fra 2015 som 

spesielt viktig for å utvikle kommunens tjenester og for å identifisere utviklingsmuligheter. De 

ansatte forteller at prosjektet ga mye informasjon om hva som fungerte godt og mindre godt, og det 

ble laget planer for tiltak som skulle følges opp. Forsøket har således kommet inn som en ekstra 

stimulans til å gjennomføre tiltakene som allerede forelå, men det er vanskelig å avgjøre hvilke 

endringer som ville skjedd uansett og hvilke som er resultater av forsøket. 

Opplæringstiltak finansiert med forsøksmidler har bidratt til å heve kompetansen i sektoren. 

Forsøket har gjort at helse- og omsorgssektoren er blitt økonomisk skjermet og økt ramme har gjort 

det enklere å få gjennomført endringer.  

Ansatte på økonomi opplever klare fordeler ved utvikling av statistikkbanken som har vært en 

direkte konsekvens av prosjektet i kommunen. Dette har gitt bedre forståelse av tjenestene.  
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5 Indikatorer 
Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan de ulike kommunene scorer på hver indikator. Figur 

5-1 viser hvordan de ulike hovedindikatorene (utforming av tjenestetilbud, brukermedvirkning, 

kompetanse/samhandling og rutiner/verktøy) er operasjonalisert. 

Indikatorene speiler hver hovedindikator på ulike måter. Indikatorene baserer seg i stor grad på 

kvantifiserbare og sammenlignbare størrelser. Kvalitativ kunnskap om kommunene er brukt i 

fortolkning av resultatene, og fremgår i større dybde i kapittel 4.  

I dette kapittelet presenteres utformingen av tjenestetilbudet i de ulike kommunene i avsnitt 5.1. 

Avsnitt 5.2 sammenfatter indikatorene knyttet til brukermedvirkning, avsnitt 5.3 kompetanse og 

samhandling, mens avsnitt 0 gjennomgår rutiner og verktøy for tildeling. Begrunnelsen for bruk av 

hver indikator følger i hvert enkelt avsnitt.  

 

Figur 5-1 Samlet indikatorsett 
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5.1 Utforming av tjenestetilbudet 
Videre følger en omtale av de indikatorene som på ulike måter speiler utviklingen i tjenester.  

I analysen av tjenesteutviklingen er det viktig å være oppmerksom på at de fire A-kommunene er 

preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og omsorgstjenester. For de fire 

kommunene er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i behovet som følge av 

demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt per år.  

5.1.1 Fordelingen av utgifter på tre brukergrupper 

Som beskrevet i kapittel 3.7.8 er en av metodene i dette arbeidet å fordele aktuelle poster i 

kommuneregnskapet på tre brukergrupper, hhv. personer med nedsatt funksjonsevne, personer 

med rusproblemer/psykiske problemer, og eldre.  

Som en del av vår nullpunktsanalyse ble regnskapet for 2015 for alle A-, B- og C-kommunene 

fordelt på de tre gruppene. I det følgende beskriver vi først forskjeller i kommunenes utgifter til 

disse brukergruppene i 2015. I analysen av fordelingen av utgiftene i 2016 og 2017 er vi i første 

rekke opptatt av om forskjellene mellom kommunene har blitt redusert. Reduserte forskjeller kan 

sies å være i samsvar med den overordnede målsetting om «økt likebehandling på tvers av 

kommunegrenser». 

Hovedkonklusjoner regnskapet 2015 

Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigering av forskjeller 

i behov. Kartleggingen av utgiftene til kommunene i forsøket illustrerer disse forskjellene. Hobøl lå 

høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 prosent høyere enn Stjørdal som lå lavest.  

 

Figur 5-2  Netto utgifter til pleie og omsorg 2015 korrigert for behov. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 
2015  
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Blant disse kommunene var det langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funk-

sjonsevne og psykisk helse enn for utgiftene til eldre. For eldre hadde Våler de høyeste utgiftene, 

30 prosent høyere enn Stjørdal som hadde lavest utgifter. Høyeste utgifter til personer med nedsatt 

funksjonsevne hadde Hobøl, med et nivå mer enn fire ganger så høyt som Stjørdal. Våler hadde 

utgifter til psykisk helse som lå ti ganger så høyt som for Oppdal som lå lavest. 

De korrigerte driftsutgiftene for den eldste gruppen er vist i figuren under.  

 

Figur 5-3 Netto utgifter til pleie og omsorg til eldre 2015 mv. korrigert for behov. Korreksjoner basert på 
delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015  

I 2015 brukte Våler mest på den eldste aldersgruppen og Stjørdal minst, jf. figuren over. Utenom 

de to som brukte mest (Våler og Østre Toten) og Stjørdal, er det relativt små forskjeller i nivået på 

utgiftene til eldre. De fire kommunene med lavest samlede utgifter er også de fire kommunene som 

bruker mest på omsorgsboliger til denne gruppen.  

Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2017 i A-kommunene 

Fra 2015 til 2017 har de samlede bruttoutgiftene for de fire A-kommunene økt fra 1 050 til 1 207 

millioner kroner (jf. tabellen under). Den samlede veksten i utgiftene er beskrevet og analysert i 

Agenda Kaupang (2018)14. Så langt er utgiftene korrigert for behov (figur 5-2 og 5-3), slik at vi kan 

sammenlikne på tvers av kommuner. I drøftingen av utviklingen fra 2015 til 2017 er utgiftene ikke 

korrigert for behov. Det betyr at tabellene under viser den faktiske utviklingen i millioner kroner. 

                                                      
14 Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og 
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader» 
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Tabell 5-1 Bruttoutgifter 2015-2017 fordelt på tre brukergrupper for A-kommunene. Millioner kroner 

 

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende. 

Personer med nedsatt funksjonsevne: Både Hobøl og Lillesand har svakere vekst enn pris- og 

kostnadsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) på 5,1 prosent fra 2015 til 2017. Begge 

kommunene lå høyt i utgangspunktet. Vekst har vært sterk for Os og Stjørdal, som var blant 

kommunene som lå lavt. Altså har utviklingen gått i retning mer likhet.  

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: For denne gruppen har det fra 2015 til 2017 

vært en sterk vekst for Hobøl, Lillesand og Os og reduksjon for Stjørdal. I 2015 lå utgiftene i 

Stjørdal betydelig høyere enn de andre tre kommunene. Også for denne gruppen har det altså 

skjedd en utvikling i retning større likhet. 

Eldre mv. (institusjon). For alle de fire A-kommunene har det vært en betydelig vekst i utgiftene til 

institusjon. Os, som lå på et lavt nivå i 2015, har hatt den sterkeste vekst. Senere i rapporten (jf. 

avsnitt 5.1) viser vi at veksten har kommet selv om det har blitt færre brukere på langtidsopphold. 

Forklaringen er økte utgifter per bruker (oppholdsdøgn) på langtidsopphold, og at korttidstilbudet 

har blitt styrket. 

Eldre mv. (boliger med døgnomsorg): Økningen i Os og Stjørdal har vært sterkere enn kostnads-

veksten i kommunesektoren. Begge kommunene hadde høye utgifter til tilbudet i 2015. Hobøl og 

Lillesand har ennå ikke etablert et slikt tilbud. Lillesand har imidlertid startet planleggingen av 

boliger med døgnomsorg. Byggingen av sykehjem og andre botilbud er en prosess som tar relativt 

lang tid. Vanligvis tar det minst fem år fra planleggingen starter til bygget står ferdig. På dette 

området kan man altså ikke forvente at det skjer så mye i løpet av bare to år. 

Eldre mv (andre hjemmetjenester): Alle kommunene hadde betydelig vekst fra 2015 til 2017. 

Statistikken fra IPLOS viser at det særlig helsetjenester i hjemmet som har vokst mye. Sterkest 

vekst hadde Hobøl, som lå brukbart an allerede i 2015. Det betyr altså en utbygging av tilbudet i Os 

og Stjørdal, som i utgangspunktet har satset på boliger på døgnomsorg. Utviklingen i disse to 

kommunene har styrket den ordinære hjemmetjenesten, og altså fått et nivå som ligner mer nivået i 

andre kommuner. 

Oppsummering A-kommunene: Jevnt over har A-kommune hatt en betydelig økning i kostnader til 

de fleste brukergrupper. Samlet sett har brutto utgifter økt med ca. 15 prosent for de fire 

kommunene. Deler av dette skyldes den demografiske veksten blant eldre brukere som det ble 

pekt på innledningsvis. Samtidig er dette neppe den eneste forklaringen, noe som vil utdypes 

videre. Det er også tegn til at kommunene konvergerer med tanke på tjenester til personer med 

nedsatt funksjonsevne, for personer med psykiske problemer og rusproblemer og for hjemme-

tjenester til eldre.  

Gruppe 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

I alt 106 115 124 220 226 246 311 346 381 412 437 456 1 050 1 123 1 207

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år 5 3 3 6 8 12 11 12 16 14 15 16 36 38 46

- over 18 år 40 42 42 71 67 72 98 107 114 83 105 106 292 320 334

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 1 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 4

- over 18 år 5 9 10 14 17 21 32 44 48 68 56 59 120 126 137

Eldre mv.

- institusjon 34 36 40 89 96 100 57 63 73 70 72 81 249 266 294

- bolig med døgnomsorg 1 0 0 0 0 0 68 70 78 124 131 133 194 201 211

- andre hjemmetjenester 21 24 28 36 39 42 44 48 51 54 58 60 155 169 180

Alle AHobøl Lillesand Os Stjørdal
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Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2017 i B-kommunene 

Utviklingen for de to B-kommunene er vist i tabellen under. Rammebetingelsene for B-kommunene 

i forsøket tilsier ikke at man kan forvente at tjenestetilbudet i disse kommunene blir mer like med 

hverandre eller med tilbudet i A-kommunene.  

Tabell 5-2 Bruttoutgifter 2015-2017 fordelt på tre brukergrupper for B-kommunene. Millioner kroner 

 

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende. 

Personer med nedsatt funksjonsevne: Både Spydeberg og Selbu har hatt en sterk vekst i utgiftene 

til disse brukerne. Spydeberg lå høyt i utgangspunktet, mens Selbu lå på et mer middels nivå. Det 

er med andre ord ingen klare tegn til at utviklingen har gått i retning det som er vanlig i vårt utvalg. 

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Det har vært en sterk vekst for utgiftene i 

Spydeberg, mens utgiftene i Selbu har blitt redusert. I 2015 lå Spydeberg høyt og Selbu lavt. De to 

kommunene har altså beveget seg lenger unna gjennomsnittet for de ti kommunene. 

Eldre mv.: Fra 2015 til 2017 har de samlede utgiftene til eldre vært på omtrent samme nivå i 

Spydeberg. I Selbu har det vært en økning av utgiftene til denne gruppen. Spydeberg lå høyt i 

2015, mens Selbu lå noe under middels. For denne gruppen har det altså vært en viss konvergens 

med tanke på hvor mye kommunene bruker på denne gruppen.  

Oppsummering B-kommunene: De to B-kommunene har i likhet med A-kommunene hatt en 

betydelig økning i kostnader til de fleste brukergrupper. Mesteparten av denne veksten skyldes 

økningen i kostnader til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med psykiske problemer 

og rusproblemer i Spydeberg.  

5.1.2 Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen 

Innledende kommentarer 

Det overordnede spørsmålet vi tar sikte på å svare på er om utviklingen går i retning økt satsing på 

hjemmebasert omsorg slik trenden er for landet som helhet, eller om utviklingen går i retning av økt 

satsing på institusjonsomsorg. Vi er mest interessert i utviklingen for A-kommunene som har en 

stykkprisfinansiering som dekker en økning i tilbudet. 

Som første steg i analysen har vi sett på utviklingen i andelen av bruttoutgiftene som blir brukt på 

institusjon. Utviklingen gir uttrykk for kommunenes prioritering av utgifter til institusjon. I neste steg 

har vi studert utviklingen for tjenestene på et mer detaljert nivå.  

Gruppe 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

I alt 119 145 146 108 114 118 227 258 263

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år 5 5 9 0 0 0 5 5 9

- over 18 år 32 44 45 32 38 39 64 82 84

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 2 1 2 0 0 0 2 2 3

- over 18 år 11 18 23 4 2 1 15 20 25

Eldre mv.

- institusjon 44 48 47 46 49 51 90 97 98

- bolig med døgnomsorg 7 8 4 0 0 0 7 8 4

- andre hjemmetjenester 19 19 15 25 25 26 44 45 41

Spydeberg Selbu Begge B



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 77 

Andelen av utgiftene brukt på institusjon 

I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får 

tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av 

den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon. 

En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. Hos oss 

finansierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske 

landene har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til 

eldre. 

I Norge har det vært en vridning fra institusjon til bolig for funksjonshemmede. Dette skjedde 

gjennom den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet. Utviklingen er i ferd med å snu også i Norge. 

De aller fleste kommuner satser mer på hjemmetjenester enn før, og dekningen for heldøgns-

tilbudet går ned. En økende andel av heldøgnstilbudet blir gitt i omsorgsboliger og en redusert 

andel på institusjon. Stjørdal og Fjell er eksempler på kommuner hvor bare rundt halvparten av 

heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon. 

Utviklingen kommer til uttrykk ved at andelen av utgiftene som brukes til institusjon blir redusert. 

For landet som helhet har reduksjonen vært gradvis og jevn, slik figuren under viser. 

 

Figur 5-4 Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2017 for landet og de fire A-kommunene. Kilde: 
KOSTRA og egne beregninger 

A-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2017 som bryter med den langsiktige trenden (jf. 

figuren over). For alle de fire kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Den 

gjennomsnittlige økningen har vært på 1,9 prosentpoeng.  
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Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem 

Økte utgifter til institusjon har imidlertid bare i begrenset grad gitt seg utslag i flere sykehjems-

plasser. Samlet antall plasser i bruk for de fire kommunene har kun økt med to plasser, fra 213 i 

2015 til 215 i 2017 (jf. figuren under). Det stabile nivået som har vært helt siden 2011 videreføres 

altså også de to siste årene. 

 

Figur 5-5 Samlet antall plasser på sykehjem 2011-2017 for de fire A-kommunene fordelt på korttidsplasser og 
langtidsplasser. Kilde: Registrerte oppholdsdøgn rapportert til KOSTRA 

Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttidsplasser og en reduk-

sjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de to siste årene med en 

særlig sterk vekst for korttidsplassene.  

Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov 

som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopp-

trening eller avlastning. Et slikt tilbud har stor betydning for pasientflyten innenfor pleie- og 

omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for langtidsplasser og 

gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Noen kommuner velger å organisere korttids-

plassene under hjemmetjenesten for å sikre en smidig overgang til brukernes egne hjem. Økningen 

i korttidsplasser i A-kommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne skal klare 

seg hjemme. 

Utviklingen er imidlertid ikke helt den samme i alle A-kommunene. Informasjon om utviklingen i den 

enkelte A-kommune er vist i tabellen under. 
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Tabell 5-3 Antall plasser på sykehjem 2011-2017 fordelt på korttidsplasser og langtidsplasser for de fire  
A-kommunene. Kilde: Antall plasser er beregnet på grunnlag av registrerte oppholdsdøgn rapportert til 
KOSTRA. 

 

Antall korttidsopphold har økt i Hobøl, Os og Stjørdal, med sterkest vekst i Stjørdal (jf. tabellen 

over). I Lillesand er antall korttidsplasser på omtrent samme nivå gjennom de seks årene. 

Siden 2015 har det samlede antall sykehjemsplasser blitt redusert i Hobøl og Lillesand, mens det 

har vært en økning i Os og Stjørdal. 

Korttidsplassene er jevnt over noe dyrere i drift enn langtidsplassene. Flere korttidsplasser kan 

altså være noe av forklaringen til de økte utgiftene til institusjon. Dette er imidlertid neppe hele 

forklaringen. Andre mulige forklaringer er økt bemanning (pleiefaktorer), økt bruk av vikarer og 

ekstrahjelp eller at beboerne på institusjon har mer omfattende pleiebehov, kanskje fordi terskelen 

for å få institusjonsplass er hevet. Vi vet ikke om i hvilken grad det eventuelt kan ha skjedd en slik 

utvikling i kommunene. 

Omsorgstrappen belyst med data fra IPLOS 

Statistikken fra IPLOS gir et langt mer detaljert bilde av tilbudet av tjenester enn de tre KOSTRA-

funksjonene omtalt over. Vi har sammenliknet tilbudet av tjenester i de 12 A-, B- og C-kommunene 

med landet som helhet. Det er beregnet en indeks for alle tjenestene i de 12 kommunene som 

viser om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landet av den aktuelle tjenesten (landet=100). 

Denne normeringen er gjort ved å ta utgangspunkt i det samlede beregnede utgiftsbehovet for den 

aktuelle kommunen sammenliknet med landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra 

kriteriene i det statlige inntektssystemet. Tilnærmingen gir et grovt og overordnet bilde av 

sammensetningen av omsorgstrappen i den enkelte kommune. En svakhet er at metoden ikke tar 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Korttidsopphold

Hobøl 2,9 3,0 5,0 4,0 3,7 3,7 5,0

Lillesand 8,7 14,1 8,0 9,3 9,0 7,4 8,7

Os 12,2 13,0 14,1 17,0 16,0 17,3 16,7

Stjørdal 6,1 8,5 9,8 10,2 9,8 15,0 19,1

I alt 30,0 38,6 36,8 40,4 38,4 43,5 49,4

Langtidsopphold

Hobøl 20,2 19,8 22,0 24,6 28,1 25,6 24,8

Lillesand 67,6 66,7 71,7 68,0 63,7 62,8 59,4

Os 31,7 29,7 24,9 24,4 29,1 29,4 30,5

Stjørdal 66,6 60,9 52,4 52,3 53,4 51,7 51,2

I alt 186,1 177,1 170,9 169,3 174,3 169,5 165,9

Sykehjem i alt

Hobøl 23,1 22,8 26,9 28,6 31,8 29,3 29,7

Lillesand 76,3 80,8 79,7 77,3 72,7 70,2 68,1

Os 43,9 42,7 38,9 41,3 45,1 46,8 47,3

Stjørdal 72,8 69,4 62,1 62,5 63,2 66,7 70,3

I alt 216,1 215,7 207,7 209,7 212,7 213,0 215,3
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hensyn til forskjeller i sammensetningen av brukere i de ulike kommunene. Vi mener likevel at 

metoden er tilstrekkelig nøyaktig for vårt formål. De beregnede indeksene for 2016 for et utvalg 

tjenester er vist i Figur 5-6 under. 

  

  

  

  

Figur 5-6 Antall brukere med ulike tilbud 2016 sett i forhold til behovet for tjenester sammenliknet med landet 

som helhet (landet=100) 

 

Videre viser Figur 5-7 utviklingen samlet for de seks A- og B-kommunene for de samme tjenestene 

for perioden fra 2009 til 2017.  
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Figur 5-7 Samlet antall brukere i A- og B-kommuner for utvalgte tjenester 2009-2017 (kilde: IPLOS)  

 

En hovedkonklusjon er at det er store forskjeller mellom kommunene i sammensetningen av 

omsorgstrappen (Figur 5-6). En annen er at trendene for perioden fra 2009 til 2015 ser ut til å 

fortsette også etter at forsøket startet opp (Figur 5-7), i hvert fall for perioden forsøket foreløpig har 

vart.  
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De ulike tjenestene i figurene blir kommentert i det følgende: 

Helsetjenester i hjemmet: Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til 

hjemmeboende. Disse tjenestene ble tidligere kalt hjemmesykepleie. Det nye navnet signaliserer at 

det nå er flere yrkesgrupper som tilbyr helsetjenester til hjemmeboende. For landet som helhet har 

utviklingen siden 2009 gått i retning av at det er flere som får helsetjenester i hjemmet og færre 

som får praktisk bistand. Samlet har de 12 kommunene i vårt utvalg hatt den samme utviklingen 

både i 2016 og 2017. I 2016 har 11 av de 12 kommunene mer av disse tjenestene enn landet som 

helhet. 

Personer som mottar helsetjenester i hjemmet bor både i egne hjem og i boliger med ulikt nivå på 

bemanningen. Ansatte bruker bil eller andre transportmidler fra en sentral base (ambulant tjeneste) 

eller fra en base i samme bygg som de som mottar tjenesten. Behovet for bistand er altså svært 

forskjellig fra de som mottar tjenesten. Rundt halvparten av det aktivitetsbaserte tilskuddet i 

forsøket går til helsetjenester i hjemmet.  

Praktisk bistand daglige gjøremål: Tjenesten omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, 

egenomsorg og personlig stell. Fra 2009 til 2015 har kommunene i vårt utvalg en reduksjon i antall 

som mottar tjenester, som altså er den samme trenden som resten av landet. I 2017 er antall 

brukere på omtrent samme nivå som i 2015, noe som altså innebærer et brudd med den 

langsiktige trenden. Det er store forskjeller på hvor mye kommunene satser på disse tjenestene. I 

fire av kommunene er tilbudet mindre utbygd enn landet, og i de åtte andre er tilbudet mer utbygd. 

Praktisk bistand – opplæring daglige gjøremål: Formålet med praktisk bistand – opplæring er å 

gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, 

personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Dette omfatter også boveiledning. 

Disse tjenestene utgjør en viktig del av tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Antall 

personer som mottar disse tjenestene er mer enn doblet i perioden fra 2010 til 2017. Økningen har 

vært relativt svak etter at forsøket startet i 2015. 

Dagsenter/dagtilbud: Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå 

de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der 

personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, blir ikke registrert. 

Antall personer som mottar disse tjenestene har nesten blitt doblet i perioden fra 2010 til 2017. Den 

økte satsingen er i tråd med signaler fra statlige myndigheter. Imidlertid er det store forskjeller på 

hvor utbygd tilbudet er i kommunene. I A-kommunene er tilbudet mest utbygd i Os (indeksverdi 

198) og Lillesand (180) og minst utbygd i Stjørdal (63). 

Langtidsopphold i institusjon: Gjennom perioden har det vært en nedadgående tendens i antall 

personer som mottar tilbudet. Nedgangen har skjedd samtidig med at det har blitt flere personer i 

de aktuelle aldersgrupper. Reduksjonen fra 2016 til 2017 er den største som har skjedd gjennom 

hele perioden. Det kan altså se ut at deltakelsen i forsøket har ført til en forsterking i tidligere 

trender. Tilbudet er lite utbygd i Stjørdal, Fjell og Os.  

Omsorgsbolig: Dette er boliger som har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken. Etter en 

betydelig vekst fra 2012 til 2013 har tilbudet vært på omtrent samme nivå de siste fire årene. 

Utviklingen er uttrykk for at utbyggingen skjer i etapper, og at det de siste årene ikke har vært en 

ferdigstilling av større byggeprosjekter. I Lillesand er det imidlertid nå planlagt å bygge slike boliger. 

Planleggingen startet før kommunen ble med i forsøket. Det er ikke uvanlig at det tar fem år eller 

mer fra planleggingen starter til boligene er ferdige.  

Omsorgslønn: Omsorgslønn gis til privatpersoner som har omfattende omsorgsarbeid i hjemmet 

knyttet til en av sine nærmeste. Kommunene varierer i hvilken grad de bruker ressurser på dette. 

Blant forsøkskommunene har Spydeberg, Os og Hobøl flest mottakere av omsorgslønn (korrigert 
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for kommunens tjenestebehov). Fra 2015 til 2017 har bruken av omsorgslønn økt noe. Antall 

brukere i 2017 er nesten på samme nivå som i 2015. 

Støttekontakt: Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjons-

hemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe 

den enkelte til en meningsfull fritid. I perioden har antall personer med støttekontakt vært på 

omtrent samme nivå. I fem av de tolv kommunene er tjenesten mer utbygd enn lands-

gjennomsnittet. 

Bruttoutgifter per oppholdsdøgn 

Utviklingen etter 2015 i alle de fire kommunene er preget av en betydelig økning i bruttoutgiftene 

per oppholdsdøgn (jf. figuren under). Fra 2015 til 2017 økte A-kommunene i snitt kostnaden per 

oppholdsdøgn med 21 prosent, fra 3 092 til 3 745 kr.  

Denne utviklingen er den viktigste forklaringen til økningen i utgiftsandelen til institusjonsplasser i 

A-kommunene. Utviklingen er overraskende, fordi denne veksten ikke blir finansiert gjennom 

forsøket. Tvert imot finansierer alle A-kommunene selv veksten i utgifter per plass. I 2017 er det 

beregnet at vedtakstilskuddet gir en gevinst for institusjon for Stjørdal og Hobøl (de har altså et 

overskudd i leveransene av institusjonsplasser), mens Os og Lillesand taper.  

 

Figur 5-8 Bruttoutgifter per oppholdsdøgn 2011-2017. Kilde: KOSTRA og egne beregninger 

 

I 2017 hadde Os og Lillesand bruttoutgifter per oppholdsdøgn på rundt 4 200 kr, mens nivået i 

Stjørdal og Hobøl var på rundt 3 250 kr (jf. figuren under). Nivået i Os lå rundt 30 prosent høyere 

enn Stjørdal som lå lavest. 

I perioden fra 2010 til 2017 hadde Os et svært høyt nivå for bruttoutgiftene per oppholdsdøgn. 

Dette kan ha sammenheng med kjøp av private plasser i påvente av ferdigstillelsen av nytt 

sykehjem. Vi vet imidlertid ikke om nivået faktisk har vært så høyt eller om det kan være feil i 

datagrunnlaget. Det er registrert avvik mellom døgnene rapportert til SSB og i forsøket. Vi anser 

timene rapportert i forsøket som mer pålitelige enn til SSB. Derfor er det en viss usikkerhet knyttet 

til utviklingen vist i figuren over. Ettersom antall brukere er på et nokså stabilt nivå gir økningen i 

utgifter per oppholdsdøgn mening som forklaring på den markante økningen av utgifter til 

institusjon. 
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Ansattes vurdering av omsorgstrappen i egen kommune 

Figur 5-9 er basert på spørreundersøkelsen som presenteres i avsnitt 3.7.2. Figuren viser de 

ansattes svar på hvorvidt de vurderer at kommunens tilbud dekker de ulike trinnene i omsorgs-

trappen. I de fleste kommunene svarer de ansatte at de oppfatter at kommunene i ganske stor eller 

stor grad dekker de ulike trinnene. Det er forholdsvis små forskjeller mellom svarene fra 2018 og 

2016. Resultatene tyder på at kommunene ikke har gjort store endringer i tilbudene de gir 

innbyggerne.  

Figur 5-9 Ansattes vurdering av i hvilken grad kommunens tilbud dekker de ulike trinnene i omsorgstrappen, 

2016 (lys) og 2018 (mørk) 

 

 

5.1.3 Dekningsgrad for innbyggere over 80 år 

Dekningsgradene i tabellen under viser andelen eldre over 80 år som mottar pleie- og omsorgs-

tjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon og hjemmetjenester.  

For gruppen over 80 år varierte dekningen mellom 35 prosent i Hobøl til 54 prosent i Stjørdal. For 

denne gruppen var dekningen for landet som helhet på 45 prosent. 

Fra 2015 til 2017 har den samlede dekningen for A-kommunene blitt redusert med 2,5 prosent-

poeng. Reduksjonen har i all hovedsak skjedd for institusjon. Det var en viss nedgang også for 

landet som helhet, men betydelig svakere enn i A-kommunene.  

For hjemmetjenester er dekningen for A-kommunene omtrent på samme nivå i 2015 og 2017, men 

det var en viss nedgang i landet som helhet. Statistikken bygger på personer med tilbud 

31. desember det enkelte år. Det kan se ut til at situasjonen for den enkelte kommune til en viss 

grad er preget av tilfeldige utslag.  
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Tabell 5-4 Andel personer over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester per 31. desember 2015-17 

 

 

5.1.4 Bruk av korttidsplasser 

Korttidsplass i sykehjem er som tidligere nevnt en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å 

dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Vi har 

tidligere vist at det har vært en betydelig økning i bruken av korttidsplasser etter at forsøket startet 

(jf. Tabell 5-3). 

Statistikken over gjennomstrømmingen for korttidsplassene vist i tabellen under gir informasjon om 

hvordan disse plassene faktisk fungerer. 

I perioden fra 2015 til 2017 var hvert opphold på korttidsplass i gjennomsnitt for landet på rundt 

19 døgn. Gjennomsnittet for A-kommunene var i 2017 på 22,9 døgn. Hobøl, Lillesand og Os hadde 

en oppholdstid som var betydelig lenger enn landet som helhet. Disse kommunene lykkes altså 

2015 2016 2017

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)

Spydeberg 32,5 34,4 32,6

Hobøl 24,6 20,4 24,4

Lillesand 31,6 31,6 31,3

Os 40,2 40,3 41,9

Selbu 39,5 38,4 40,3

Stjørdal 36,8 37,4 34,6

Landet 33,0 32,5 32,0

Snitt A 33,3 32,4 33,1

Snitt B 36,0 36,4 36,5

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)

Spydeberg 13,4 12,7 11

Hobøl 16,2 14,5 10

Lillesand 12,2 12 12,2

Os 6,6 5,8 4,1

Selbu 13,7 14,8 13,6

Stjørdal 5,3 5,5 5,1

Landet 13,6 13,3 12,9

Snitt A 10,1 9,5 7,9

Snitt B 13,6 13,8 12,3

Andel innbyggere 80 år og over med tjenester (prosent)

Spydeberg 45,9 47,1 43,6

Hobøl 40,8 34,9 34,4

Lillesand 43,8 43,6 43,5

Os 46,8 46,1 46,0

Selbu 53,2 53,2 53,9

Stjørdal 42,1 42,9 39,7

Landet 46,6 45,8 44,9

Snitt A 43,4 41,9 40,9

Snitt B 49,6 50,2 48,8
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ikke så godt med gjennomstrømmingen som det som ellers er vanlig. Fra 2015 til 2017 har 

oppholdstiden økt i Hobøl og Os, mens den har blitt redusert i Lillesand. 

Fra 2015 til 2017 har Stjørdal hatt en reduksjon i oppholdstid fra et nivå høyere enn landet til et 

betydelig lavere enn landet. Tidligere er det vist at Stjørdal omtrent har doblet antall korttidsplasser 

for 2015 til 2017. Det betyr at det er mer enn tre ganger så mange innom en korttidsplass i 2017 

som i 2015. Her har det altså skjedd en svært markant økning i bruken av korttidsplasser bare i 

løpet av to år. 

Tabell 5-5 Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold 2015, 2016 og 2017 

 

5.1.5 Tildelte timer hjemmetjenesten 

Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om 

bistandsbehovet til brukerne, og om hvor «generøs» kommunen er i tildelingen av tjenester. Både 

for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser tabellene svært store forskjeller mellom 

kommunene. Eksempelvis kan det høye nivået i Hobøl være et resultat av at kommunen har 

mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

For A-kommunene har utviklingen fra 2015 til 2017 gitt noe flere timer per bruker for helsetjenester 

i hjemmet og færre timer for praktisk bistand. Samtidig er det altså også flere brukere som får 

helsetjenester i hjemmet og færre brukere som får praktisk bistand (jf. Tabell 5-6). 

2015 2016 2017

Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold

Spydeberg 28,8 16,1 15,6

Hobøl 23,1 21,9 25,9

Lillesand 28,8 27,1 23,5

Os 19,4 22,3 29,2

Selbu 19,7 15,6 15,6

Stjørdal 22,8 15,2 13,0

Landet 19,0 19,0 19,3

Snitt A 23,5 21,6 22,9

Snitt B 24,3 15,9 15,6
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Tabell 5-6 Gjennomsnittlig antall tildelte timer 2015, 2016 og 2017, praktisk bistand og helsetjenester i 
hjemmet 

 

 

Så langt har vi sett på tildelingen til brukere i alle aldersgrupper. Tabellen under viser gjennom-

snittlig antall tildelte timer til personer over 67 år.  

Os og Stjørdal tildeler flere timer i uken til disse brukerne enn det som ellers er vanlig. Tildelingen 

henger sammen med at disse kommunene har valgt å satse på boliger med døgnomsorg som et 

alternativ til institusjon. Tilbudet i boliger med døgnsomsorg blir regnet som en hjemmetjeneste. 

Beboerne i disse boligene i Os og Stjørdal har jevnt over et større behov for bistand enn det som 

ellers er vanlig.  

For A-kommunene tildeles like mange timer i 2017 som i 2015. Det har vært en økning for Hobøl 

og Lillesand som lå lavest i 2015, og en reduksjon for Os som lå høyest i 2015. Tildelingen er altså 

likere nå enn den var før forsøket startet. På dette området kan en altså si at målet med forsøket er 

nådd. 
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Tabell 5-7 Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år 2015-2017 

 

5.1.6 Fagkompetanse i tjenestene 

Kompetansen til de ansatte er av betydning både for kvaliteten av tilbudet til brukerne og for 

effektiviteten i tjenesten. Nivået på kompetansen i den enkelte kommune vil være avhengig av 

hvilken kompetanse kommunen ønsker i stillingene, og om kommunen klarer å rekruttere personer 

med den ønskede kompetansen. Enkelte kommuner har problemer med å få tak i kvalifiserte 

personer. Situasjonen på det lokale arbeidsmarked vil derfor være av betydning for hvor mange av 

de ansatte som har fagutdanning. 

For landet som helhet var det i 2017 74,4 prosent med relevant fagutdanning i de brukerrettede 

tjenestene innenfor pleie og omsorg. Gjennomsnittet for A-kommunene lå på 76,8 prosent. Andelen 

har økt for Hobøl, Os og Stjørdal, mens den har blitt redusert i Lillesand. 

Tabell 5-8 Andel årsverk i brukerrettede tjenester med relevant fagutdanning 2015 og 2016 

 

5.1.7 Årsverk i tjenestene  

Antall ansatte og årsverk i kommunenes pleie- og omsorgstjenester er en god indikator på 

omfanget av tjenester som faktisk leveres. Rapportering av årsverk har vært gjort av kommunen 

selv, som har rapportert til evaluator på fire ulike tidspunkter. Tallene referer til faktiske stillinger 

som det er tatt høyde for i budsjettet. Midlertidig ubesatte stillinger regnes også. Arbeidet som 

regnes er relatert til drift og støttefunksjoner for hele pleie- og omsorgssektoren i kommunen, dvs. 

KOSTRA-funksjonene 234, 253 og 254.  

Tildelingsenhetene medregnes ikke her, men fremstilles separat under punkt 5.3.5. 

 

2015 2016 2017

Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år

Spydeberg 4,1 3,4 4,1

Hobøl 3,1 2,3 4,6

Lillesand 3,3 3,7 4,2

Os 13,3 8,7 10,2

Selbu 4,3 5,3 5,3

Stjørdal 7,5 10,4 8,3

Landet 4,9 4,9 5,0

Snitt A 6,8 6,3 6,8

Snitt B 4,2 4,4 4,7

2015 2016 2017

Andel brukerrettede årsverk m/ helsefagutdanning (prosent)

Spydeberg 76,0 80,2 76,6

Hobøl 70,9 73,9 72,5

Lillesand 78,3 77,2 76,9

Os 72,8 76,3 74,8

Selbu 80,5 80,8 78,9

Stjørdal 81,7 82,2 83,1

Landet 73,0 74,2 74,4

Snitt A 75,9 77,4 76,8

Snitt B 78,3 80,5 77,8
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Det tas forbehold om enkelte feilkilder i tallene, siden de som rapporterer kan gjøre dette på ulike 

måter, og regne ulike typer stillinger inn i tjenesten. Det bemerkes også at flere av disse 

kommunene er relativt små. Det vil si at endringer i situasjonen til enkeltbrukere kan få synlige 

utslag på disse tallene.  

Tabellen viser at A-kommunene har hatt en gjennomsnittlig økning i antall årsverk som er vesentlig 

høyere enn i B- og C-kommunene. Dette kan være en indikasjon på at aktivitetsnivået i A-

kommunene øker mer enn i andre kommuner. Det er imidlertid ikke sikkert hvorvidt dette skyldes 

demografiske forhold eller er et uttrykk for endringer i kommunenes tjenestetildeling og -tilbud. 

Merk at også enkelte C-kommuner har variasjoner som tilsvarer de i A-kommunene. Likevel støtter 

disse tallene oppunder det at A-kommunene bruker mer ressurser innen pleie- og omsorg enn 

tidligere.  

Tabell 5-9: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene 2016-2018 

 2016 2017 2018 Endring 

Kommune jan. sept. sept. sept. jan 2016-  

     sept.18 

      

A-kommuner      

Hobøl 89,1 89,1 81,2 88,9 -0,2 % 

Lillesand 251,0 252,7 260,9 277,8 10,7 % 

Os 350,5 364,3 374,7 422,3 20,5 % 

Stjørdal 447,6 459,3 467,6 473,3 5,7 % 

A Totalt 1138,1 1165,3 1184,4 1262,3 10,9 % 

      

B-kommuner      

Selbu 114,6 114,6 114,8 116,9 2,0 % 

Spydeberg* 97,7 97,7 97,7 97,7 0,0 % 

B Totalt 212,3 212,3 212,4 214,6 1,1 % 

      

C-kommuner      

Fjell* 261,3 266,7 266,7 266,7 2,1 % 

Oppdal 183,9 184,1 184,1 210,1 14,2 % 

Søgne 181,9 199,8 204,7 217,0 19,3 % 

Trøgstad 140,4 137,8 131,2 143,6 2,3 % 

Våler 95,6 97,8 97,7 93,9 -1,7 % 

Østre Toten 382,5 389,6 372,2 332,7 -13,0 % 

C Totalt 1245,6 1275,7 1256,6 1263,9 1,5 % 

      

Totalsum 2596,0 2653,3 2653,4 2740,8 5,6 % 
* Forutsatt ingen endring grunnet ufullstendig datagrunnlag   

 

5.1.8 Lege- og fysioterapitimer på sykehjem 

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på syke-

hjem. Blant kommunene i utvalget var nivået på tilbudet i 2016 høyest i Spydeberg og lavest i 

Stjørdal. Nivået for forsøkskommunene er jevnt over noe høyere i 2017 enn i 2015. Denne 

indikatoren for kvalitet viser altså en positiv utvikling. 
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Tabell 5-10 Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem 2015-2017 

  

5.1.9 Ventetid sykehjemsplass 

Langtidsplass i sykehjem kan etter en faglig vurdering tildeles personer som er varig ute av stand til 

å ta vare på seg selv. Det vil si at en ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt 

eller fysisk funksjonstap, og hvor sosialt nettverk eller offentlig hjelp ikke kan kompensere for 

funksjonstap i eget hjem. 

På landsbasis i 2016 hadde 90 prosent av tjenestemottakerne mottatt sykehjemsplass innen 

15 dager etter vedtaksdato. Andelen er stabil over tid. Det er store variasjoner mellom fylkene. 

I 2016 hadde Rogaland høyest andel med 94,7 prosent, mens Telemark hadde lavest andel med 

70,6 prosent. 

Noen av A- og B-kommunene har i noen av årene siden 2009 hatt problemer med å tilby langtids-

plass innen 15 dager etter vedtak (jf. tabellen under). Det ser med andre ord ut til at kommunene 

en stor del av tiden har nok langtidsplasser. I 2017 hadde alle kommunene utenom Lillesand 

kortere ventetid enn landet. Situasjonen i Lillesand kan være en indikasjon på at kommunen 

mangler langtidsplasser.  

2015 2016 2017

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Spydeberg 0,78 0,76 0,85

Hobøl 0,70 0,76 0,40

Lillesand 0,39 0,44 0,37

Os 0,44 0,43 0,67

Selbu 0,33 0,33 0,38

Stjørdal 0,05 0,10 0,46

Landet 0,41 0,43 0,42

Snitt A 0,40 0,43 0,48

Snitt B 0,56 0,55 0,62

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

Spydeberg 0,71 0,69 0,77

Hobøl 0,31 0,34 0,42

Lillesand 0,41 0,57 0,54

Os 0,84 1,13 1,76

Selbu 0,52 0,51 0,59

Stjørdal 0,38 0,38 0,37

Landet 0,53 0,55 0,55

Snitt A 0,49 0,61 0,77

Snitt B 0,62 0,60 0,68
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Tabell 5-11 Andel tjenestemottakere som har mottatt langtidsplass innen 15 dager etter vedtak 

 

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig 

vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten 

ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for 

tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet.  

5.1.10 Spesialiserte funksjoner 

Det å opprette egne tilbud knyttet til ulike brukergrupper kan gjøre at kommunen oppnår mer 

koordinerte og treffsikre tiltak overfor brukerne. Det kan i noen tilfeller også være en måte å jobbe 

aktivt med forebygging på (f.eks. hverdagsrehabilitering), som et ledd i å styrke de hjemmebaserte 

tjenestene. Hvorvidt kommunene har disse funksjonene eller ikke er basert på et rapporterings-

skjema som fylles ut av kommunen selv. Det er noe tolkningsrom med tanke på hvorvidt 

kommunen opplever at de har et spesialisert tilbud. 

I Tabell 5-12 er det angitt med farge dersom kommunen har en funksjon. Sterk farge betyr at 

kommunen nettopp har innført denne funksjonen og årstallet indikerer når innføringen skjedde.  

Noen av kommunene har hatt utvidelser med tanke på nye tjenestetilbud underveis, men dette har 

skjedd i like stor grad i C-kommuner. Det altså er ingen klar sammenheng mellom dette og 

deltagelse i forsøket.  

 

  

 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017

Norge 91 90 89 89 89 89 90 89 90

Lillesand 94 94 89 88 68 90 80 88 81

Os 91 82 97 97 100 98 95 97 98

Stjørdal 97 97 95 96 97 100 100 96 100

Selbu 100 100 100 95 100 91 100 100 100

Hobøl 100 73 44 100 93 86 100 97 100

Spydeberg 100 100 100 89 92 100 91 95 92

Snitt A 95 93 95 94 91 95 94 95 95

Snitt B 100 86 72 94 93 93 95 96 96
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Tabell 5-12 Spesialiserte funksjoner i kommunene pr. september 2018 

 Har kommunen egne tilbud for:    

  
Hverdags-

rehabilitering Palliasjon 

Personer 
med 

demens 

Personer med 
psykisk 
sykdom 

Personer med 
nevrologiske 

lidelser 
Andre 

grupper 

Stjørdal             

Lillesand          * 

Os            * 

Hobøl   2016      2016   

Spydeberg             

Selbu 2017           

Våler 2016 2016         

Oppdal             

Trøgstad             

Østre Toten           2017** 

Fjell             

Søgne 2017            

       

* - KOLS, Diabetes, kreft, ROP-team     

** - barneteam      

5.1.11 Utskrivningsklare pasienter 

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av 

et kommunalt tilbud. I forsøket får kommunene dekket utgiftene til utskrivningsklare pasienter 

basert på de nasjonalt fastsatte satser som gjelder. Det har vært reist spørsmål om kommunene i 

forsøket i mindre grad vil ta imot pasienter fra sykehuset som følge av at det nå er staten som 

betaler utgiftene. På den annen side betaler staten for utgiftene for tilbudet gitt i kommunene. 

Økonomien for kommunene blir altså omtrent den samme enten kommunen tar imot pasienter fra 

sykehuset eller ikke. 
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Figur 5-10 Liggedager utskrivningsklare pasienter 2011–2017. Rate per 1000 innb. Kilde: Data fra 
Helsedirektoratet15, bearbeidet 

I perioden fra 2011 til 2016 har de seks kommunene i forsøket jevnt over klart å ta imot flere 

pasienter fra sykehuset enn landsgjennomsnittet. Fra 2015 til 2017 har raten økt for Lillesand, 

Spydeberg og Os, og raten i 2017 er høyere enn landsgjennomsnittet. Os kommune opplyser om 

at grunnen til det store antallet liggedager for utskrivningsklare pasienter i 2017 var at det nye 

sykehjemmet ikke sto ferdig før i november. Raten er fortsatt på et lavt nivå i Hobøl og Stjørdal. Det 

er med andre ord ingen entydig tendens til utviklingen for kommunene i forsøket. 

5.2 Brukermedvirkning i tildelingen 
Brukermedvirkning i tildelingen – som beskrevet i Figur 5-1 – belyses gjennom kvalitative 

beskrivelser fra brukere (5.2.1) og pårørende (5.2.2), samt svar på spørreundersøkelsen til ansatte 

i kommunene (5.2.3-5.2.8). 

5.2.1 Brukernes vurdering av tildelingsprosessen  

Halvparten av brukerne som vi intervjuet i 2018 svarte at de selv hadde sendt inn søknad til 

kommunen om tjeneste. Rundt halvparten av disse hadde fått bistand av pårørende, fastlegen eller 

av kommunen. Av brukerne som svarer at de ikke hadde sendt inn søknad, hadde de fleste vært 

på sykehus eller behandlingsinstitusjon, og personalet ved institusjonen hadde tatt kontakt med 

kommunen. Det var også enkelte tilfeller av at fastlegen eller en ansatt i tjenesten hadde holdt i 

søknadsprosessen, gjerne i kontakt med pårørende.  

For brukerne som har vært på institusjon forløper ofte søknadsprosessen uten at brukeren blir 

direkte involvert, dvs. at den konkrete kontakten med kommunen gjøres av personalet på 

behandlingsinstitusjonen og ikke av brukeren selv. Det er naturligvis slik at brukerens behov 

                                                      
15 For Selbu mangler data for perioden fra 2013 til 2017. 
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normalt sett avdekkes av behandlingsinstitusjonen, og at brukeren således er involvert. Slike 

prosesser oppfattes som regel som hensiktsmessige fra brukerens side, fordi mange av tilfellene 

gjelder sykdommer eller skader hvor hjelpebehovet er åpenbart, kun for en kort periode, hvor 

brukerbehovene typisk ikke skiller seg fra bruker til bruker og det ikke foreligger andre (evt. mer 

komplekse) brukerbehov som krever tilleggstjenester. For eksempel kan det være et sår som må 

renses i en kort periode.  

Det er typisk fire måter brukerne har kommet i kontakt med kommunens helse- og 

omsorgstjenester på:  

1) Brukerne har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon hvor personalet ved sykehuset har 
kontaktet kommunen for å avklare/søke om helse- og omsorgstjenester (uten at brukeren 

er direkte involvert).   
2) Brukerne har fått behov for en tjeneste, og selv tatt kontakt med kommunens 

helsetjenester og søkt om et omsorgstilbud, ofte med hjelp av pårørende.   
3) Brukerne er hos fastlegen som ser behov for pleie- og omsorgstjenester, og legen tar 

kontakt med kommunen. 
4) Brukerne benytter seg allerede av et omsorgstilbud og har løpende kontakt med 

omsorgstjenesten, og tjenestetilbudet justeres i dialog med kommunen.   

 

Vi har også eksempler på brukere som har flyttet fra en kommune til en annen, og hvor ansatte i 

kommunen som brukeren flyttet fra har tatt kontakt med den nye bostedskommunen. Enkelte 

beskriver også at kommunen selv har tatt initiativ overfor brukeren for å gi vedkommende et nytt 

eller endret tjenestetilbud. 

For brukerne som allerede benytter seg av et omsorgstilbud, kan det være vanskelig å ha oversikt 

over endringer i tjenestene de mottar. For enkelte brukere skjer dette uten at de selv oppfatter seg 

delaktige i selve det å søke om endring. Det kan også være situasjoner hvor for eksempel den ene 

ektefellen flytter på sykehjem, og hvor personen som fortsatt bor hjemme får tildelt tjenester i den 

samme prosessen. I slike situasjoner kan tildelingen være uoversiktlig for brukeren, uten at dette 

betyr at brukeren er misfornøyd med prosessen. 

Hvordan oppfattes kontakten og kartleggingen? 

Et av de mest sentrale elementene i formen på brukerkontakten i forsøket er at kommunen skal 

gjennomføre en kartlegging av bruker før man tildeler en tjeneste. Brukerne ble derfor på ulike 

måter spurt om hvordan de oppfattet at kommunen innhentet informasjon om deres situasjon og 

behov.  

De klart fleste av brukerne opplevde at kommunen på en eller annen måte innhentet informasjon 

om deres situasjon og behov, og hva som var viktig for dem, enten i direkte kontakt på hjemme-

besøk, med ansatte i hjemmesykepleien, på møte på tildelingskontoret, via sykehus/behandlings-

institusjon, fastlege eller pårørende. Det vanligste var at brukerne fikk hjemmebesøk en tid etter 

søknad eller sykehusopphold, hvor kommunens ansatte gjennomførte en kartlegging av brukers 

behov og bolig. Mange av brukerne opplevde disse kartleggingssamtalene som nyttige, og flere 

forteller at de følte seg godt ivaretatt. De fleste opplevde at behovsavklaringen var en grei og 

ukomplisert prosess. Flere opplevde at hjelpeapparatet hadde god oversikt over hvilke tjenester 

som var relevant.  

Blant brukerne eller pårørende som selv sendte inn søknad, ble det gjerne avtalt et møte med 

tildelingsenheten kort tid etter søknad, hvor det ble gjennomført en kartlegging. Avhengig av 

situasjonen til brukeren, ble møtet holdt hos kommunen eller hjemme hos brukeren. Det var ikke 

uvanlig at utførerenheten deltok på møtet.  
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Blant brukerne som allerede mottar tjenester fra kommunen, gjøres det normalt løpende 

vurderinger av om tjenestene dekker brukerens behov, om det bør justeres opp eller ned. 

Erfaringene fra brukerintervjuene er at vurderingene hovedsakelig gjøres av utførerenheten, men 

enkelte har også blitt oppringt av tildelingsenheten og blitt spurt om de er tilfredse med tjenestene 

de mottar. Brukerne som forteller at kommunen har fulgt opp vedtaket i etterkant har vært svært 

fornøyd og følt seg godt ivaretatt.  

Generelt sett er kontakten mellom brukeren og utførerenheten sentral i mange av tildelings-

prosessene, og viktig for brukernes opplevelse av å bli fulgt opp på en god måte. I mange av 

brukeropplevelsene hvor det gjøres justeringer av tjenestetilbudet, er inntrykket vårt at det i liten 

grad er preget av formaliserte og ensartete prosesser. Grunnen kan være at brukernes behov er 

forskjellige og at administrative rutiner med en tydelig sekvensiell prosess med søknad, kartlegging 

og tildeling ikke alltid er hensiktsmessig. 

Enkelte brukere har opplevd at kommunen ikke innhentet informasjon om deres situasjon. I et par 

av tilfellene oppfatter brukeren at kommunen ikke har tatt kontakt fordi de kjenner deres situasjon 

godt fra før, og at det derfor er unødvendig med en ny kartlegging. En bruker som opplevde at 

kommunen ikke innhentet informasjon om deres situasjon beskriver at vedkommende og 

pårørende selv har måttet være pådriver for at kommunen skulle få nødvendig oversikt over 

situasjonen, og opplever at kommunen «ikke har vært på banen». Vedkommende utviklet demens 

og fikk diagnose for dette som angivelig ble kommunisert til kommunen, uten at kommunen 

iverksatte tiltak. Pårørende oppfattet i denne situasjonen at egne personlige relasjoner med 

hjelpeapparatet var nøkkel til iverksetting av tjenester. En annen bruker, som hadde behov for 

sårstell, opplevde at tildelingsprosessen tok for lang tid, uten noen form for kontakt, og at såret 

hadde grodd da kommunen kom for å kartlegge behovet. I andre tilfeller hvor bruker svarer at 

kommunen ikke har innhentet informasjon om deres situasjon, har de kun hatt kontakt med ansatte 

i spesialisthelsetjenesten eller ventet på at søknaden skulle bli behandlet og har derfor ikke vært i 

kontakt med kommunen. 

De fleste av brukerne som ble intervjuet opplevde at deres egne behov ble vektlagt i søknaden. 

Ingen av brukerne i 2018 opplevde at kommunen ikke vektla deres behov, men en del svarer «vet 

ikke». Inntrykket vi har er at mange av behovene er nokså tydelige og at kommunen er lydhøre for 

hva brukerne ønsker seg. Det er heller ikke uvanlig at brukerne allerede før kartleggingen har 

ønsker om hvilke tjenester de ønsker å motta, og at kommunen tildeler tjenesten som brukeren har 

forespeilet. Selv om sistnevnte situasjon i prinsippet strider med noe av ideen bak forsøks-

ordningen, nemlig at brukerens behov og ikke tilgangen på tjenester skal være avgjørende for 

tildelingen, er det mange situasjoner hvor brukerens behov og tjenesten de ønsker seg er såpass 

nært tilknyttet, at det blir kunstig å dele dem opp i to helt separate prosesser.  

I situasjoner hvor det har vært uenigheter om omfanget av tjenesten, og hvor kommunen for 

eksempel har tildelt færre timer enn det brukeren opprinnelig så for seg, føler enkelte brukere 

allikevel at deres behov er vektlagt og har forståelse for at kommunen er nødt til å prioritere de 

ressursene de har.  

Under brukerintervjuene i 2017 fortalte flere brukere som hadde mottatt tjenester over tid og som 

ønsket å utvide tjenesten, at de hadde fått avslag og at de var misfornøyd med at deres behov ikke 

hadde blitt vektlagt. Vår vurdering den gang var at misnøyen var knyttet til omfanget, og ikke selve 

prosessen. Undersøkelsene fra i år tyder på at denne konklusjonen bør nyanseres. Det er fullt 

mulig at brukeren oppfatter at deres behov er ivaretatt i søknaden hvis dialogen og prosessene 

med å avklare behovene er gode.  

Vi spurte også brukerne om hvordan de oppfatter kompetansen til kommunens ansatte som 

vurderte søknaden. I 2018 var det ingen som svarte at de opplevde at vedkommende som 
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behandlet søknaden ikke hadde den rette kompetansen. En person beskriver allikevel at selv om 

de oppfatter at kommunen kjenner godt til deres situasjon, mangler de kompetansen om diagnosen 

og hvilke utfordringer den gir. De fleste andre beskriver at kartleggingsmøtene i hjemmet eller hos 

kommunen fungerer godt, og at personene er kompetente. Bortsett fra én person svarte alle 

brukerne vi har intervjuet at de var fornøyd med kommunens håndtering av den siste søknaden. 

Dette er på linje med svarene fra tidligere år. 

Hovedinntrykk fra brukerintervjuer 

Et av hovedinntrykkene fra intervjuene med brukerne er at tildelingsprosessen som ligger til grunn 

for forsøksordningen, som man oppsummert kan si handler om at tildelingskontoret gjennomfører 

en kartlegging av hva som er viktig for brukeren før den tildeler en tjeneste, ofte har begrenset 

relevans for brukerens situasjon. Tjenestebehovene er ofte ukompliserte, kun for en kort periode 

eller på en annen måte av en slik karakter at mange brukere opplever at formaliserte prosesser 

rundt hva som var viktig for dem i liten grad er relevant.  

Få av brukerne vi har vært i kontakt med har hatt tjenestebehov som kunne vært løst på en annen 

måte, som for eksempel på et lavere trinn i omsorgstrappa. Med forbehold om at vi har intervjuet 

for få personer til å komme frem til generaliserbare slutninger, er det lite fra brukerintervjuene som 

tilsier at utsagn av typen «jeg ønsket å komme på sykehjem, men alt jeg fikk var trening», er særlig 

utbredt. Kartlegging av brukere med formål om å gi tjenester på et lavere trinn på omsorgstrappa er 

nok mer relevant der brukerne har mer diffuse helseplager eller mer komplekse hjelpebehov.  

I tillegg er det viktig å poengtere at dynamikken mellom brukeren og utførerenheten er viktig for å 

vurdere om tjenestene som er satt inn fyller brukerens behov. Formaliserte tildelingsprosesser ser 

ut til å ha en større funksjon i tildeling av tjenester for helt nye brukere eller i prosesser hvor 

brukeren har komplekse behov. I slike prosesser kan brukeren være usikker på hvilke tjenester de 

har behov for eller krav på, og dialogen mellom bruker og tildelingskontoret kan avdekke 

behovene. 

5.2.2 Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen 

Pårørendes vurderinger kan være en viktig kilde til å forstå hvordan brukerne behandles i tildelings-

prosessene.  

Figur 5-11 viser i hvilken grad de pårørende opplever at kommunen innhentet informasjon om 

brukers situasjon og behov når de skulle vurdere søknaden. Det er en klar overvekt av positive 

svar alle år, altså at de pårørende opplever at kommunen innhenter informasjon om brukers 

situasjon og behov. Det er forholdvis liten forskjell i scorene, men en liten økning fra 2017 til 2018. 

En gjennomsnittsscore på 4,3 i 2018 må regnes for å være høyt.  

 

Figur 5-11 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om brukers situasjon og behov? 

Figur 5-12 viser pårørendes svar på om kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig 

for bruker for å få dekket hjelpebehovet. Det er også her en overvekt av positive svar alle år og en 

liten økning hvert år. Selv om forskjellene er små, er totalscoren noe lavere på dette spørsmålet 

4,3

3,9

4,1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

2018

2017

2016

I svært liten grad I svært stor grad



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 97 

sammenlignet med det forrige, som viser at de pårørende oppfatter at kommunen er mer opptatt av 

å innhente informasjon om bruker enn informasjon om hva som er viktig for bruker. 

 

Figur 5-12 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for bruker/ 
hvordan bruker ønsket å få dekket hjelpebehovet? 

 

Figur 5-13 viser pårørendes svar på om de oppfatter at innspillene som ble gitt ble tatt med i 

kommunens vurdering av saken. Også på dette spørsmålet er en overvekt av respondentene 

positive svar alle årene og det er liten forskjell å spore når det gjelder endringer mellom årene.  

 

Figur 5-13 Kan du angi i hvilken grad innspillene som ble gitt om brukers situasjon og hva som var viktig for 
bruker ble tatt med i kommunens vurdering av saken?16 

Figur 5-14 viser pårørendes svar på om de oppfatter at kommunen innhentet informasjon fra en 

tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Et flertall opplever at kommunen i ganske 

stor eller i svært stor grad innhentet tredjepartinformasjon som var viktig for vurderingen. Det er en 

liten nedgang i resultatene i 2018.  

 

Figur 5-14 Kan du angi i hvilken grad du opplevde at personene som vurderte søknaden/det meldte 
hjelpebehovet, hentet inn nødvendig og relevant informasjon fra tredjepart, slik som dokumentasjon fra 
fastlege, pårørende eller andre, som var viktig for vurderingen av søknaden? 

Figur 5-15 viser respondentenes svar på om de opplever at kommunen ivaretar prinsippet om 

likebehandling i tildeling av tjenester, altså at like tilfeller behandles likt. Det er generelt en 

oppfatning blant de pårørende at kommunene ivaretar prinsippet i ganske stor grad. Den samlede 

                                                      
16 Fordi scoren er rundet av til nærmeste desimal fremstår søylene i 2017 og 2018 som forskjellige selv om 
begge viser scoren 4,0. 
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scoren er derimot den laveste sammenlignet med de andre spørsmålene, med en liten økning i 

2018 i forhold til tidligere år. Ganske mange svarer «vet ikke», noe som kanskje ikke er så 

overraskende med tanke på at mange pårørende trolig ikke har oversikt over tildelingsprosessene 

for andre brukere. 

 

Figur 5-15 I hvilken grad mener du kommunen ivaretar prinsippet om likhetsbehandling i tildelingen av 
tjenester? 

Figur 5-16 viser pårørendes svar på om de opplevde at personene som vurderte søknaden hadde 

den rette kompetansen. De fleste svarer «i ganske stor grad». Den totale poengsummen er litt 

lavere i 2017 og 2018 sammenlignet med 2016.  

 

Figur 5-16 Siste gang du bistod brukeren med å søke om en tjeneste. I hvilken grad opplevde du at personene 
som vurderte søknaden hadde den rette kompetansen? 

Figur 5-17 viser respondentenes svar på om de alt i alt er fornøyd eller misfornøyd med kommunens 

håndtering av brukerens siste søknad. Svarene er i stor grad positive, men de er blitt mindre positive 

over tid.   

 

Figur 5-17 Alt i alt. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens håndtering av brukerens siste 
søknad? 

Figur 5-18 viser de pårørendes svar på om de samlet sett synes kommunens tjenester dekker 

brukerens hjelpebehov. Her også har respondentene positive opplevelser av kommunen, og 

resultatene viser at de i stor grad opplever at behovet blir dekket, og scoren er den høyeste 

sammenlignet med de andre spørsmålene. 
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Figur 5-18 Når du tenker på tjenesten(e) bruker mottar fra kommunen samlet sett, i hvilken grad vil du si at 
dette dekker brukers (hjelpe)behov? 

På alle spørsmålene som ble stilt har et flertall av de pårørende positive opplevelser av 

kommunens håndtering. Ingen av spørsmålene får mer enn fire svar som er negative, «i svært liten 

grad» eller «i liten grad». Kommunene har fortsatt mulighet til å forbedre seg, spesielt med tanke 

på å ta hensyn til hva som er viktig for brukere og likebehandling av brukere. 

5.2.3 Informasjon om brukers situasjon og behov 

Figur 5-19 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig 

informasjon om brukers situasjon og behov. Den øverste søylen for hver kommune representerer 

svarene fra 2018 med en poengsum som representerer en skala fra 1 = I svært liten grad til 5 = 

I svært stor grad.  

Overordnet ser vi at de ansatte opplever at kommunene i ganske eller stor grad innhenter 

tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov. Vi ser at samtlige av A-kommunene har en 

økt poengsum i 2018 sammenlignet med 2016, som tilsier at respondentene vurderer innhentingen 

av informasjon som bedre i 2018. Bortsett fra de ansatte i Oppdal, er respondentene i C-

kommunene mindre fornøyd med innhenting av informasjon om brukers situasjon og behov. 

Respondentene i B-kommunen Selbu vurderer seg bedre i 2018, mens respondentene fra 

Spydeberg vurderer seg noe dårligere.  

Figur 5-19 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om brukers 

situasjon og behov, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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Vi stilte også spørsmål til de ansatte om hvor vanlig er det å ha minst ett møte/en samtale med nye 

brukere før de får tildelt den første pleie-/omsorgstjenesten. For de aller fleste av tjenestene vi listet 

opp, dvs. helsetjenester i hjemmet, plass på institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgs-

lønn, avlastning, dag-/aktivitetstilbud, omsorgsbolig og tjenester for funksjonshemmede, svarer et 

klart flertall av de ansatte at de alltid eller som regel har et møte eller en samtale med nye brukere.  

Selv om de fleste av respondentene blant C-kommunene svarer at de alltid eller som regel har 

møte med bruker før tildeling av tjeneste, er det en god del flere som svarer at de bare av og til 

eller sjelden gjør dette. Det gjelder tildeling av plass på institusjon, rehabilitering og dag-/aktivitets-

tilbud. Det er tydelige forskjeller mellom kommunene. 

5.2.4 Informasjon om hva som er viktig for bruker 

Spørsmålet om hva som er viktig for brukeren representerer ifølge flere informanter en ny måte å 

tenke tildeling av tjenester på. Der man tradisjonelt har bedt brukeren velge hvilken tjeneste 

han/hun ønsker å søke på, tas det utgangspunkt i hva som er brukerens egentlige behov. F.eks., 

hvis det grunnleggende problemet for en bruker er ensomhet, vil det kanskje vært nærliggende å 

søke om flere timer med hjemmetjeneste eller institusjonsplass, mens et mer egnet tilbud kunne 

vært besøksvenn eller tilrettelegging for transport til dagsenter.  

Figur 5-20 viser svarene på om de ansatte oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig 

informasjon om hva som er viktig for bruker. Jevnt over oppfatter de ansatte at kommunene i 

ganske eller stor grad gjør dette. Samtlige A-kommuner gir seg en høyere poengsum i 2018 

sammenlignet med 2016. Vi ser også et tydelig skifte i tabellen mellom A- og C-kommunene 

sammenlignet med 2015, ved at A-kommunene vurderer seg klart bedre, mens C-kommunene klart 

dårligere. B- kommunene plasserer seg på midten.  

Figur 5-20 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om hva som er 

viktig for brukeren, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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5.2.5 Innhenting av informasjon fra pårørende 

Pårørende kan i mange tilfeller være den fremste kilden til informasjon om brukeren og brukerens 

behov. Innhenting av informasjon og dialog med pårørende er derfor ofte avgjørende for god 

brukermedvirkning.  

Figur 5-21 viser ansattes svar på hvorvidt de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra 

pårørende når det er relevant. A-kommuner kommer en del bedre ut i 2018 sammenlignet med 

2016. Begge B-kommunene, Selbu og Spydeberg, vurderer seg selv noe bedre i 2018. C-

kommunene ser ut til å ha tapt noe av forspranget de hadde i 2016 sammenlignet med de andre 

kommunene, og fordeler seg jevnt fra topp til bunn.  

Figur 5-21 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra pårørende når det er 

relevant, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

5.2.6 Vedtak som gjenspeiler brukers behov 

Figur 5-22 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov. 

Overordnet opplever de fleste at vedtakene i ganske eller stor grad gjør dette, og poengsummene 

varierer mellom 4,5 og 3,7, som er en forholdvis liten variasjon. Oppdal gir seg selv den høyeste 

scoren, og Våler den laveste. Også på dette område vurderer A-kommunene seg bedre i 2018 

sammenlignet med 2016. For B- og C-kommunene går endringene begge veier. 
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Figur 5-22 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov, 2016 (lys 

søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

5.2.7 Arenaer for informasjon og dialog med brukere og pårørende  

Feil! Fant ikke referansekilden. viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode 

kanaler/arenaer for informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende. Poengsummene 

varierer en god del, og Oppdal og Østre Toten oppnår hhv. høyest og laveste score. 

Respondentene fra Våler gir en markant dårligere score i 2018 sammenlignet med 2016. Bortsett 

fra Os, vurderer A-kommunene seg selv samlet sett noe bedre.  

Figur 5-23: Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for 
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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5.2.8 Dokumentert brukermedvirkning 

Figur 5-24 viser svar på om de ansatte oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert. 

Kommunene scorer mellom 4,1 og 2,8 som er blant de laveste sammenlignet med de andre 

spørsmålene. Samtlige A-kommuner gir seg selv en bedre poengsum i 2018 sammenlignet med 

2016. Blant B- og C-kommunene er det kun Oppdal som vurderer seg selv bedre i dag enn de 

gjorde i 2016. 

Figur 5-24 Ansattes svar på om de oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert, 2016 (lys søyle) -

2018 (mørk søyle) 

 

 

5.3 Kompetanse og samhandling 
Under presenterer vi funn på spørsmål som gjelder kompetanse og samhandling i tildelingen. Vi 

har stilt spørsmål om: 

► Fagkompetanse og samhandling i tildelingsprosessene 

► Kvalitet på saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige 

► Innhenting av informasjon fra tredjepart 

► Ressurser i tildeling av tjenester 

5.3.1 Bruk av fagkompetanse i tildelingsprosessen 

Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå anses å være en viktig kjernekompetanse i 

tildelingen. Også andre typer formell kompetanse vil være relevant som et supplement til slik 

kompetanse. 

I spørreundersøkelsen har vi både stilt spørsmål om respondentenes utdanning og nivå, samt 

spørsmål om opplevelser med fagkompetansen i tildelingsprosessene. Samtlige kommuner har en 

høy andel respondenter med sykepleierutdanning, mellom 50 og 100 prosent, og respondentene 

fordeler seg jevnt mellom dem med inntil fire års høyere utdanning og dem med fire år eller mer. 

Figur 5-25 viser de ansattes svar på om de oppfatter at det er benyttet riktig og tilstrekkelig 

fagkompetanse inn i tildelingsprosessene. Os gir seg selv høyest poengsum med 4,6 og Våler gir 
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seg selv lavest med 2,6. Samtlige av A-kommunene vurderer seg selv høyere i 2018, mest 

markant hos Hobøl og Stjørdal. 

Figur 5-25 Ansattes svar på om de oppfatter at det er benyttet riktig og tilstrekkelig fagkompetanse inn i 

tildelingsprosessene, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.3.2 Forvaltningsfaglig kvalitet på vedtak 

Figur 5-26 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak har en høy kvalitet på 

selve saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige. Resultatene viser at det er til dels stor variasjon 

mellom hvordan de ansatte oppfatter kommunen, og poengsummene varierer mellom 4,5 og 3,2. 

Os plasserer seg øverst, mens Våler plasserer seg lavest, og opplever en vesentlig lavere score i 

2018 sammenlignet med 2016. Bortsett fra Lillesand gir alle A-kommunene seg selv en høyere 

poengsum i 2018. B-kommunene går i motsatt retning, Spydeberg gir seg selv en vesentlig høyere 

poengsum, mens Selbu gir seg selv vesentlig lavere. 
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Figur 5-26 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak har en høy kvalitet på selve 

saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

5.3.3 Bruk av tverrfaglig kompetanse i tildelingsprosessen 

En av hovedstrategiene for å få til mer helhetlig og brukerorientert tildeling av tjenester er å knytte 

tverrfaglig kompetanse inn i tildelingsprosessen. 

I spørreundersøkelsen har vi stilt spørsmål både om utdanningsbakgrunn og om de ansatte 

oppfatter at det benyttes tverrfaglig kompetanse. Ved nullspunktmålingen svarte 63 prosent at de 

hadde sykepleierutdanning, 13 prosent var vernepleiere, 7 prosent var ergo-/fysioterapeut, 

5 prosent var sosionomer og 4 prosent hadde økonomi/administrasjon som bakgrunn. Det var en 

del variasjon mellom kommunene. Jevnt over hadde A-kommunene en mer tverrfaglig bakgrunn 

enn B- og C-kommunene som hadde en klarere overvekt av sykepleiere. Dette inntrykket gjaldt 

både for 2017 og 2018.  

Figur 5-27 viser respondentenes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig 

kompetanse i tildelingsprosessen. De fleste kommunene oppfatter at dette gjøres i dag. Våler og 

Spydeberg er mest kritisk til dette, mens Os opplever at det i stor grad benyttes tverrfaglig 

kompetanse. Samtlige A-kommuner vurderer seg selv bedre i 2018 sammenlignet med 2016. 

3,2 

3,3 

4,0 

4,0 

4,1 

4,4 

3,7 

3,6 

3,7 

3,9 

4,5 

  1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0   4,5   5,0

 Våler (Østf.) (C)

 Trøgstad (C)

 Lillesand (A)

 Stjørdal (A)

 Selbu (B)

 Hobøl (A)

 Spydeberg (B)

 Fjell (C)

 Oppdal (C)

 Østre Toten (C)

 Søgne (C)

 Os (Hord.) (A)

I svært liten grad I svært stor grad



R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester  ► 2018 ► 106 

Figur 5-27 Ansattes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig kompetanse i 

tildelingsprosessen, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.3.4 Rutiner for samhandling med relevante kompetansemiljøer 

Vi spurte også de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente nødvendig og 

relevant informasjon fra tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste). Dette 

speiler på mye av det samme som spørsmålene over, men legger mer vekt på innhenting av 

kompetanse fra eksterne aktører. Slik sett kan dette spørsmålet også si noe om hvilke kommuner 

som har bred nok kompetanse i egen organisasjon.  

Figur 5-28 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter nødvendig og 

relevant informasjon fra tredjepart. Poengsummene varierer fra 4,3 til 3,4, med Hobøl på høyest 

poengsum og Våler med lavest. Samtlige A- og B-kommuner gir en høyere poengsum i 2018 

sammenlignet med 2016.  
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Figur 5-28 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter nødvendig og relevant informasjon fra 

tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.3.5 Kapasitet i tildelingsprosessen 

Ressurser er naturligvis en sentral forutsetning for å få til gode tildelingsprosesser. Figur 5-29 viser 

svarene fra spørreundersøkelsen til de ansatte på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige 

ressurser til tildeling av tjenester. Kommunene varierer mellom scorer på 3,9 og 1,0, som er noe 

lavere enn for de andre spørsmålene. Os og Hobøl gir seg selv høyest score, og har begge en 

betydelig økning fra 2016 til 2018. Økningen i Os kom i 2017, mens Hobøl, som vurderte seg selv 

lavt i 2017, vurderer seg selv vesentlig bedre i år.  

Figur 5-29 Ansattes svar på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester, 

2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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Tabell 5-13 viser kommunenes innrapporterte årsverk knyttet til tildelingsenhetene på fire 

målepunkter. A-kommunene har styrket sine tildelingsenheter med i snitt 1.6 årsverk, noe som 

trolig skyldes økte midler og mer bevissthet rundt tildelingsarbeidet i forbindelse med deltagelsen i 

forsøket.  

Tabell 5-13: Årsverk i tildelingsenhetene 2016-2018 

 2016  2017 2018 Endring 

Kommune jan sept sept sept jan 2016-  

     sep.18 

      

A-kommuner      

Hobøl 2,5 2,5 2,6 2,3 -0,2 

Lillesand 5,3 5,3 6,4 6,4 1,1 

Os* 8,0 9,5 10,5 11,8 3,8 

Stjørdal 7,6 7,6 9,2 9,2 1,6 

A Totalt 23,4 24,9 28,7 29,7 6,3 

      

B-kommuner      

Selbu 1,5 1,5 1,1 1,4 -0,1 

Spydeberg** 2,0 3,6 2,8 2,8 0,8 

B Totalt 3,5 5,1 3,9 4,2 0,7 

      

C-kommuner      

Fjell     0,0 

Oppdal     0,0 

Søgne 4,9 4,9 4,0 4,0 -0,9 

Trøgstad     0,0 

Våler 2,0 2,5 2,5 2,5 0,5 

Østre Toten*** 9,3 10,3 10,3 10,7 1,4 

C Totalt 16,2 17,7 16,8 17,2 1,1 

      

Totalsum 43,1 47,7 49,4 51,1 8,1 

* Inkluderer to prosjektstillinger i 2018    
** Forutsatt likt som 2017 grunnet ufullstendig/usikkert datagrunnlag   
*** Har også NAV-relaterte funksjoner. Prosjektstillinger trukket ut.   

 

5.4 Rutiner og verktøy 

5.4.1 Forhold mellom vedtak og faktisk utførte tjenester  

Et helt sentralt element i vurderingen av hvorvidt brukerne får tjenester som møter behovet, er om 

de faktisk får de tjenestene de er tildelt. Dette kan være i form av at utførerenheten ikke har 

kapasitet til å levere nok timer i hjemmetjenesten, eller at brukere må vente lenge på plass på 

institusjon.  

Figur 5-30 viser de ansattes svar på i hvilken grad de oppfatter samsvar mellom vedtak og 

tjenestene brukerne mottar. Overordnet opplever de ansatte i kommunen at det i ganske stor eller 
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stor grad er samsvar mellom vedtak og utførte tjenester. Spydeberg skiller seg noe ut, der 

respondentene svarer i verken liten eller stor grad. Bortsett fra respondentene i Lillesand, som gir 

en poengsum som er lik som i 2016, gir alle de andre A-kommunene seg selv en bedre score i dag. 

Figur 5-30 Ansattes svar på i hvilken grad de oppfatter at det er samsvar mellom vedtakene og tjenestene 

brukerne mottar, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.4.2 Organisering av tildelingsprosessen 

Hvor godt tildelingsprosessen er organisert kan speile flere forhold – både organisatorisk innretning 

(tildelingsenhet) og prosessene rundt tildelingen.  

Figur 5-31 viser de ansattes svar på hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelings-

arbeidet er organisert på. Selv om de fleste hovedsakelig er fornøyd, varierer scorene mellom 

kommunene forholdsvis mye, fra 4,8 i Os til 3,0 i Trøgstad og Spydeberg. Hobøl gir seg en 

vesentlig høyere score i år, sammenlignet med i 2016 og i fjor, hvor de var mest kritisk av samtlige 

kommuner. Bortsett fra i Lillesand gir A-kommunene seg en bedre score enn i 2016.  
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Figur 5-31 Ansattes svar på hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelingsarbeidet er organisert på, 

2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

5.4.3 Opplevd likhet i tildelingsprosessen 

Likhet i tjenesteutøvelsen er et ideal for de fleste offentlige virksomheter, og er også et av de 

overordnede målene for forsøket. Likebehandling i tildelingen av tjenesten vil trolig også gjenspeile 

hvorvidt kommunen har gode rutiner og verktøy i tildelingen.  

Figur 5-32 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om 

likebehandling i tildeling av tjenester. Poengsummene varierer mellom 4,5 og 3,0, Søgne og Os gir 

seg selv best score og Våler og Spydeberg gir seg selv lavest. 9 av 12 kommuner vurderer seg 

selv bedre i år. 

Figur 5-32 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av 

tjenester, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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5.4.4 Enhetlige og faste rutiner i tildelingsprosessen 

Enhetlige og faste rutiner henger nært sammen med likebehandling i tildelingen. Dersom praksis 

for tildeling varierer fra person til person, eller svinger mye over tid, øker sannsynligheten for at 

prinsippet om likebehandling ikke følges.  

Figur 5-33 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har enhetlige og faste rutiner for 

tildeling av tjenester. Mange av de ansatte gir kommunen høy score på dette, selv om det er en del 

variasjon mellom dem. Respondentene fra Os gir kommunen høyest score, og Trøgstad gir lavest. 

A-kommunene Hobøl og Stjørdal, som i utgangspunktet var noe kritisk i 2016, gir seg selv en 

markant høyere score. I motsatt retning går C-kommunene Våler, Fjell og Trøgstad, som er langt 

mindre positiv i år. 

Figur 5-33 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har enhetlige og faste rutiner for tildeling av 

tjenester, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.4.5 Rutiner for revurdering av vedtak 

Gode rutiner for revurdering av vedtak er viktig fordi brukernes behov i mange tilfeller varierer stort 

over tid. F.eks. vil en person som nettopp er utskrevet fra sykehus gjerne trenge mye oppfølging i 

starten, som kanskje kan justeres ned dersom situasjonen bedrer seg. Rutiner for revurderingen av 

vedtak gjør at vedtak er tilpasset brukerens behov.  

Figur 5-34 viser ansattes svar på spørsmålet om i hvilken grad de vurderer at kommunen har gode 

rutiner for revurdering/evaluering av vedtakene. Resultatene viser at det er forholdsvis store 

forskjeller mellom kommunene. C-kommunene Fjell, Oppdal og Søgne opplever at de har gode 

rutiner for dette. Våler har en klart lavere poengsum i 2018 sammenlignet med 2016. Bortsett fra 

Lillesand, som i utgangspunktet vurderte seg høyt på dette punktet, vurderer A-kommunene seg 

bedre i 2018. 
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Figur 5-34 Ansattes svar på i hvilken grad de vurderer at kommunen har gode rutiner for revurdering/ 

evaluering av vedtakene, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.4.6 Bruk av kartleggingsskjema i tildelingsprosessen 

De fleste kommuner har kartleggingsskjema som benyttes i dialog med brukeren når det tildeles 

tjenester. Kartleggingsskjema er et verktøy i tildelingsprosessen, og kvaliteten på skjemaet vil 

kunne påvirke hvilke forhold som blir kartlagt. I forbindelse med forsøksordningen har Helse-

direktoratet også utviklet et nytt kartleggingsskjema/samtaleguide som kommunene skal bruke i 

tildelingen.  

Figur 5-35 viser respondentenes svar på om de oppfatter at kommunen benytter et kartleggings-

skjema som understøtter arbeidet med tildeling på en god måte. A-kommunene ser ut til å være 

godt fornøyd med hvordan skjemaet fungerer, og har en markant høyere poengsum i 2018. Dette 

fremkommer også i intervjuene som er gjort med ansatte i de ulike forsøkskommunene. 
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Figur 5-35 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen benytter et kartleggingsskjema (samtaleguide) som 

understøtter arbeidet med tildeling på en god måte, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.4.7 Kvalitet på IKT-system i tildelingsprosessen 

Figur 5-36 viser svar fra spørreundersøkelsen på om de ansatte oppfatter at kommunen har et IKT-

system som støtter opp om en god og effektiv saksbehandling. Poengsummene varierer fra 4,7 for 

Oppdal og 2,5 for Selbu. Mens alle A-kommunene vurderte seg bedre i 2017 sammenlignet med 

2016, ser vi i år en litt mindre positiv vurdering i Os og Lillesand. Sammenlignet med mange av 

spørsmålene som ble stilt, stiller mange av respondentene seg noe mer kritisk til IKT-systemet. 

Figur 5-36 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et IKT-system som støtter opp om en god og 

effektiv saksbehandling, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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5.4.8 Bruk av søknadsskjema i tildelingsprosessen 

Figur 5-37 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et søknadsskjema som 

understøtter arbeidet med tildeling på en god måte. Alle A-kommunene vurderer seg selv bedre i 

2018. Svarene for de andre kommunene går i begge retninger. Vi mangler svar fra Spydeberg i 

2018.  

Figur 5-37 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et søknadsskjema som understøtter arbeidet 

med tildeling på en god måte, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 

 

 

5.4.9 Saksbehandling i tråd med Helsedirektoratets veileder 

Helsedirektoratet publiserer veiledere for å gi uttrykk for sentrale myndigheters forståelse av god 

og riktig saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene, og omsetter reglene på området til praktisk 

bruk. Den tidligere veilederen IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgs- 
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helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Saksbehandling i samsvar 

med veilederen vil derfor være en indikator på hvorvidt kommunen følger gjeldende føringer og 

praksis på saksbehandling. En svakhet ved spørsmålet er at ikke nødvendigvis alle de ansatte i 

kommunene er kjent med den nye veilederen.  

Figur 5-38 viser de ansattes svar på om de oppfatter at saksbehandlingen er i tråd med veilederen. 

Poengsummene varierer fra 4,8 til 3,8, som betyr at kommunene i stor grad vurderer at 

saksbehandlingen er i tråd med veilederen. Søgne og Os gir seg selv høyest poengsum. Bortsett 

fra Lillesand, som i utgangspunktet vurderte seg positivt, vurderer A-kommunene seg vesentlig 

bedre i 2018.  
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Figur 5-38 Ansattes svar på om de oppfatter at saksbehandlingen er i tråd med Helsedirektoratets veileder for 

saksbehandling, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle) 
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6 Økonomiske effekter av forsøket 
for kommunene 

Kapittel 5 redegjorde for hvordan utviklingen har vært i kommunene både med tanke på tjenestene 

og tildelingsprosessen. Dette kapittelet gir en kortfattet redegjørelse for noen av de økonomiske 

sidene ved forsøket, både for kommunenes del og for staten. Hensikten med kapittelet er å 

synliggjøre hvilke økonomiske effekter forsøket har hatt for kommunen, ettersom vi mener dette er 

sentralt for å forklare utvikling i tjenester og tildeling.  

Kapittelet er en kortversjon av en egen rapport av Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse 

som ble offentliggjort august 201817: Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av 

kommunale helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av 

kommunale enhetskostnader. For nærmere beskrivelser av metode mv. henvises det til denne 

rapporten.  

Avsnitt 6.1 beskriver utbetalte tilskudd til A-kommunene i 2016 og 2017. Avsnitt 6.2 beskriver 

kommunenes økonomiske gevinster av finansieringsmodellen.  

6.1 Utbetalingen av tilskudd i 2017 
Finansieringsmodellen i A-kommunene går ut på at det gjøres et uttrekk av kommunens ramme for 

pleie- og omsorgstjenester. Dette erstattes av en finansieringsmodell som består av vedtaks-

tilskudd (enhetspriser), et rundsumtilskudd for å dekke en del faste kostnader, pluss et inntekts-

påslag. Finansieringsmodellen er nærmere omtalt i kapittel 2.2.  

I 2017 var uttrekket på 980 mill. kr og det nye øremerkede tilskuddet på 1 157 mill. kr (jf. tabellen 

under): 

Tabell 6-1 Tilskudd i forsøket 2016 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet 

 

Uttrekket var på 526 mill. kr i 2016 og 980 mill. kr i 2017. Merk at finansieringsmodellen for 2016 

kun hadde effekt for 6-8 måneder (avhengig av tjeneste). Vi har videre sammenliknet nivået på 

uttrekket med summen av vedtaks- og rundsumtilskuddet (jf. tabellen under).  

 

                                                      
17 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-
enhetskostnader/id2609525/  

Kommune

Samlet 

tilskudd

Vedtaks- 

tilskudd

Rundsum- 

tilskudd

Inntekts- 

påslag

Samlet 

tilskudd

Vedtaks- 

tilskudd

Rundsum- 

tilskudd

Inntekts- 

påslag

Hobøl 54,7        50,6        1,7           2,3           115,0      107,8      3,6           3,6           

Lillesand 103,9      93,7        5,9           4,4           224,1      205,2      12,0        6,9           

Os 168,8      154,5      8,3           6,1           375,3      348,7      16,9        9,7           

Stjørdal 198,6      180,9      10,1        7,6           442,1      409,3      20,7        12,0        

I alt 526,0      479,7      26,0        20,4        1 156,5   1 071,1   53,3        32,2        

2016 2017

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-enhetskostnader/id2609525/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunale-enhetskostnader/id2609525/
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Tabell 6-2 Uttrekk, vedtakstilskudd, rundsumtilskudd 2016 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet 

 

Tabell 6-2 viser at de fire kommunene fikk 1 124 mill. kr av samlet tilskudd for vedtaks- og 

rundsumtilskudd, noe som tilsvarer en differanse (sammenlignet med uttrekket) på 144 mill. kr i 

2017. I tillegg til dette kom det forutsatte inntektspåslaget på 32 mill. kr. 

Utvikling i utbetaling av tilskudd 

Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å etablere data over tjenestene med tilstrekkelig 

kvalitet. Representanter for de fire kommunene har fortalt at oppryddingen har gitt nyttig innsikt i 

styringen av tjenestene. Vi har gjort et forsøk på å bruke dataene som et grunnlag for en analyse 

av utviklingen i tjenestene. Det har vist seg at ryddingen som også har pågått i 2017 har gjort 

tolkningen vanskelig. Vår bruk av dataene blir nærmere omtalt i det følgende. 

Utviklingen i 2017 var preget av at systemene ennå ikke var helt på plass. Det har tatt tid at 

fagsystemene teknisk har kunnet håndtere 2:1 bemanning. Det har også vært nødvendig å passe 

på at summen av vedtatte timer ikke har oversteget tilgjengelige timer hos personale. Denne type 

oppryddinger har påvirket nivået på korreksjonsoppgjørene. Utviklingen trenger derfor ikke være et 

reelt uttrykk for utviklingen i aktiviteten. 

Vi vet heller ikke hvor stor endringen er fra 2016. Grunnen til dette er at tilskuddet i 2016 kun var 

basert på endringer i løpet av året. Endringene var regnet som differansen mellom personer med 

nye vedtak om tjenester og personer som avsluttet sine tjenester i løpet av perioden. En slik litt 

ufullstendig ordning henger sammen med at det har tatt tid å etablere vedtak med kvaliteten som 

en fullstendig ordning krever. 

Utbetalingen av vedtakstilskuddet er vist i tabellen under: 

2016

Kommune Uttrekk

Vedtak+ 

Rundsum

Diffe-

ranse Uttrekk

Vedtak+ 

Rundsum

Diffe-

ranse

Hobøl 50,9        52,4          1,5            101,8      111,4       9,6            

Lillesand 99,4        99,5          0,1            198,4      217,3       18,9          

Os 153,2      162,7       9,6            305,0      365,6       60,6          

Stjørdal 188,7      191,0       2,4            374,9      430,1       55,2          

I alt 492,1      505,7       13,6          980,1      1 124,4    144,3       

2017
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Tabell 6-3 Utbetaling av tilskudd i 2017 fordelt på kvartal og tjenester, beløp i mill. kr   

 

Innholdet i tabellen over blir kommentert i det følgende: 

► Det er store forskjeller i den økonomiske betydningen av ulike tjenester. Tilskuddet til 

helsetjenester i hjemmet utgjør omtrent halvparten og tilskuddet til institusjon rundt en femtedel 

av det samlede tilskuddet. 

► Kommunene får finansiert utgiftene til utskrivningsklare pasienter som en del av forsøket. En 

mulig effekt kan være at kommunene ikke like raskt tar imot slike pasienter som følge av at 

staten betaler. Tilskuddet til disse pasientene har imidlertid vært på et lavt nivå gjennom 2017. 

► Utgiftene til helsetjenester i hjemmet har vokst gjennom 2017. Veksten har vært spesielt sterk i 

Stjørdal som har etablert et såkalt innsatsteam i 2017. 

► Det har vært en sterk økning gjennom året. Utbetalingen i fjerde kvartal er 8,6 prosent høyere 

enn i første kvartal. Vi vet imidlertid ikke hvor mye av endringen som kan knyttes til 

opprettinger. Dette henger blant annet sammen med at Os og Stjørdal har hatt rettinger i 

4. kvartal som også gjelder tidligere perioder i 2017. 

Utviklingen i 2017 for de fire kommunene er vist i tabellen på neste side. 

Hele

2017 1 2 3 4

Langtidsopphold på institusjon 141 35 35 36 35

Korttidsopphold på institusjon 78 19 19 22 17

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus 2 1 0 0 1

Avlastning utenfor institusjon 13 4 4 3 3

Dagsenter 51 13 14 13 12

BPA 22 5 6 6 5

Helsetjenester i hjemmet 550 130 134 138 148

Praktisk bistand 57 13 13 13 18

Praktisk bistand, opplæring 131 32 33 33 33

Omsorgslønn 13 3 3 3 3

Støttekontakt 12 3 3 3 3

Institusjon 219 55 54 58 52

Helsetjenester, praktisk bistand 738 174 181 185 199

Andre tjenester 111 27 30 27 27

I alt 1 068 256 265 270 278

Kvartal 2017
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Tabell 6-4 Aktivitetsbasert tilskudd samlet for de fire A-kommunene fordelt på fire kvartaler i 2017. Millioner 
kroner 

 

 

Tabellen over blir kommentert i det følgende: 

► Det samlede vedtakstilskuddet i Hobøl er omtrent på samme nivå i første og siste kvartal. Det 

er også relativt stor stabilitet i tilskuddet som de ulike tjenestene utløser. 

► Lillesand er i en mellomstilling med en vekst på 6 prosent. Her er det særlig helsetjenester i 

hjemmet som vokser. 

► Økning i tilskuddet har vært på over 10 prosent i Os og Stjørdal. I begge kommuner har 

institusjon gått ned, men helsetjenester og praktisk bistand (Os) har økt langt mer. Utviklingen 

er preget av omkodingen av tjenester som kommunene har foretatt.  

 

1 2 3 4 1 2 3 4

Langtidsopphold 5,5        5,6        5,8        5,7        3,4 % 12,2     12,7     12,3     12,2     -0,1 %

Korttidsopphold 1,9        2,8        2,6        1,8        -4,5 % 3,4       2,7       3,7       4,2       22,0 %

Utskrivningsklare fra sykehus

Avlastning utenfor institusjon 1,5        1,5        1,3        1,4        -6,8 % 0,4       0,4       0,1       0,4       8,8 %

Dagsenter 1,5        1,5        1,2        1,4        -8,4 % 3,2       3,9       3,4       2,9       -10,1 %

BPA 1,7        1,7        1,8        1,7        2,6 % 1,0       1,0       1,0       1,0       2,2 %

Helsetjenester 5,9        5,9        6,1        6,0        1,6 % 21,7     22,4     24,4     23,7     9,2 %

Praktisk bistand 2,6        2,6        3,1        2,6        2,2 % 2,1       2,1       2,1       2,5       17,2 %

Praktisk bistand, opplæring 4,7        4,6        4,9        4,5        -3,1 % 4,5       4,0       5,1       4,5       -1,0 %

Omsorgslønn 0,4        0,5        0,6        0,4        1,2 % 0,3       0,4       0,5       0,5       58,9 %

Støttekontakt 0,2        0,3        0,2        0,2        -23,0 % 0,5       0,5       0,6       0,5       8,6 %

Institusjon 7            8            8            8            1 % 16        15        16        16        5 %

Helsetjenester, praktisk bistand 13         13         14         13         0 % 28        28        32        31        8 %

Andre tjenester 5            5            5            5            -4 % 5           6           6           5           -1 %

I alt 26         27         28         26         0 % 49        50        53        52        6 %

Hobøl- kvartal 2017 vekst  1.-

4 kv

Lillesand - kvartal 2017 vekst  

1.-4 kv

1 2 3 4 1 2 3 4

Langtidsopphold 6,8       6,0       6,9        5,1       -24,9 % 10,8     10,5     10,8     11,8     9,4 %

Korttidsopphold 5,0       5,3       6,3        5,5       10,1 % 8,5       8,6       9,6       5,6       -33,6 %

Utskrivningsklare fra sykehus

Avlastning utenfor institusjon 1,2       1,3       1,0        1,0       -16,4 % 0,7       0,6       0,3       0,4       -40,3 %

Dagsenter 4,5       4,8       5,0        4,8       6,9 % 3,5       3,6       3,0       3,0       -13,9 %

BPA 1,7       3,4       2,6        2,5       48,9 % 0,4       0,1       0,1       0,1       -78,4 %

Helsetjenester 42,5     43,3     45,5     47,0     10,6 % 59,5     62,7     62,2     71,1     19,5 %

Praktisk bistand 2,9       2,9       3,1        7,5       159,5 % 5,1       5,2       5,2       5,3       3,7 %

Praktisk bistand, opplæring 15,7     15,7     14,7     15,5     -0,8 % 6,8       9,0       8,3       8,6       25,7 %

Omsorgslønn 1,2       1,2       1,2        1,2       -3,0 % 0,9       1,3       0,9       1,1       21,3 %

Støttekontakt 1,2       1,4       1,3        1,4       16,0 % 0,9       0,9       1,0       1,0       14,8 %

Institusjon 12        11        13         11        -10 % 19        19        20        17        -9,5 %

Helsetjenester, praktisk bistand 61        62        63         70        15 % 71        77        76        85        18,9 %

Andre tjenester 10        12        11         11        11 % 6           7           5           6           -12,2 %

I alt 83        85        88         92        11 % 97        103      101      108      11,2 %

Os - kvartal 2017 vekst  

1.-4 kv

Stjørdal - kvartal 2017 vekst  

1.-4 kv
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6.2 Beregning av økonomiske gevinster 
Som beskrevet i 6.1 er det en betydelig differanse mellom uttrekket fra kommunerammen og det 

kommunene får tilbake i form av tilskudd. Selv om noe av tilskuddene går til å dekke faktisk økning 

i tjenestene, lar store deler av beløpet seg ikke forklare ut fra dette. Dette kapittelet oppsummerer 

og analyserer andre årsaker til at kommunene går med såpass store overskudd som følge av 

forsøket.  

Vi har beregnet de økonomiske gevinstene for kommunene som følge av tre forhold: 

► Demografi: De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i aldersgruppene som utløser behovet 

for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å øke nivået på rammetilskuddet. 

Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig vekst. Resultatet er en økonomisk 

gevinst for kommunens øvrige tjenester.  

► Ressurskrevende tjenester: Kommunenes egenandel for dette øremerkede tilskuddet var på 

138,9 mill. kr i 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen 

vært på 169,2 mill. kr i 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom vedtaks-

tilskuddet. Vi har beregnet gevinstene for de fire kommunene.  

► Kommunenes enhetskostnader. Vi har beregnet gevinster og tap som følge av at kommunenes 

enhetskostnader avviker fra de statlige satsene. Resultatet av beregningene er vist i tabellen 

under. 

 

Tabell 6-5 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016, 2017 og 2018. Millioner kroner  

 

Den økonomiske gevinsten knyttet til demografi er beregnet til 45,5 mill. kr for 2017, jf. tabellen 

over. Det er beregnet en økonomisk gevinst for alle kommunene. Gevinsten er størst i Os og 

Stjørdal. Gevinsten har vokst fra 2016 til 2017 og den vil vokse ytterligere i 2018. Vi vet ikke om 

disse gevinstene har ført til økte utgifter for kommunens øvrige tjenester. 

Den samlede gevinsten for ressurskrevende tjenester er beregnet til 22,1 mill. kr. Alle de fire 

kommunene har gevinst. Alle kommunene utenom Hobøl har i gjennomsnitt lavere enhets-

kostnader enn satsene brukt i forsøket, og den samlede gevinsten er på 52,9 mill. kr. I 2017 var 

den samlede beregnede gevinsten for alle de tre områdene på i underkant av 120,5 mill. kr. 

Ressurs-

krevende 

tjenester

Enhets-

kostnader

Samlet 

gevinst

2016 2017 2018 2017 2017 2017

Hobøl (A) 2,9 7,1 7,2 3,3 -2,1 8,3

Lillesand (A) 2,0 3,9 8,3 7,7 9,5 21,1

Os (Hord.) (A) 3,7 19,3 23,4 6,0 14,8 40,1

Stjørdal (A) 5,4 13,5 20,8 5,1 30,7 49,2

I alt 15,5 45,5 59,5 22,1 52,9 120,5

Demografi 
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7 Oppsummering og vurdering 
Dette kapittelet oppsummerer de ulike kildene og vurderer i hvilken grad forsøket har påvirket 

kommunene. Det går først gjennom hvordan forsøket har påvirket tildelingspraksis (7.1), deretter 

hvilke endringer som kan påvises i sammensetningen av tjenester (7.2). Deretter diskuteres det 

hvilke deler av forsøket som har ført til de påviste endringene. Avslutningsvis diskuteres det 

hvorvidt forsøket har gitt økt likebehandling og riktigere behovsdekning.  

7.1 Hvordan har forsøket påvirket kommunenes 
tildelingspraksis?  

Et av hovedformålene med forsøket var å gjøre tildelingspraksisen mer profesjonell. Mye tyder på 

at forsøket så langt har bidratt til en betydelig kvalitetsheving av arbeidet med tildeling av tjenester. 

Dette avsnittet gjennomgår nærmere hvilke effekter forsøket ser ut til å ha hatt på tildelings-

prosessen.  

Resultatene i Figur 7-1 oppsummerer det mange andre kilder viser, nemlig at forsøket har hatt stor 

påvirkning på kommunens tildelingspraksis.  

Figur 7-1 Deltakelsen i forsøket har medført merkbare endringer i kommunens tildelingspraksis18 

 

Dette er et funn som bekrefter det som framkom i fjorårets rapport, og som støttes opp både av de 

ulike spørsmålene i spørreundersøkelsen (se kapittel 5.2 til 5.4), og av intervjuene gjort i 

kommunene.  

Nullpunktmålingen i 2016 viste at de ansatte generelt sett var fornøyd med de ulike sidene av 

tildelingsprosessen, og at de ansatte i C-kommunene i gjennomsnitt ga høyere score enn ansatte i 

A- og B-kommunene. I undersøkelsen i 2017 så man at det overordnede bilde var mye av det 

samme, men at A-kommunene på mange av spørsmålene ga seg selv en høyere score.  

Det overordnede inntrykket fra spørreundersøkelsen i 2018 er at respondentene fra A-kommunene 

befester seg på et generelt høyere tilfredshetsnivå sammenlignet med 2016, altså at de ansatte 

vurderer de ulike sidene av tildelingsprosessen som bedre. På enkelte faktorer, som er sentrale i 

forsøksordningen, vurderer respondentene i A-kommunene tildelingsprosessen som klart bedre i 

2018. Det gjelder flere sider av brukermedvirkningen, bruken av søknadsskjema og kartleggings-

skjema og i noen grad tverrfaglig kompetanse.  

                                                      
18 Vi har ingen respondenter fra Spydeberg som har svart på spørsmålet.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Os (A)

Selbu (B)

Hobøl (A)

Lillesand (A)

Stjørdal (A)

Enig Verken enig eller uenig Uenig
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Resultatene viser også tegn til at forsøksordningen har påvirket respondentenes oppfatning i A-

kommunene mer enn respondentene i B- og C-kommunene. Det ser altså ut til at endringen ikke 

uten videre kan knyttes til en generell forbedring i alle kommunene. 

Undersøkelsen viser også frem områder hvor respondentene i A-kommunene er noe mer kritiske. 

Det gjelder vurdering av IKT-systemene og tjenestedekningen i omsorgstrappa. Begge disse er 

ressurskrevende å endre på, og muligens noe som ligger utenfor hva man kan forvente at 

forsøksordningen skal kunne påvirke.  

Videre omtales noen sentrale utviklingstrekk knyttet til tildelingspraksis, som i stor grad tegner det 

samme bildet som i 2017.  

Brukermedvirkningen i tildelingsprosessen oppleves som styrket 

Den individuelle brukermedvirkning oppleves som styrket i A-kommunene. Dette innebærer blant 

annet at forsøkskommunene i større grad: 

- innhenter informasjon om brukerens situasjon og behov 

- innhenter informasjon om hva som er viktig for brukeren 

- innhenter informasjon fra pårørende 

- fatter vedtak som gjenspeiler brukerens behov 

- dokumenterer brukermedvirkningen bedre i vedtakene 

Når det gjelder brukermedvirkning på systemnivå er ikke den påvirket på samme måte.  

Vi har ikke grunnlag for å bekrefte (eller avkrefte) om brukernes og pårørendes opplevelse av 

brukermedvirkning stemmer overens med det de ansatte i kommunen opplever. Utvalget 

brukere/pårørende er relativt lite, og deres opplevelse av kommunen er primært knyttet til 

tjenesten, ikke til tildelingsprosessen. 

Økt kompetanse og samhandling i tildelingen 

De fleste informantene opplever nå at kapasiteten i tildelingsenheten har kommet opp på et godt 

nivå, der noen i 2017 fortsatt ga inntrykk av at de var i en hektisk fase. De administrative sidene av 

vedtak og tildeling beskrives som mindre omfattende enn tidligere. Noen trekker imidlertid fram at 

forestående arbeid med kommunesammenslåing trekker en del ressurser.  

De fleste A-kommunene rekrutterte allerede i 2017 slik at de fikk større faglig bredde i teamet, og 

dette påvirker også de ansattes opplevelse av tilgang til riktig fagkompetanse.  

Samarbeidet med de ansatte i økonomifunksjonen beskrives fortsatt som godt. Samarbeidet med 

utførerenheter og eksterne aktører (f.eks. spesialisthelsetjenesten, NAV mv.) – som i 2017 

framstod som uendret – beskrives nå som styrket.  

A-kommunene har i snitt økt tildelingsenhetene med om lag 1,5 årsverk hver sammenlignet med 

2015. 

Bruk av samtaleguide og søknadsskjema oppleves som nyttig 

Ansatte i kommunene svarer både gjennom spørreundersøkelsen og intervjuene at samtaleguiden 

som benyttes i kartleggingen av brukerne oppleves som et nyttig verktøy. Denne tendensen er 

enda sterkere i 2018 enn 2017, noe som kan tyde på at kommunene har blitt vant med å bruke 

verktøyet. De motforestillingene som ble presentert i 2017 knyttet til hvor omfattende skjemaet er, 

var i mindre grad til stede i 2018.  

Videre oppleves også søknadsskjema som godt tilpasset den nye måten å tildele tjenester på.  
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Sjekklistene oppleves i mindre grad som nyttige i tildelingsprosessen.  

Styrket vedtakspraksis 

Både spørreundersøkelsen og intervjuene gir et entydig bilde av at kvaliteten på vedtakene er 

styrket. Dette gjelder blant annet at de: 

- revurderes hyppigere og mer systematisk 

- har høyere forvaltningsfaglig kvalitet 

- er tydeligere på hvilke mål som settes for brukeren  

- står i bedre forhold til de tjenestene som faktisk utføres 

Oppryddingen som har blitt gjort i koder og den løpende rapporteringen til Helsedirektoratet har 

hevet kvaliteten på dataene, og gjør at kommunene i større grad enn tidligere stoler på egen 

vedtaksstatistikk. Nye verktøy gjør det også enklere å sammenholde vedtak og timelister, noe som 

gir en viss kontroll med at vedtak faktisk gjennomføres. Videre har det vært arbeidet med «klart 

språk» for å gjøre det lettere for brukeren å forstå vedtakene.  

Bedre styringsgrunnlag 

De fleste informanter i kommunene trekker fram at de gjennom forsøket har fått bedre oversikt over 

tjenestebildet i kommunen. Dette gjelder særlig politikere, rådmenn, kommunalsjefer og ansatte/ 

ledere innen økonomi som har fått bedre oversikt over en sektor som tidligere har framstått mer 

uoversiktlig. Dette henger blant annet sammen med riktigere koding av vedtak, tilskudds-

rapportering og kommunens egen innsats med å kartlegge egne enhetskostnader.  

7.2 Hvordan har forsøket påvirket kommunenes tjenester?  
For å oppsummere hvordan forsøket har påvirket tjenestene i forsøkskommunene, tar vi 

utgangspunkt i indikatorene som er beskrevet i kapittel 5.1, samt dybdeanalysene som er gjort i 

hver enkelt kommune.  

I analysen av tjenesteutviklingen er det viktig å være oppmerksom på at de fire A-kommunene er 

preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og omsorgstjenester. For de fire 

kommunene er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i behovet som følge av demo-

grafisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt per år.  

Tabell 7-1 viser en oppsummering av hvordan A-kommunene har utviklet seg i forsøksperioden på 

indikatorene beskrevet i kapittel 5.1. Hovedfunnene vist i tabellen viser både noen felles utviklings-

trekk og områder hvor utviklingen i kommunene har vært forskjellig.  

Tabell 7-1 Hovedfunn for gjennomgang av indikatorer knyttet til utvikling av tjenestene 

 Indikator Hobøl Lillesand Os Stjørdal Hovedbildet 

Utgifter til personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 

Høyt nivå, 
svak vekst 

Høyt nivå, 
svak vekst 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Konvergerende 
tjenestenivå 

Utgifter til personer 
med psykiske 
problemer og 
rusproblemer 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Høyt nivå, 
svak vekst 

Konvergerende 
tjenestenivå 

Utgifter til eldre mv Sterk vekst 
for 
institusjon og 
hjemme-
tjenester 

Sterk vekst 
for 
institusjon og 
hjemme-
tjenester 

Sterk vekst 
for 
institusjon og 
hjemme-
tjenester 

Sterk vekst 
for 
institusjon og 
hjemme-
tjenester 

Økte utgifter til både 
institusjon og 
hjemmetjenester 
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Andel utgifter brukt 
på institusjon 

Økning Økning Økning Økning Brudd i trend fra før 
forsøket startet 

Bruttoutgifter per 
oppholdsdøgn 

Økning Økning Økning Økning Viktigste forklaring 
til økte utgifter 
institusjon 

Langtidsopphold på 
sykehjem 

Reduksjon Reduksjon Svak økning Reduksjon Reduksjonen fra før 
forsøket startet er 
forsterket 

Lege- og 
fysioterapitimer på 
sykehjem 

Mindre 
fysioterapi, 
styrket 
legetjeneste  

Stabilt på 
fysioterapi, 
styrket 
legetjeneste  

Stabilt på 
fysioterapi, 
styrket 
legetjeneste  

Styrket 
fysioterapi, 
stabilt på 
legetjeneste  

Stabilt på 
fysioterapi, styrket 
legetjeneste  

Korttidsopphold på 
sykehjem 

Økning Svak 
reduksjon 

Økning Økning Betydelig styrking av 
korttidstilbudet 

Gjennomstrømming 
for korttidsplasser 

Noe svakt 
nivå og 
svekkelse 

Styrking Svekkelse Svært god og 
betydelig 
styrking 

To kommuner med 
styrking og to med 
svekkelse 

Helsetjenester i 
hjemmet: Antall 
brukere 

Økning Økning Økning Økning Økningen fra før 
forsøket startet er 
forsterket 

Helsetjenester i 
hjemmet: Tildelte 
timer i uken 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Lavt nivå, 
sterk vekst 

Høyt nivå, 
reduksjon 

Høyt nivå 
videreført 

Konvergerende 
tjenestenivå 

Praktisk bistand- 
daglige gjøremål: 
Antall brukere 

Stabilt Svak økning Økning Reduksjon Reduksjonen fra før 
forsøket startet er 
stoppet opp 

Praktisk bistand - 
daglige gjøremål: 
Tildelte timer i uken 

Høyt nivå, 
reduksjon 

Lavt nivå, 
reduksjon 

Middels nivå 
videreført 

Lavt nivå, 
reduksjon 

Betydelig reduksjon  

Dekning eldre Redusert 
dekning i alt 
og for 
institusjon 

Uendret 
dekning 

Færre med 
institusjon og 
flere med 
tilbud i 
hjemmet 

Redusert 
samlet 
dekning og i 
hjemmet 

Flere eldre klarer 
seg selv, færre på 
sykehjem 

Fagkompetanse i 
tjenestene 

Lav, styrket Høy, 
redusert 

Middels, 
styrket 

Høy, styrket Styrking i tre av fire 
kommuner 

Ventetid 
sykehjemsplass 

Fortsatt 
svært kort 
ventetid 

Fortsatt 
lengre 
ventetid enn 
landet 

Fortsatt kort 
ventetid 

Fortsatt 
svært kort 
ventetid 

Kort ventetid i tre av 
fire kommuner 

Liggedager 
utskrivningsklare 
pasienter 

Fortsatt lavt 
nivå 

Kraftig 
økning 

Kraftig 
økning 

Fortsatt lavt 
nivå 

To kommuner med 
økning, to med 
fortsatt lavt nivå 

 

Hovedfunnene vist i tabellen over viser at det har vært noen felles utviklingstrekk, men også 

områder hvor utviklingen i forsøkskommunene har vært forskjellig. Den videre drøftingen er knyttet 

til noen hovedkonklusjoner som går på tvers av de ulike indikatorene.  
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Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper 

Jevnt over har A-kommunene hatt en betydelig økning i kostnader til de fleste brukergrupper. 

Samlet sett har brutto utgifter økt med ca. 15 prosent for de fire kommunene. Deler av dette 

skyldes den demografiske veksten blant eldre brukere som det ble pekt på innledningsvis. Samtidig 

er dette neppe den eneste forklaringen.  

Tabell 7-2 Bruttoutgifter 2015-2017 fordelt på tre brukergrupper for A-kommunene. Millioner kroner 

 

Videreført satsing på hjemmebaserte tjenester  

I mange kommuner er selvhjulpne brukere et viktig mål. I de fire A-kommunene er det nå en større 

andel eldre som klarer seg selv uten tjenester fra kommunen. Andelen innbyggere over 80 år som 

er beboere på sykehjem har sunket fra 10,1 til 7,9 prosent fra 2015 til 2017 i A-kommunene. Dette 

kan tyde på at kommunene i større grad har prioritert hjemmebaserte tjenester framfor institusjon.  

For tjenester i hjemmet har andelen vært stabil på ca. 33 prosent i A-kommunene fra 2015 til 2017. 

For B-kommunene er situasjonen relativt uendret fra 2015 til 2017 både på institusjon og 

hjemmebaserte tjenester. 

Mange av indikatorene viser at det er satset mer på hjemmetjenester: 

• Det har vært en betydelig vekst i utgiftene til hjemmebaserte tjenester for eldre 

• Den langsiktige utviklingen med flere brukere av helsetjenester i hjemmet har blitt 

forsterket etter at forsøket startet (selv om andelen over 80 år med slike tjenester har holdt 

seg stabil) 

• Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttidsplasser og en 

reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de to siste 

årene med en særlig sterk vekst for korttidsplassene. Økningen i korttidsplasser i A-

kommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne skal klare seg hjemme. 

• Gradvis utbygging av spesialiserte funksjoner innen hjemmetjenestene har styrket 

kompetansen om de særskilte behovene til ulike brukergrupper. Bedre kompetanse har gitt 

et tilbud av bedre kvalitet og kanskje også gjort det mulig for flere å bo hjemme. 

• Redusert andel eldre over 80 år på sykehjem og ingen særlig endring i antall oppholds-

døgn på sykehjem på tross av flere eldre innbyggere i kommunene. 

Betydelig økning i enhetskostnad på sykehjem 

For alle de fire kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Utviklingen fra 2015 til 

2017 bryter med den langsiktige trenden både for de fire A-kommunene og resten av landet. Antall 

sykehjemsplasser er på omtrent samme nivå i 2017 som i 2015 og derfor ikke en forklaring til at 

trenden har blitt brutt. Hovedforklaringen er derfor at enhetskostnaden per oppholdsdøgn har økt. 

Gruppe 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

I alt 106 115 124 220 226 246 311 346 381 412 437 456 1 050 1 123 1 207

Personer med nedsatt funksjonsevne

- under 18 år 5 3 3 6 8 12 11 12 16 14 15 16 36 38 46

- over 18 år 40 42 42 71 67 72 98 107 114 83 105 106 292 320 334

Personer med psykiske problemer og rusproblemer

- under 18 år 1 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 4

- over 18 år 5 9 10 14 17 21 32 44 48 68 56 59 120 126 137

Eldre mv.

- institusjon 34 36 40 89 96 100 57 63 73 70 72 81 249 266 294

- bolig med døgnomsorg 1 0 0 0 0 0 68 70 78 124 131 133 194 201 211

- andre hjemmetjenester 21 24 28 36 39 42 44 48 51 54 58 60 155 169 180

Alle AHobøl Lillesand Os Stjørdal
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Fra 2015 til 2017 økte A-kommunene i snitt kostnaden per oppholdsdøgn med 21 prosent, fra 

3 092 til 3 745 kr. 

Det er flere mulige forklaringer til hvorfor bruttoutgiftene per oppholdsdøgn har økt: 

• Bemanningen ha blitt styrket helt bevisst for å kunne gi en bedre tjeneste til pasientene, i 

form av høyere bemanning per bruker, flere aktiviteter mv.  

• Forsøkskommunene har hatt en viss økning i andelen korttidsplasser. Dette kan være noe 

av forklaringen siden korttidsplassene jevnt over er noe dyrere i drift enn langtidsplassene. 

• Reduksjonen i andel eldre som er på institusjon kan reflektere at terskelen for å flytte til 

institusjon har økt. Dette kan innebære at pleiebehovet per beboer på institusjon øker.  

• Som det fremkommer i kapittel 5.1.8 har antall legetimer per uke per beboer på sykehjem 

økt fra 0,49 til 0,77 i A-kommunene. I tillegg til å utgjøre en ekstra kostnad i seg selv kan 

det også være et tegn på at brukerne på sykehjem har et større pleiebehov enn tidligere.  

• Ved fravær er det vanlig at ikke alle vaktene blir erstattet. Økte utgifter kan være et resultat 

av at det har blitt mer vanlig å fylle ledige vakter, og at dette har blitt gjort som følge av at 

økonomien har blitt styrket gjennom forsøket. Det trekkes fram i flere intervjuer at midlene 

fra forsøket har gjort det lettere å bruke vikar, og kjøpe private sykehjemsplasser. 

• For at bruttoutgiftene skal holdes på samme nivå, er det nødvendig at bemanningen 

reduseres i takt med reduksjonen i pasienter. En mulighet kan være at det ikke er foretatt 

en slik reduksjon, noe som kan ha flere forklaringer. Dersom kommunene ikke er sikre på 

om reduksjonen i bruken av plasser er permanent, kan det være at man ikke uten videre 

reduserer bemanningen. Videre kan det være krevende å redusere bemanningen dersom 

reduksjonen i bruken av plasser er spredt på mange avdelinger. 

• I en situasjon med fallende antall pasienter, er det nødvendig med overordnet styring der-

som man ønsker at rammene til enhetene skal endres i takt med endringer i aktiviteten. 

Her er det mulig at kommunene verken har tilstrekkelig bevissthet om disse forholdene 

eller har etablert den nødvendige styringen. Dette kan igjen være et resultat av at 

kommunenes økonomi har blitt styrket gjennom forsøket. 

Konvergerende tjenestenivå på noen områder 

På noen områder kan det se ut som de fire A-kommunene har blitt likere med tanke på 

tjenestenivå, i form av at de som har hatt et lavt kostnadsnivå har økt, mens de som har hatt et 

høyt kostnadsnivå har redusert. Dette gjelder:  

• Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne: Både Hobøl og Lillesand har hatt 

svakere vekst enn pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren fra 2015 til 2017. Begge 

kommunene lå høyt i utgangspunktet. Vekst har vært sterk for Os og Stjørdal, som var 

blant kommunene som lå lavt.  

• Tjenester til personer med psykiske problemer og rusproblemer: For denne gruppen har 

det fra 2015 til 2017 vært en sterk vekst for Hobøl, Lillesand og Os og reduksjon for 

Stjørdal. I 2015 lå utgiftene i Stjørdal betydelig høyere enn de andre tre kommunene.  

• Tildelte timer til praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. A-kommunene tildeler i snitt 

omtrent like mange timer helsetjenester i hjemmet i 2017 som i 2015. Det har vært en 

økning for Hobøl og Lillesand som lå lavest i 2015, og en reduksjon for Os som lå høyest i 

2015.  

Det er uvisst i hvilken grad denne utviklingen har skyldtes kommunenes deltagelse i forsøket. Det 

er mulig at kunnskapen som følger av deltagelse i forsøket har gjort kommunene bedre i stand til å 

identifisere og justere tjenester hvor det er unormalt høye eller lave kostnader. En annen mulighet 

er at ryddejobben som ble gjort ved oppstart av forsøket har gitt riktigere koding, og at differansen i 

utgangspunktet skyldtes dette.  
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7.3 Hvilken del av forsøket har gitt endringer i tildelingspraksis 
og tjenester? 

Dette kapittelet vurderer hvilke deler av forsøket som kan forklare utviklingstrekkene vi har påvist i 

kapittel 7.1og 7.2.  

Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt sett av tre deler: 

► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt 

finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra 

staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens 

tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på 

4 prosent. For analysens del opererer vi med to separate effekter av finansieringsmodellen: 

o Innretning av finansieringsmodell. Ved å (delvis) finansiere tjenestene gjennom 

enhetspriser vil de økonomiske insentivene til hvilke tjenester man tildeler og 

hvordan tjenestene utformes, endre seg. 

o Økte økonomiske rammer. Finansieringsmodellen har fungert slik at den 

gjennomgående har gitt forsøkskommunene økte økonomiske rammer. Dette kan 

ha konsekvenser som potensielt er ulike fra konsekvensene som følger av endret 

insentivstruktur.  

► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av 

tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. B-kommunene har ikke hatt 

tilsvarende krav.  

► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanse- 

og utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet 

med IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med 

Helsedirektoratet.  

Ettersom forsøket består av flere intervensjoner er det interessant å drøfte hvilke av disse som 

faktisk har ført til de observerte endringene i kommunene.  

Styrket kompetanse, samhandling, brukermedvirkning og bruk av verktøy i tildelingsprosessen 

Når det gjelder styrkingen av kompetanse, samhandling, brukermedvirkning og bruk av verktøy i 

tildelingsprosessen er vår vurdering at dette hovedsakelig skyldes kombinasjonen av 

kompetansehevingen som har skjedd i forsøket. Kommunene har måttet tilfredsstille en rekke krav, 

og blitt gitt verktøy og midler til å møte disse kravene. Kommunene har tatt del i en lang rekke 

aktiviteter, og blitt fulgt opp over tid. Kravene til tildelingsprosessen har stort sett harmonert med de 

ansattes faglige ståsted og kommunenes eksisterende strategier på området, og kommunene har 

selv bidratt i utviklingen av mye av materialet som har blitt brukt.  

Gjennom forsøket har kommunene fått tilstrekkelig finansiering til å bygge opp kapasiteten i 

tildelingsenheten for å kunne møte de nye forventningene. Utover den rene tilførselen av ekstra 

midler er det imidlertid uklart hvilken påvirkning selve finansieringsmodellen har hatt. Vår vurdering 

er at disse effektene også kunne vært oppnådd gjennom mer rendyrkede kompetanseutviklings-

prosjekter, uten å endre finansieringsmodell.  

Styrket vedtakspraksis og styringsgrunnlag 

Som beskrevet har kommunene blitt bedre til å fatte vedtak, i form av at de setter tydeligere mål, er 

forvaltningsfaglig bedre fundert, og revurderes hyppigere. Videre har det blitt arbeidet med riktig 

koding av vedtak og bedre rapportering. Økonomiavdelingene har fått en mye tydeligere rolle inn i 

pleie- og omsorgssektoren enn de hadde tidligere. Dette har gitt kommunene langt bedre oversikt 

over egne tjenester og kostnader forbundet med disse. Alle A-kommunene framhever dette som et 

krevende arbeid, men mener det gir store positive effekter når det først er på plass.  
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Vår vurdering er at disse effektene ikke bare er en følge av krav til tildelingsprosessen og 

kompetanseutvikling, men at de også er direkte knyttet til finansieringsmodellen. Det å gå gjennom 

samtlige vedtak, arbeide målrettet med datakvalitet og integrere tjenestene så tett mot økonomi-

styringen er et tungt administrativt løft som det er vanskelig for en kommune å gjennomføre. Vår 

vurdering er at slike typer oppgaver sjelden blir prioritert i kommunen fordi man da må sette av 

store ressurser til administrativt arbeid framfor mer brukernære tiltak. Det krever også ekspertise 

og samarbeid med andre. Finansieringsmodellen har imidlertid gjort det helt nødvendig å prioritere 

dette, siden riktig vedtakspraksis og rapportering er en forutsetning for kommunens inntekter. I 

motsetning til de mer brukernære delene av tildelingsprosessen mener vi derfor at denne effekten 

ville vært vanskeligere å oppnå uten en aktivitetsbasert finansieringsmodell tilsvarende den som 

benyttes i forsøket.  

Generell økning i kostnader til pleie- og omsorgtjenester, særlig enhetskostnader på sykehjem 

Som beskrevet i kapittel 7.2 har de samlede brutto utgiftene økt med ca. 15 prosent for de fire A-

kommunene. Denne økningen er gjeldende for de fleste tjenester og brukergrupper. Selv om noe 

av dette skyldes demografiske effekter er dette likevel en betydelig økning i kommunenes 

kostnadsnivå. Mange kommuner uttrykte før forsøket at de så en risiko for at forsøket ville øke 

kommunens kostnader til et nivå som ikke er bærekraftig når forsøket avsluttes.  

Den statlige finansieringen – med enhetspriser for en rekke tjenester – gjør at kommunene har 

mulighet til å fatte flere vedtak, så lenge kommunens kostnader til å drive tjenestene ikke er for 

høye. Insentivmekanismene i finansieringsmodellen skulle derfor isolert sett tilsi at kommunene 

burde vedta mange tjenester, men holde enhetskostnadene lave. Grunnen til at kommunene nå 

har høyere kostnader er imidlertid det motsatte: andelen som mottar tjenester er stabil eller synker, 

men kostnadene til drift av tjenestene (særlig institusjon) øker. Slik sett går utviklingen på tvers av 

det man skulle forvente. 

Vår vurdering er at det er to forklaringer på denne utviklingen:  

1. Den generelle økningen i midler til kommunen – beskrevet i kapittel 6 – som derfor best 

forklarer økningen i kostnadsnivå. Ettersom kommunenes pleie- og omsorgstjenester 

mottar langt mer fra staten enn de ville gjort over kommunebudsjettet har de nå råd til å 

prioritere både generell styrking av driften (for eksempel økt bruk av vikarer ved fravær 

eller lavterskel aktivitetstilbud), og til å investere i utvikling av tjenestene (f.eks. 

kompetansetiltak og velferdsteknologi).  

2. Endret tildelingspraksis har gitt redusert bruk av institusjonsplasser og økt bruk av 

hjemmebaserte tjenester. Dette gjør at de som får institusjonsplass i gjennomsnitt har 

større pleiebehov en før. Resultatet er høyere kostnader per plass. 

Videreført satsing på hjemmebaserte tjenester 

I kapittel 7.2 vises det også til at andelen innbyggere over 80 med institusjonsplass går ned, og at 

det på tross av flere eldre ikke er flere oppholdsdøgn på sykehjem. Samtidig er det en økning i 

satsingen på hjemmebaserte tjenester.  

Vår vurdering er at dette primært skyldes at kommunene har videreført eksisterende praksis med 

tanke på å satse på hjemmebaserte tjenester. Som tidligere nevnt går utviklingen i hele Norden i 

retning av flere som får tilbud i eget hjem og færre som får tilbud på institusjon. Ønske om en 

boliggjøring av tilbudet står sterkt blant kommunene i landet og også i forsøkskommunene. Dette er 

nok den viktigste forklaringen til at satsingen på hjemmetjenestene har blitt forsterket også etter at 

forsøket startet. Slik sett er det ikke sikkert at forsøket har påvirket dette i særlig grad.  

I den grad forsøket har hatt effekt har kravene til tildelingspraksis og kompetansehevingen som 

fulgte av forsøket styrket denne trenden, siden føringene som ligger i forsøket underbygger denne 
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trenden. Svarene fra våre informanter kan tyde på at noe av forklaringen også kan være at 

kommunene ikke vil pådra seg kostnader, som må kuttes etter av forsøket er over. Ettersom tildelte 

timer per bruker ikke ser ut til å øke, er det ikke grunnlag for å hevde at finansieringsmodellens 

insentiver til å «overprodusere» antall tildelte timer har materialisert seg i praksis.  

Konvergerende tjenestenivå på noen områder 

Som beskrevet i kapittel 7.2 blir forsøkskommunene likere hverandre med tanke på noen tjenester. 

Denne effekten vurderes som usikker.  

I den grad det skjer en konvergens mellom kommunene er vår vurdering først og fremst at det 

skyldes at kommunene har fått innsikt og kompetanse om egne tjenester. Dette er sannsynlig siden 

kommunene gjennom forsøket har fått presentert egne tjenester på en helt ny måte, og lært av de 

andre kommunene (gjennom samlinger, erfaringsutveksling mv.). Kommuner med avvikende 

resultater på noen områder kan i så fall ha justert tjenestene basert på ny kunnskap. Vi har ikke 

grunnlag for å si noe om hvorvidt finansieringsmodellen har påvirket dette. En hypotese kan være 

at midlene som følger med forsøket har gitt kommunene handlingsrom til å vri tjenestene sine i en 

retning de ellers ikke ville hatt ressurser og kapasitet til.  

Oppsummering – hvilke deler av forsøket har hatt effekt? 

I tabellen nedenfor presenteres det en forenklet oppsummering av hvilke effekter vi vurderer kan 

tilskrives hvilke deler av forsøket.  

Tabell 7-3 Vår vurdering av hvilke deler av forsøket som forklarer ulike funn 

Funn / intervensjon Innretning av 

finansierings-

modell 

Økte rammer 

pga. 

finansierings-

modell 

Krav til 

tildelingen 

Kompetanse-

utvikling 

Styrket kompetanse, 

samhandling, 

brukermedvirkning og bruk 

av verktøy i tildelingen 

Liten/ingen effekt  Middels/stor 

effekt 

Stor effekt Stor effekt 

Styrket vedtakspraksis og 

styringsgrunnlag 

Stor effekt Middels/stor 

effekt 

Stor effekt Stor effekt 

Generell økning av 

kostnader til pleie- og 

omsorgstjenester 

Ingen/ 

motvirkende 

effekt 

Stor effekt Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt 

Betydelig økning i 

enhetskostnad på sykehjem 

Ingen effekt Stor effekt Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt 

Økt satsing på 

hjemmebaserte tjenester 

Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt Liten/middels 

effekt 

Liten/middels 

effekt 

Konvergerende tjenestenivå 

på noen områder (usikker) 

Usikkert Usikkert Usikkert Middels effekt, 

men usikkert 
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7.4 Har forsøket gitt økt likebehandling? 
Et av hovedspørsmålene vi ønsker å besvare er om forsøket gir økt likebehandling på tvers av 

kommunegrenser. Vi har derfor studert både tildelingsprosessen og tjenestene som utføres, for å 

se om kommunene har blitt likere.  

Når det gjelder tildelingsprosessen er det grunn til å tro at denne har blitt likere, ved at kommunene 

i større grad benytter de samme verktøyene, og har tilegnet seg mye av den samme kompetanse 

knyttet til tildeling. Imidlertid viser ikke spørreundersøkelsen noen entydig utvikling på spørsmålet 

om «kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av tjenester?», i motsetning til de 

fleste andre spørsmål der det vises en klar trend i positiv retning.  

Ser man på utformingen av tjenestetilbudet var det i utgangspunktet store forskjeller mellom 

hvordan de ulike brukergruppene ble prioritert. De to siste årene har forskjellene blitt noe mindre i 

forsøkskommunene. Tar man utgangspunkt i kommunenes kostnader til tjenester for personer med 

nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske problemer og rusproblemer og for hjemmetjenester 

til eldre, har disse til konvergert mot et likere nivå forsøkskommunene imellom. Det er imidlertid 

usikkert hva dette skyldes og hvorvidt dette kan tilskrives forsøket.  

7.5 Har forsøket gitt riktigere behovsdekning for innbyggerne?  
Som diskutert i kapittel 3.4 er «riktigere behovsdekning» et krevende begrep å operasjonalisere. 

Det henvises derfor til den konseptuelle modellen beskrevet i kapittel 3.  

 

Figur 7-2 Konseptuell modell for forståelse av riktig behovsdekning 

 

Som det fremgår av avsnitt 7.1 har kommunenes tildelingspraksis blitt vesentlig styrket som følge 

av forsøket. Blant annet kan det vises til høyere kapasitet og kompetanse i tildelingen, og nyttige 

arbeidsverktøy. Forsøkskommunene gjør mer grundige kartlegginger av brukerne enn de gjorde 

tidligere. Denne utviklingen gjelder for samtlige kommuner, og bekreftes av flere ulike kilder. Det 

har vært metodisk krevende å fastslå hvorvidt brukere og pårørende opplever endringen like 

tydelig. Det er naturlig å gå ut fra at styrket tildelingspraksis vil bidra til å gi tjenester som er mer 

tilpasset brukerne. Eksempelvis melder noen informanter at de i større grad «skreddersyr» pakker 

med tiltak til den enkelte brukere enn de gjorde tidligere.  

Et annet vesentlig aspekt er at forsøket har gitt en vesentlig økning i det økonomiske handlings-

rommet til de fire A-kommunene. Dette skyldes blant annet differansen mellom tilskuddssatsene og 

kommunens faktiske utgifter, inntektspåslaget, og den generelle mekanikken i modellen der nye 

aktiviteter og vedtak ofte er «selvfinansierende» for kommunens del. Kommunene har derfor 

kunnet prioritere en del tiltak de ellers ikke ville ha gjort. Eksempler på dette er satsinger på 

hverdagsrehabilitering, demensteam og lavterskeltiltak i psykiatrien. Det har også gitt kommunen 
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bedre mulighet til å kjøpe sykehjemsplasser andre steder. Samtidig har kommunene vært bevisste 

på at pleie- og omsorgstjenestene etter forsøkets avslutning skal tilbake til ordinær finansiering, 

noe som høyst sannsynlig har begrenset den potensielle fristelsen som ligger i å fatte for mange 

vedtak.  

Grundigere kartlegging og tildelingspraksis, kombinert med økt økonomisk handlingsrom, har etter 

vår vurdering styrket kommunens evne til å tilby tjenester som er riktigere ut fra brukerens behov. 

Det er imidlertid viktig å understreke at dette ikke først og fremst er forbundet med mekanismene i 

finansieringsmodellen, men snarere at kommunenes pleie- og omsorgstjenester har fått mer midler 

til disposisjon enn tidligere.  
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Finansieringsdokumentet (dette dokument) utgjør sammen med kriteriedokumentet 

(kriterier for arbeidsprosess og tjenestekriterier) beskrivelsen av virkemidlene i forsøket. 

Finansieringsdokumentet angir de økonomiske rammene for forsøket og 

forsøkskommunene, og hvordan rammene er framkommet. Videre beskriver dokumentet 

finansieringsmodellene i forsøket, prismodellen og enhetsprisene i prismodellen, samt 

grunnlaget for beregningene.   

 

Finansieringsmodellen består i hovedsak av tilskudd basert på tildeling av tjenester og 

enhetspriser i prismodellen.  I tillegg kommer en mindre andel øremerket tilskudd. 

Finansieringsdokumentet beskriver også hvordan midler utløses i forsøket, rutiner for 

utbetaling til kommuner og krav til rapportering.   

 

Forsøket følgeevalueres. Med bakgrunn i resultatene som fremkommer, kan det være 

aktuelt å gjøre enkelte tilpasninger i finansieringsmodellen. 

 

1.1 OVERORDNET MÅLSETTING - LIKHET OG RIKTIG BEHOVSDEKNING 

Overordnet målsetting med forsøket er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for 
tildeling av tjenester gir  

- økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og  
- riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene.  

 
Mål: 

• Brukers behov i sentrum 
o Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov 
o Brukermedvirkning er satt i system 
  

• Lik tildelingsprosess 
o Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 

tjenestetildelingen 
o Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen 

 

INNLEDNING 
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I forsøksordningen er det utarbeidet kriterier for tildeling av omsorgstjenester som består av 

arbeidsprosesskriterier med rutiner og verktøy, og tjenestekriterier. Arbeidsprosesskriteriene 

omfatter metoder for brukermedvirkning, samhandling og tverrfaglighet, samt bruk av 

kompetanse, rutiner og verktøy. Tjenestekriteriene beskriver hva tjenesten består av, 

lovregulering, formål med tjenesten, målgrupper og relevante vurderingskriterier. I tillegg består 

tjenestekriteriene av "Forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester". 

 

Det er vurderingene som legges til grunn for utmåling av enkeltvedtak, som sammen med 

prismodellen, vil avgjøre finansieringen til kommunen. Like arbeidsprosesser og bruk av 

tjenestekriterier er det som, sammen med felles prismodell, skal gi kommunene i forsøket 

forutsetninger for å yte nødvendige tjenester til befolkingen. 

 

 

  

2. ARBEIDSPROSESSKRITERIER OG 
TJENESTEKRITERIER  
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Finansieringsordningene i forsøket skal sikre at de tjenester som er omfattet av forsøket, og 

dimensjonert ut fra forsøkets intensjoner, er finansiert i forsøksperioden. 

Finansieringsordningen i forsøket erstatter dagens finansiering av omsorgstjenester, med 

finansiering gjennom rammetilskudd og skatteinntekter til kommunen.  

3.1 DAGENS RAMMEFINANSIERING AV KOMMUNEN 

Rammefinansiering er en oppgjørsordning mellom staten og kommuner samt fylkeskommuner 

der økonomiske midler overføres i henhold til en fordelingsnøkkel, uten at det fra statens side 

spesifikt er bestemt hva midlene skal brukes til. Staten forutsetter at kommuner og 

fylkeskommuner nytter overføringene til finansiering av lovpålagte tjenester ut fra en 

prioritering der man har tatt hensyn til spesielle lokale forhold. Rammefinansiering har vært 

hovedprinsippet for overføringer til kommunale og fylkeskommunale tjenester siden 1980-

årene. Størrelsen på de økonomiske overføringene blir fastsatt med utgangspunkt i en vurdering 

av antatt behov basert på statistiske data der det bl.a. blir tatt hensyn til folketall, 

alderssammensetning av befolkningen og urbaniseringsgrad.  

 

3.1.1 Rammefinansiering av tjenester i kommunen 

Finansiering av tjenesteområder innad i kommunen er i hovedsak basert på rammefinansiering, 

med i større eller mindre grad bruk av objektive kriterier for å fastsette størrelsen på den 

økonomiske rammen til det enkelte tjenesteområde. Bruk av erfaringstall og forbruk foregående 

budsjettår som grunnlag for budsjettering er det et stort innslag av, jf. behovet for kontinuitet og 

forutsigbarhet på de fleste kommunale tjenesteområder. I tabell 1 nedenfor er vist et typisk 

eksempel på sektorbaserte budsjettrammer i en kommune. I mange kommuner setter 

kommunestyret en overordnet budsjettramme for helse- og omsorgstjenestene, men den 

nærmere fordeling på hvert enkelt tjenestested gjøres av administrasjonen.  

  

3. ØKONOMISKE RAMMER – DAGENS 
FINANSIERINGSORDNINGER 
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Tabell 1 Budsjettramme på overordnet nivå

3.1.2 Finansiering ved tildeling (stykkprisfinansiering)

Det sentrale innholdet i en aktivitetsbasert finansieringsmodell (ABF) er at tjenesteyteren
finansierer sine utgifter ved at de får betaling for omfanget av tjenester (aktiviteter) de utfører.
Dette i motsetning til forbruksbasert eller kriteriebasert rammefinansiering, hvor tjenesteyteren
tildeles et fast beløp per år til dekning av sine utgifter.

Innsatsstyrt finansiering er et aktivitetsbasert finansieringssystem som tar hensyn til variasjon i
behov gjennom året. Med hvert vedtak om tjenestetildeling som fattes, følger det finansiering.
Finansieringen som følger med hvert enkelt vedtak, skal dekke ressursforbruket som følger av å
utføre den bestilte tjenesten. Ressursforbruket beregnes ved hjelp av prinsipper fra
aktivitetsbasert kalkulasjon/styring, hvor hele tjenesteområdet inndeles i aktivitetsgrupper, og
det fastsettes enhetspriser per aktivitetsgruppe. På denne måten finansieres virksomheten etter
innsats eller aktivitet.

Prising av tjenester gjøres ut fra ABC-metoden. ABC kommer av det engelske «Activity Based
Costing», og er et velkjent verktøy innenfor økonomistyring og ledelse1. Prinsippet i denne
metoden er å splitte tjenestene i aktiviteter og henføre kostnader til disse. Til hver
aktivitetskostnad defineres det en kostnadsdriver. Dette er en faktor som beskriver hvordan en
aktivitetskostnad endrer seg.

En tjeneste består av flere ulike aktiviteter, og prisen på tjenesten totalt er avhengig av hvor mye
tjenesten beslaglegger av hver aktivitet. ABC-metoden bygger altså på at tjenesteproduksjonen

1 Kaplan, Robert S. and Bruns, W. Accounting and Management: A Field Study Perspective (Harvard Business School Press, 1987), Kaplan,
R.S. and Anderson, S., “Time-Driven Activity Based Costing”, Harvard Business School Press, 2007
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er sammensatt av mange aktiviteter, og at kostnadene drives av flere ulike kostnadsdrivere. 

Innsatsstyrt finansiering innebærer at tjenesteyteren skal finansieres etter aktivitet, og det at 

ABC-metoden nettopp er aktivitetsbasert gjør den meget godt egnet når man ønsker en 

innsatsstyrt finansiering.  

  

I avsnitt 5.2 framgår hvilke omsorgstjenester som inngår i prismodellen i forsøket, og som det 

følgelig er utarbeidet enhetspriser for. Enhetsprisene skal sammen med vedtatt tjenesteinnsats 

bestemme summen av tilskudd som skal gis til kommunene fra staten. Det er kommunen som er 

ansvarlig for å tildele tjenester i tråd med de statlige tjenestekriteriene, samt yte tjenester som 

er vedtatt innenfor den aktivitetsbaserte finansieringens rammer. 
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4.1  ÅRLIG BUDSJETTRAMME OG TILSKUDD 

I forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester vil staten ved Helsedirektoratet fastsette årlig 

budsjettramme for kommunens omsorgstjenester. Den løpende finansiering av tjenestene i året 

vil skje gjennom utbetaling av tilskudd til kommunen. Budsjettrammen er inndelt i en 

retningsgivende budsjettramme (aktivitetstilskudd) og en fast budsjettramme 

(rundsumtilskudd).  

 

Forsøkskommunen får en retningsgivende budsjettramme for de tjenester tildelingsenheten gjør 

vedtak om gjennom budsjettåret. Den retningsgivende budsjettrammen er ment å kunne 

finansiere tjenester kommunen tildeler kommunenes innbyggere gjennom enkeltvedtak, og 

utbetales som et aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskuddet er basert på statlige enhetspriser for 

tjenestene som innvilges. Faktiske utbetalinger kan i enkelte tilfeller overstige den 

retningsgivende budsjettramme. Det vises i denne sammenheng til kommuneloven - § 46 nr. 1: 

”Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og 

anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for 

tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for 

utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta” og 47 nr. 1: 

”Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede 

organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig 

forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum”.  Bruk av midler utover den retningsgivende 

budsjettrammen vil i forsøksperioden dekkes av overslagsbevilgningen (staten). Før og etter 

forsøksperioden må kommunen finansiere et slikt merforbruk med egne midler. Aktivitets-

tilskuddet justeres årlig for lønns- og prisvekst. 

 

For øvrige omsorgstjenester, det vil si tjenester som det ikke fattes vedtak om, eller 

forvaltningstjenester slik som drift av en tildelingsenhet, får forsøkskommunen en fast 

budsjettramme som kommunen må holde seg innenfor. Den faste del av rammen blir utbetalt 

fra direktoratet som et rundsumtilskudd.  Forsøkskommunen kan selv velge å øke den faste 

budsjettrammen, men kommunen må da finansiere økningen med egne midler. Kommunen kan 

omdisponere den faste budsjettrammen innenfor de formål rammen skal dekke, men ikke 

redusere rammen for bruk til andre formål enn omsorgstjenester. Rundsumtilskuddet justeres 

årlig kun for lønns- og prisvekst. 

4. BUDSJETTRAMMER I 
FORSØKSORDNINGEN 
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Utbetalinger fra direktoratet til kommunen gjennom forsøksordningen, kan kun benyttes til 

omsorgstjenester. Omsorgstjenestene er i denne sammenheng, begrenset til KOSTRA-funksjon 

234, 253, 254 og 261. Midlene kan ikke brukes til finansiering av andre kommunale tjenester. 

 

4.2 UTTREKK AV KOMMUNENS RAMMETILSKUDD OG FRIE INNTEKTER 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gjennomføre et uttrekk av rammetilskuddet for 

hver av de deltagende kommuner.  Grunnlaget for uttrekk av rammetilskudd er kommunens 

netto driftsutgifter til omsorgstjenester. KOSTRA-funksjonene som omfattes er:  

• 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser 

• 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 

• 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

• 261 Institusjonslokaler  

Se nærmere veiledning om innholdet i funksjonene på regjeringen sine nettsider2. 

 

For kommuner i tidligere modell A vil uttrekket for 2019 videreføres ut året, og være basert på 

regnskap 2015, justert for lønns- og prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som skyldes 

endringer i demografi.  

 

Kommuner i tidligere modell B og nye kommuner vil få uttrekk fra rammetilskuddet først fra 

2020. For tidligere B-kommuner vil dette være basert på regnskap 2015, mens for nye 

kommuner vil 2018 være grunnlaget. Uttrekket vil for alle kommunene justeres opp til 2020 -

nivå for lønns- og prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi. 

 

Det er gitt åpning for at feil i bruk av funksjoner i 2018-regnskapet hos nye kommuner kan bli 

korrigert for ved gjennomføring av uttrekket.  

 

Uttrekket av rammetilskudd til kommunene vil bli overført til en øremerket overslagsbevilgning 

på statsbudsjettet. Nevnte bevilgning vil dekke utbetalinger til kommunene i samsvar med 

tildeling av tjenester, og basert på de enhetspriser som gjelder for forsøket (se kapittel 7).  

 

Uttrekket, med utgangspunkt i 2015-/2018-regnskap ligger fast for 2019 og vil justeres årlig for 

lønns- og prisvekst og anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi.  

 

                                                             
2 https://www.regjeringen.no, KOSTRA veileder 2019 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2019_endelig_til_publisering.pdf
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Forsøket følgeevalueres. Med bakgrunn i resultatene som fremkommer, kan det være aktuelt å 

gjøre enkelte tilpasninger i finansieringsmodellen. 

 

Omsorgstjenestene i kommunene vil ikke bli tilgodesett for generell vekst i 

kommuneøkonomien, ut over lønns- og prisvekst de tre årene forsøket løper, men prismodellen 

vil kunne generere tilsvarende økte inntekter dersom tildeling av tjenester øker, blant annet som 

følge av økning i befolkningstall i kommunen. Den generelle veksten for kommuneøkonomien 

som gis gjennom rammetilskuddet vil kun gjelde tjenester utenfor forsøket. 

 

4.3 INNTEKTSPÅSLAG 

Forsøkskommunen mottar et årlig inntektspåslag på 4 % av kommunens utgifter til 

omsorgstjenester (netto driftsutgifter for 2015/2018 i 2019-kroner) oppad begrenset til kr 27 

mill. per kommune per år i 2019. Av inntektspåslaget skal kr 500 000 gå til 

prosjektgjennomføring i kommunen. Inntektspåslaget kommer i tillegg til aktivitetstilskudd og 

rundsumtilskudd som er beskrevet under avsnitt 4.1. Inntektspåslaget er øremerket finansiering 

av omsorgstjenester, og kan brukes til satsning på forebyggende tjenester og/eller dekking av 

merutgifter som følge høyere kostnader eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i 

prismodellen. 

 

• Kommuner som har deltatt i forsøkets modell A (2016-2019) mottar inntektspåslag fra 

01.05.2019. 

• Kommuner som har deltatt i forsøkets modell B (2016-2019) mottar 80% av 

inntektspåslaget fra og med 01.05.2019 til 30.06.2019. Deretter økes inntektspåslaget til 

100%. 

• Kommuner som slås sammen med tidligere A- og B-kommuner mottar inntektspåslag fra 

og med 01.07.2019. 

 

Inntektspåslaget justeres årlig kun for lønns- og prisvekst. Inntektspåslaget utbetales så lenge 

forsøket varer. Etter forsøket er avviklet vil kommunen få en nedtrapping av inntektspåslaget, se 

kap 10.  
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Omsorgstjenester har ulike navn i kommunene, og kommunene har forskjellig praksis for 

hvordan tilbudene til ulike grupper av tjenestemottakere er organisert. Kommunens ansvar 

er definert ved lov og omfatter alle pasient- og brukergrupper. 

 

Som beskrevet i kapittel 4.2 er grunnlaget for det økonomiske uttrekket definert ved 

tjenester som faller inn under KOST RA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Nærmere 

angivelse av slike tjenester er beskrevet i egen veileder3. I avsnitt 5.1 og 5.2 er tjenestene 

sortert etter metoden for finansiering. Listen over tjenester er ikke uttømmende, og 

benevnelser på tjenestene kan variere fra kommune til kommune. 

5.1 TJENESTER SOM FINANSIERES GJENNOM RUNDSUMTILSKUDD  

Den samlede budsjettrammen for forsøkskommunen skal dekke utgifter til tjenester som inngår i 

prismodell og tjenester det er lite hensiktsmessig med enhetspriser for. Med lite hensiktsmessig 

menes at de er av forvaltningsmessig karakter, eller at tjenestene ikke er knyttet til et individuelt 

tilbud eller til et vedtak fra kommunen. For disse utgiftene, som er en del av uttrekket fra 

kommunens ramme, vil kommunens aktivitet og regnskap fra 2015/2018 legges til grunn for 

utmålingen av tilskudd. Eksempler på slike utgifter er gjengitt i tabell 2. under. 

 

Tabell 2: Tjenester som finansieres gjennom rundsumtilskudd i forsøket.  

 

                                                             
3 www.regjeringen.no, kostraveileder 2019 

Tjenester/Forvaltning:

Eldresenter

Ferietilbud til eldre og funksjonshemmede over 18 år

Pårørende opplæring

Forebyggende mestringskurs

Koordinator- og rådgivningstjenester

Tildelingskontor

Forebyggende hjemmebesøk

Åpne tilbud innen rus og psykisk helse

Trygghetsalarm, ev. annet velferdsteknologisk utstyr til bruker

Matombringing

Lavterskel tjenester ulike brukergrupper

Listen er ikke uttømmende

5. TJENESTER SOM INNGÅR I 
FORSØKET 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2019_endelig_til_publisering.pdf
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5.2 TJENESTER SOM FINANSIERES GJENNOM AKTIVITETSTILSKUDD 

Omsorgstjenester kan tildeles og ytes som en individuell tjeneste (1:1 eller 2:1 bemanning pr 

bruker) eller som et tilbud til en gruppe. Gruppens størrelse kan være klart definert, eller 

gruppestørrelsen kan variere over tid uten at tilbudet av den grunn endrer karakter eller 

kostnad. For tjenester som tildeles/ytes individuelt angir prismodellen en enhetspris som, 

sammen med tildeling av tjenestemengde, bestemmer størrelsen på budsjettmidler som skal 

tilføres utførende enheter. Slike tjenester er angitt i tabell 3.  

 

Tabell 3: Tjenester der det er utviklet enhetspriser for tjenestene.  

 
 
For rehabilitering/habilitering utenfor institusjon som det er utarbeidet tjenestekriterier for, 

kreves det at vedtaket spesifiseres ytterligere med konkretisering av vedtak på for eksempel 

praktisk bistand og/eller helsehjelp.  

 

Utgifter til utskrivningsklare pasienter (§ 11-4) på sykehus finansieres og rapporters basert på de 

nasjonalt fastsatte satser for utskrivningsklare pasienter.  

 

Det forutsettes at alle utgifter, både faste og variable, som påløper som en direkte konsekvens 

av tjenesteutførsel av angitte tjenester i tabellen over, er dekket gjennom prismodell.  

 

 

  

Tjenester til hjemmeboende

Helsetjenester 

Praktisk bistand daglige gjøremål

Praktisk bistand opplæring

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Støttekontakt

Dag/aktivitetstilbud

Omsorgsstønad

Avlastning

Institusjonstjenester

Tidsbegrenset opphold – avlastning

Tidsbegrenset opphold – rehabilitering

Tidsbegrenset opphold - annet

Langtidsopphold i institusjon – ordinær plass

Langtidsopphold i institusjon – aldershjem

Langtidsopphold i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass

Langtidsopphold i institusjon – forsterket plass
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6.1 FELLES PRISMODELL 

For kommuner som deltar i prosjektet er det utviklet en egen prismodell for tjenester som 

innvilges som enkeltvedtak etter statlig satte arbeidsprosesskriterier og tjenestekriterier. 

Enhetsprisene i prismodellen er basert på kommunale kostnadsdata og lønnsstatistikk for 2015 

og er prisjustert til 2018-nivå i vedlegget som følger dette dokumentet. Prisene skal justeres 

hvert år i forsøksperioden.   

 

Lønnsstatistikk fra PAI/KS er basert på innrapporterte tall fra kommunene pr 01.12.2015 og viser 

gjennomsnittlig lønnsnivå for ulike stillingskoder innenfor ulike tjenestesteder. Dette har dannet 

grunnlaget for lønnskostnaden som innarbeides i enhetsprisene. De langt fleste medarbeidere 

hos kommunale utførere er plassert i kapittel 4 i avtaleområder for kommunal sektor. For 

arbeidstakere i ikke-kommunal sektor som yter pleie og omsorgstjenester på vegne av 

kommunen, er det i enhetsprisene lagt til grunn at de lønnsmessig ligger på tilsvarende nivå som 

kommunalt ansatte.  

 

Regnskapstall fra SSB viser data fra kommunene for 2015 for detaljerte utgiftsarter innenfor 

pleie og omsorgstjenester. KOSTRA-funksjonene som er benyttet er 234, 253, 254 og 261. Det 

finnes ikke nasjonale regnskapstall på et mer spesifisert nivå for tjenestetyper under disse 

KOSTRA-funksjonene. 

 

Tabell 4 Eksempel på netto driftsutgift pr KOSTRA-funksjon 

 
 

Det er et mål at prismodellen skal være enkel å forstå for de som skal bruke modellen, samtidig 

som den skal være differensiert nok for å reflektere ulikheter i kostnadene ved å tilby ulike type 

Netto 

driftsutgifter 

2014                    

(beløp i 1000 kr)

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 24 079                    

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 190 584                 

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 272 974                 

261 Institusjonslokaler 14 616                    

Sum 502 253                 

6. PRINSIPPER FOR UTMÅLING AV 
ENHETSPRISER   
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tjenester. Enhetsprisene skal inkludere alle utgifter og aktiviteter knyttet til å yte tjenester etter 

enkeltvedtak til bruker.  

 

Enhetsprisene er ikke utarbeidet med hensikt å definere en norm for bemanningsnivå eller 

kompetansenivå. Gjennom å utarbeide felles enhetspriser som skal gjelde for kommunene i 

forsøket har målsettingen vært å treffe et nivå som total sett skal tilsvare et gjennomsnitt av 

gjeldende kostnader i kommunene. Det forutsettes, og er tatt hensyn til at kommunene skal 

videreføre satsning på kompetanseutvikling der det er behov for det. 

 

6.1.1 Kostnadsforskjeller mellom kommuner 

Årslønnskostnad varierer noe mellom kommuner, også for medarbeidere med samme 

stillingsinnhold og formelle utdanning. Dette henger dels sammen med forhold utenfor 

kommunens kontroll, og dels med forhold innenfor kommunens kontroll. I den felles 

prismodellen tas det hensyn til årsaker til kostnadsvariasjoner utenfor kommunes kontroll.   

 

Årslønnskostnader for medarbeidere i omsorgstjenestene kan variere fordi kommuner stiller 

ulike krav til formal- og realkompetanse hos medarbeidere for like/tilsvarende 

funksjoner/stillingsinnhold. For eksempel kan en kommune stille krav til utdanning ut over 

videregående nivå, mens en annen kommune ikke har dette kravet for samme stillingsinnhold. 

Det ekstra kravet kan være satt ut fra krav/forventninger til oppgaveløsning eller tilgangen til 

kompetansen i det lokale arbeidsmarkedet.  Forskjeller i årslønnskostnad som er knyttet til 

særskilte krav til formal- eller realkompetanse i en forsøkskommune, er ikke tatt hensyn til i 

prismodellen/enhetsprisene. 

 

6.1.2 Arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift basert på medarbeiders lønn, økonomiske ytelser og 

innbetalt pensjonspremie. Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift er nærmere definert 

på altinn.no4. Arbeidsgivere i noen soner av landet er fritatt for arbeidsgiveravgift, mens 

arbeidsgivere i andre soner har redusert sats. Ordinær sats er 14,1 % av grunnlaget (Sone I). 

Enhetsprisene i prismodellen er i utgangspunktet beregnet med ordinær sats for 

arbeidsgiveravgift, og deretter gitt et fratrekk ut fra sone/sats (sone II-V).  

 

6.1.3 Tett- og spredtbygdhet  

For tjenester som utføres i brukers opprinnelige bolig er reisetid en betydelig kostnadsdriver 

som skal dekkes gjennom enhetsprisene. Se avsnitt 6.2.3 om indirekte brukertid.  

 

                                                             
4 www.altinn.no 

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Arbeidsforhold/Lonn/Arbeidsgiveravgift/


 

Finansieringsmodell for omsorgstjenester 15 

Helsedirektoratet har ikke opplysninger om kostnadsforskjeller i kommuner knyttet til 

reiseavstand. For å dekke merkostnader for lang reisetid er det derfor benyttet statistikk for 

innbyggernes gjennomsnittlige reisetid til kommunesenter5 og innbyggernes gjennomsnittlige 

reiseavstand til sitt sonesenter6. Det legges opp til et påslag etter gruppering av kommuner etter 

reisetid til kommunesenter og reiseavstand til sonesenter.  

 

Kommuner som kompenseres etter normal sats er definert som kommuner som har en reisetid 

under 10 min. til kommunesenter. For disse er det beregnet at 20 % av arbeidstiden medgår til 

reise for helsetjenester. Deretter beregnes det at hhv 27,5 % og 35 % av arbeidstiden medgår til 

reise for kommuner som har over 10 min. reisetid til kommunesenter og opp til 25 km til 

sonesenter. Kommuner som har over 25 km til sonesenter har også en reisetid på over 15 min. 

For disse kommunene er beregnet at 40 % av tiden medgår til reise, dvs. dobbelt så lang reisetid 

i forhold til laveste sats. Liste over grupperingen av kommuner følger vedlagt.  

 

Tabell 5 Reisetidsgrupper, andel reisetid for helsetjenester 

 
 
Tilsvarende økning i reisetid etter grupper, er beregnet også for andre tjenestetyper, jf. 6.2.4. 
 
For noen av tjenestetypene har kommunen svært lav, eller ingen utgift knyttet til reise. For disse 
tjenestene er det ikke lagt inn påslag for reise i prisen. Et eksempel på dette er tjeneste som ytes 
på en base eller kontor. I forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022, er det innarbeidet en 
egen enhetspris for en slik tjeneste. 
 

6.1.4 Pensjonspremie 

Kommuner har egne fondsbaserte pensjonsordninger for å sikre utbetaling av pensjoner til 
nåværende og tidligere ansatte. For å sikre full fondsdekning for framtidige pensjonsutbetalinger 
innbetaler kommuner pensjonspremier basert på pensjonsgrunnlag. Innbetaling skjer til 
livselskap eller egen pensjonskasse. Medlemsmassen i pensjonsordningen består av aktive 
medlemmer (nåværende ansatte) og kommunens pensjonister. De kommunale 
pensjonsordninger er normalt fordelt på politikere, sykepleiere og øvrige ansatte. Det er fastsatt 
en særaldersgrense blant annet for sykepleiere. Arbeidstakere betaler normalt 2 % av lønn 
(pensjonsgrunnlag) som arbeidstakers andel av pensjonspremie. Arbeidsgiver (kommunen) 
betaler resterende pensjonspremie, som skal dekke grunnpremie, reguleringspremie, 
bruttogaranti og administrasjonsdel. For forsøket gjelder følgende satser for arbeidsgivers andel 
av pensjonspremie:  

                                                             
5 SSB, Tabell: 04682: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (K) 
6 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2015: Tabell F-k: Kriteriedata for kommunene 2015 

Andel 

reisetid

Antall 

kommuner Kjennetegn ved kommune

Reisetid gruppe 1 20 % 326 Reisetid under 10 min til k.senter

Reisetid gruppe 2 27,5 % 58 Reisetid over 10 min til k.senter, under 15 km til sonesenter

Reisetid gruppe 3 35 % 34 Reisetid over 10 min til k.senter, mellom 15 og 25 km til sonesenter

Reisetid gruppe 4 40 % 10 Reisetid over 15 min til k.senter, mellom 25 og 32 km til sonesenter
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Tabell 6 Pensjonssats  

 
Satsene er basert på forventet årlig lønnsvekst 2015-2018. Årlig pensjonspremie kan variere ut 

fra virkningstidspunkt i året for lønnstillegg og overheng mellom år. 

 

6.1.5 Vikarutgifter 

I prismodellen og enhetsprisene er det lagt inn faste påslag for kommunens utgifter til vikarer for 

hhv. ikke planlagt fravær og ferieavvikling. 

 

Vikarutgifter – ikke planlagt fravær 

Som arbeidsgiver dekker kommunen lønnsutgifter ved sykefravær og fødselspermisjoner. Fra og 

med sykedag 17 får kommunen refundert lønnsutgifter fra NAV (art 71). Kommunen får også 

refundert lønnsutgifter når ansatte har fødselspermisjon. Også ved fravær inntil 16 dager er 

hovedregelen at kommunen tar inn vikarer. For å kompensere kommunene for merutgifter til 

vikarer som ikke dekkes gjennom refusjoner fra NAV er det i enhetsprisene lagt inn et fast påslag 

på 2,5 % av summen av pensjonsgrunnlag og pensjonspremie. 

 

Vikarutgifter - ferieavvikling 

For hjemmebaserte tjenester er det i enhetsprisene lagt inn et fast påslag på 12 % av summen av 

pensjonsgrunnlag og pensjonspremie, for å dekke opp for utgifter til vikarer i forbindelse med 

ferier. I prismodellen finansieres tjenestene etter tildelt time, også for ferieperioder. 

 

For institusjonsbaserte tjenester er det i enhetsprisene lagt inn et fast påslag på 10 % av 

summen av pensjonsgrunnlag og pensjonspremie, for å dekke opp for utgifter til vikarer i 

forbindelse med ferier. En lavere sats for institusjonstjenester enn for hjemmebaserte tjenester 

begrunnes med noe lavere planlagt aktivitet i ferie, at leder og merkantilt ansatte i begrenset 

grad erstattes av vikar under ferieavvikling, samt at lønnsnivået hos vikarer normalt ligger noe 

lavere enn for den faste betjening. 

 

6.1.6 Øremerkede tilskuddsordninger 

Det legges til grunn at kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt benytter de muligheter 

som ligger i eksisterende refusjons- og øremerkede tilskuddsordninger.  

 

Tilskudd og refusjon knyttet til aktivitet som er fullfinansiert gjennom prismodellen må 

korrigeres tilsvarende i finansieringen. Eksempel på slik refusjon er den statlige 

refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester.  

 

Sykepleiere Andre

Arbeidsgiverandel 14,4 % 14,9 %
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6.1.7 Håndtering av refusjon for ressurskrevende tjenester 

Den statlige refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er for 2019 foreslått å gi 80 % 

refusjon av påløpte direkte lønnskostnader over innslagspunkt på kr 1,320 mill. Ordningen 

omfatter tjenester på KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254 og 273. 

Ordningen gjelder fram til og med bruker fyller 67 år. Øvrige kostnader for ressurskrevende 

tjenester dekkes innenfor kommunens rammetilskudd og frie inntekter.  

 

I forsøkets finansieringsmodell til kommuner blir helse- og omsorgstjenester for alle brukere 

fullfinansiert gjennom enhetspris og enkeltvedtak om institusjon og enkeltvedtak om tjenester til 

hjemmeboende. Dette skal erstatte rammetilskudd og frie inntekter. Refusjonen for 

ressurskrevende tjenester er en del av netto driftsutgifter som skal trekkes ut fra 

rammetilskuddet. Når tjenestene fullfinansieres i forsøksperioden, skal ikke kommunene i tillegg 

få refusjon for ressurskrevende tjenester. Å beregne et gjennomsnittlig fratrekk for refusjonen 

på enhetsprisen som skal gjelde for alle vedtak, vil ikke gi en riktig fordeling av refusjonen til de 

kommuner som har behov for det. For kommuner som deltar i forsøksordningen må derfor 

ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester endres.  

 

Kommunene må fortsette å rapportere på ressurskrevende brukere slik ordningen forutsetter, 

men må i tillegg spesifisere hvor mye av kostnadene som er relatert til KOSTRA-funksjonene 

utenfor forsøket. Andelen av refusjonen for KOSTRA-funksjonene utenfor forsøket utbetales til 

kommunen som vanlig. Andelen av refusjonen for KOSTRA-funksjonene som omfattes av 

forsøksordningen utbetales ikke til kommunen, men overføres til forsøkets overslagsbevilgning.  

 

Håndtering av regnskapsmessig periodisering ved forsøkets oppstart og avslutning av forsøket 

med statlig finansiering av omsorgstjenester: 

• I den ordinære ordningen for ressurskrevende tjenester skal den årlige rapporteringen 

sendes til Helsedirektoratet i begynnelsen av april påfølgende år. Før regnskapet lukkes 

skal imidlertid kommunen inntektsføre forventet refusjon etter regnskapsmessig 

anordningsprinsipp. Dersom faktisk refusjon avviker fra det som ble ført i regnskapet, 

skal differansen føres i regnskapet påfølgende år. Refusjonen blir altså ført i samme år 

som utgiften påløper, men utbetales fra Helsedirektoratet påfølgende år. For nye 

kommuner som vil få tilskudd i forsøket fra 2020 vil altså utbetaling av refusjoner for 

ressurskrevende i 2020 gjelde påløpte utgifter i 2019 og berøres ikke av forsøket. Det 

forutsettes at kommunen i tråd med anordningsprinsippet har ført refusjonen i 2019-

regnskapet. 

• Påløpte utgifter fram til 31.12.2022 dekkes gjennom tilskudd i forsøket. Beregnet 

refusjon for ressurskrevende for 2022 vil ikke bli utbetalt i 2023 
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6.2 HJEMMEBASERTE TJENESTER 

Avsnitt 3.1.2 beskriver grunnlaget for aktivitetsbasert finansiering og bruk av såkalt ABC-

metodikk. Det innebærer at aktiviteter står sentralt ved utarbeiding av enhetspriser.   

 

Ved beregning av enhetspriser til hjemmeboende skilles det mellom tjenester som ytes i brukers 

opprinnelige hjem og tjenester som ytes i boliganlegg med base for fast tilknyttet personell. For 

tjenester i brukers opprinnelige hjem har kommunen som regel organisert tjenestene i team 

eller avdelinger og yter tjenesten ut i fra en base/et kontor, hvor det påløper tid til reise til/fra 

base og mellom brukere. Dette omtales her som «ambulerende tjenester». For tjenester som 

ytes i "bolig" er dette definert som boliganlegg med base for fast bemanning hele eller deler av 

døgnet. Boliganlegget kan bestå av leiligheter på et tun, i ulike fløyer eller etasjer. 

 

6.2.1 Aktivitet som finansieringsgrunnlag 

De langt fleste omsorgstjenester er kjennetegnet ved den bistand tjenesteutfører yter overfor 

bruker. Tjenesteinnsatsen er dermed i stor grad tjenesteutøvers tid sammen med bruker, eller 

tjenesteutførers bruk av tid for å bistå bruker på annen måte. For hjemmebaserte tjenester er 

over 90 % av utgiftene lønn. 

 

Ved beregning av enhetspriser for hjemmebaserte tjenester er det tatt utgangspunkt i en 

timelønnsbasert kalkyle. Det vil si at det tas utgangspunkt i beregnede lønnskostnader pr 

enhet/aktivitet. Alternativet er å beregne enhetsprisene gjennom en regnskapsbasert kalkyle. 

Dette er metoden som er benyttet i modell utarbeidet av KS i samarbeid med NHO og Virke7. I 

den sistnevnte metoden er regnskapet for tjenestene utgangspunktet, for så å dele på antall 

enheter, eller tjenester som skal prises, her vedtakstimer. For utarbeidelse av enhetspriser i 

forsøket er regnskapet ikke på tilstrekkelig spesifisert nivå til å kunne benytte denne metoden. 

Regnskapet er kun gitt på overordnet nivå for alle tjenester som går under KOSTRA-funksjonen 

254 – Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende, og gjenspeiler derfor ikke 

aktivitetene/tjenestene presist nok til å kunne brukes i en regnskapsbasert kalkyle. I den 

timelønnsbaserte kalkylen beregnes lønnskostnaden for all aktivitet som må gjennomføres for å 

yte 1 time tjeneste til bruker. Andre driftskostnader medregnes som et andelsvis påslag på 

lønnsutgiften. 

 

6.2.2 Direkte brukertid 

For å yte bruker nødvendig hjelp må tjenesteutfører gjennomføre en rekke aktiviteter som for 

eksempel: 

• Bistand til egenmestring 

                                                             
7 http://ks.no, Beregning av enhetskostnader pleie- og omsorgstjenester 

http://ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/beregning-av-enhetskostnader-pleie--og-omsorgstjenester---hefte.pdf
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• Trening og opptrening 

• Tilbereding av måltid 

• Medisinhåndtering 

• Sårstell 

• Sosial inkludering - aktivisering 

• Hjelp til personlig stell og egenomsorg 

 

Dette er eksempler på aktivitet som vil fremgå av vedtak om tjenester til bruker. I tillegg vil 

bruker få informasjon om hvor ofte tjenesten vil tilbys og for hvor lang periode vedtaket gjelder. 

For utførere av hjemmetjenester er det hensiktsmessig å vurdere og planlegge aktivitetene 

gjennom å estimere bistandsbehovet i timer per uke. For institusjonstjenester inngår tilsvarende 

aktiviteter i en «aktivitetspakke» som ordinær langtidsplass, forsterket langtidsplass osv.  

 

Arbeidsinnsatsen brukt på denne type aktiviteter, definert som direkte brukertid, utgjør 

hovedkomponenten i kostnaden som skal finansieres gjennom enhetspris for tjenester. I tillegg 

kommer lønnsutgifter for andre aktiviteter, definert som indirekte brukertid, samt en andel for 

drift.  

 

6.2.3 Indirekte brukertid 

For å yte bruker nødvendig hjelp må tjenesteutfører gjennomføre en rekke aktiviteter som for 

eksempel: 

• Planlegging av tjenesteutførsel  

• Rapportering i fagsystemet og mellom medarbeidere 

• Samhandling med andre tjenester, f.eks. deltakelse i møter i oppfølgingsteam eller 

ansvarsgrupper 

• Samarbeid med pårørende 

• Reise til/fra bruker og base 

• Opplæring/kompetanseheving 

 

Dette er eksempler på aktivitet som ikke vil fremgå av vedtak om tjenester til bruker, men som 

det i finansieringsmodellen medregnes lønnskostnader til. Hvor stor andel av tiden som medgår 

til indirekte brukertid påvirkes blant annet av følgende forhold: 

 

Varierer etter tjenestetype: Tjenester som praktisk bistand har som regel noe høyere andel 

direkte brukertid fordi oppdrag som handling og rengjøring tar lenger tid å utføre enn for 

eksempel korte besøk med helsetjenester som f. eks. medisinering der mer av tiden medgår til 

reise. Det kreves heller ikke samme grad av rapportering og samhandling med andre for å kunne 

utføre praktisk bistand som f. eks. handling og rengjøring.  
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Varierer etter lokalisering av base: For effektiv bruk av tid kan antall baser og lokalisering av 

basen være viktig for å holde kostandene nede. I omsorgsboliger eller samlokaliserte boenheter 

der basen er en del av boligkomplekset er det ikke aktuelt med reisetid i det hele tatt og er 

derfor utarbeidet med egne enhetspriser. 

 

Varierer etter antall turer til base/kontor: Tid som medgår til reis til/fra base og tid som brukes 

på basen medfører lavere andel direkte brukertid. Alternative metoder for utveksling av relevant 

informasjon, gjennom elektronisk samhandling kan frigi tid som kan brukes til direkte 

tjenesteutførsel. I forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022, er det utarbeidet en egen 

enhetspris for tjenester som ytes fra et kontor eller base der det ikke er reisetid og tjenester i 

hovedsak på dagtid. Eksempler på slike tjenester er terapi, samtale, gruppetjenester, sårskift, 

diabetesoppfølging, injeksjoner osv. 

 

Store avstander: Der avstandene i kommunen mellom base og brukers hjem er stor antas det at 

tid som medgår til reise er høy. Imidlertid kan det være hensiktsmessig for bruker og 

kostnadseffektivt for kommunen å tilby kommunale omsorgsboliger, eller ha en lavere terskel 

for tildeling av institusjonsplass.  

 

6.2.4 Samlet tidsbruk i hjemmetjenesten 

Det finnes ikke nasjonal statistikk som viser hvor mye av tiden som medgår til de ulike 

aktivitetene. Mange kommuner har gjennom sine modeller for budsjettfordeling og grunnlag for 

prisberegning i brukervalgsordninger, definerte måltall for andel direkte brukertid. I en rapport 

fra 2012 har Nordlandsforskning8 gjennomført en studie om tidsbruk i pleie og 

omsorgstjenesten. Denne viste at sykepleiere i undersøkelsen i snitt brukte 6 timer og 15 min pr 

uke på rapportering og dokumentasjonsarbeid, mens helsefagarbeidere brukte 3 timer og 23 

min pr uke. Dette tilsvarer hhv 18% og 10% av arbeidstiden. Kravet til rapportering vil blant 

annet variere etter brukers situasjon og tjenestens kompleksitet. 

 

Det legges til grunn i timeprisberegningen at andel direkte brukertid ligger på 50 % - 100 % 

avhengig av tjenesten som utføres, tid på døgnet og om hvor tjenesten utføres. Det forutsettes 

at kommunene følger forsøkets manual for registrering av vedtak.  

 

I forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022, er det utarbeidet en egen enhetspris for 

tjenester som ytes fra et kontor eller base der det ikke er reisetid og tjenester i hovedsak på 

dagtid. 

 

 

 

                                                             
8 NF-rapport nr. 12/2012 
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Tabell 7 Fordeling samlet tidsbruk 

 
 

Som beskrevet i kapittel 6.1.3 skal det korrigeres for kommuner som antas å ha større utgifter 

knyttet til lengre reisetid. For disse kommunene vil andelen indirekte brukertid økes og 

tilsvarende direkte brukertid reduseres. Dette vil gi en høyere timepris for disse kommunene. 

 

6.2.5 Tildeling av ressurser ut fra vedtakstid 

Vedtakstimer er det estimatet for tid som skal gjøres ved vedtak om individuelle tjenester til 

hjemmeboende brukere. Estimerte timer kan avvike fra utførte timer, som er det antall timer 

som kan dokumenteres utført pr besøk/oppdrag. Utmåling av vedtakstimer gjøres med 

utgangspunkt i et gjennomsnittlig tidsestimat for ulike aktiviteter, og det er ressursinnsatsen i 

vedtaket som skal legges til grunn for finansieringen. Kommunen må ha kontinuerlig fokus på at 

vedtakstid skal utmåles med så like forutsetninger som mulig av alle saksbehandlere, men der 

brukers individuelle behov ivaretas. Lengde på vedtaksperioden settes i forhold til brukers 

behov, slik at det med jevnlig frekvens skal gjennomføres revurderinger, og vedtakets 

tidsestimat kan bli korrigert.  

 

Vedtakstiden er ikke nødvendigvis et korrekt antall timer av brukers behov for tjenester fra «dag 

til dag», men er utmålt basert på et gjennomsnitt, som oftest målt i timer per uke. Derfor vil 

bruker enkelte dager kunne ha behov for noe mer tid og andre dager noe mindre tid enn 

vedtakstiden som er estimert. For den enkelte bruker skal estimert vedtakstid og utført tid sett 

over en noe lengre periode stemme overens. Dette skal også gjelde for brukergrupper samlet. 

Dersom estimert vedtakstid permanent avviker fra utførte timer må vedtaket revurderes. 

Rutiner for dette vil beskrives i forsøkets arbeidsprosesskriterier. 

 

Helsedirektoratet vil, som beskrevet i avsnitt 9.2 følge opp forholdet mellom vedtakstimer og 

utførte timer i kommunene. 

 

For helsetjeneste som gis i grupper (f. eks. gruppesamtaler) finansieres kun det antall 

ressurstimer som benyttes for å utføre vedtaket. Det vil si at dersom det gis et vedtak om 

gruppesamtale der flere brukere er tilstede, skal bemanningsressursen som er til stede i 

Kontor/

Base
Stasjonær

Dag/ 

kveld
Natt

Dag/ 

kveld
Natt

Dag/

kveld

Dag/ 

kveld/ 

natt

Dag/ 

kveld
Natt

Dag/ 

kveld
Natt

Dag/ 

kveld
Natt

Dag/ 

kveld
Natt

Dag/ 

kveld
Natt

Andel direkte brukertid 60 % 50 % 80 % 100 % 95 % 100 % 75 % 50 % 90 % 100 % 75 % 50 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 %

Andel indirekte brukertid 40 % 50 % 20 % 5 % 25 % 50 % 10 % 25 % 50 % 10 % 5 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Støtte-

kontakt 

Avlastning 

utenfor 

institusjon

Ambulerende Boliger Ambulerende Boliger

Praktisk bistand 

- daglige gjøremål

Ambulerende Boliger

Helsetjenester 
Praktisk bistand 

- opplæring Praktisk bistand 

- BPA
Dag-

senter

Omsorgs-

stønad
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gruppesamtale fordeles på alle brukerne. Enhetsprisen som skal benyttes er den samme som gis 

for tjenester ytt fra kontor/base, som er innført i forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022. 

6.2.6 Kompetansesammensetning 

For de ulike tjenestene det er utarbeidet enhetspriser for, benyttes det en sammensatt 

kompetanseprofil basert på PAI-statistikk for alle kommuner.  

 

Tabell 8 Kompetansesammensetning hjemmebaserte tjenester 

 
 

PAI-statistikken gir informasjon om hvilke stillingstyper som benyttes, men ikke hvordan disse 

fordeler seg på ulike tjenestetyper. Det er lagt en skjønnsmessig fordeling til grunn slik at det er 

kompetanseprofil med lavest fagutdanning på praktisk bistand, høyere på praktisk bistand 

opplæring og høyest kompetanseprofil på helsetjenester. For helsetjenester som gis på et kontor 

er basert på 100% høyskoleutdanning (sykepleiere). For dagsenter er fordelingen slik PAI-

statistikken viser at den er i snitt for alle kommuner. 

 

For omsorgsstønad er det med utgangspunkt i rundskriv I-42/989 lagt til grunn gjennomsnittlig 

lønn for hjemmehjelpere. For avlastning og støttekontakt er det lagt til grunn lønn for assistent 

på kr 176,- pr time (2018-nivå). Videre er støttekontakter og mottakere av omsorgsstønad 

behandlet som oppdragstakere og derfor beregnet uten avsetning til pensjon og feriepenger. 

Avlastere er behandlet som arbeidstakere og beregnet med feriepenger og pensjon. 

 

6.2.7 Beregning av tillegg 

I timeprisberegningen er det medregnet utgifter for helg- og helligdagstillegg og kvelds- og natt- 

tillegg tilsvarende gjennomsnitt utbetaling for ulike stillingskategorier. Lønnsstatistikken viser at 

det er forskjell i kommunenes kostnad på tillegg for tjenestene som gis i ambulerende tjenester 

og tjenestene som gis i bolig. Bakgrunnen for dette er at mer av tjenestene ytes gjennom hele 

døgnet i bolig i forhold til i hjemmet. Tabellene under hva som er lagt til grunn som årlig kostnad 

for tillegg.  

 

 

 

                                                             
9 https://www.regjeringen.no/no 

 Praktisk 

bistand/

BPA 

 praktisk 

bistand 

opplæring  helsehjelp 

 helsehjelp, 

kontor/

base  Dagsenter 

Andel uten fagutdanning 73 % 0 % 0 % 5 %

Andel med fagutdanning på videregående nivå 21 % 68 % 46 % 57 %

Andel med fagutdanning på høyskolenivå 6 % 32 % 54 % 100 % 37 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel av årslønn både ambulerende og boliger

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298/id445616/
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Tabell 9 Tillegg (2018-nivå) 

 
 

For tjenester som skal utføres på en nattvakt (kl 23-07,30) er det forutsatt et fast gjennomsnittlig 

lønnspåslag på 56,- pr time. 

 

Det forutsettes at dagsenteret i hovedsak driftes på dagtid uten turnusarbeid, men 

gjennomsnittlig tillegg som følger av PAI-statistikken angir at dagaktivisering som tjeneste i 

kommunene i en viss utstrekning også gis på kveld, helg og høytidsdager. Dette er medregnet i 

prisen. 

 

6.2.8 Driftsutgifter og brukerbetaling 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, korrigert for 

internhandel, fordelte utgifter og diverse driftsinntekter utgjør samlet ca 5,4 % av lønnsutgiftene 

under KOSTRA-funksjon 254 og 22 % under KOSTRA-funksjon 234 (aktivisering). 

Helsedirektoratet har gruppert utgiftene etter diverse drift, medisinsk utstyr, transport og 

utgifter til lokaler/base. 

 

Tabellen under viser prosentvist påslag i forhold til lønnskostnader som er innarbeidet i prisene. 

Diverse drift og utgifter til lokaler/basedrift fordeles likt på alle tjenester. Utgifter til medisinsk 

materiell legges på helsetjenester og utgifter til transport legges til ambulerende tjenester.  

 

Fratrekk for egenandel innarbeides på alle tjenestene innfor praktisk bistand, med 1,4 % av 

lønnsutgiftene. At deler av tjenestene som ytes som praktisk bistand ikke genererer egenandel 

er reflektert gjennom lavere prosentsats.  

 

For opphold på dagsenter er formålet med tjenesten avgjørende for om det kan kreves 

egenandel. I enhetsprisen er det innarbeidet sats for dagopphold (kr 77,- i 2015) etter Forskrift 

om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1, og tilsvarer 3,9 % av 

lønnsutgiftene. For tjenester som faller utenfor forskriften fastsetter kommunen selv 

egenandelen. Tjeneste gitt som avlastning skal det ikke kreves egenandel for. 

 

 

 

Ambulerende Boliger Dagsenter

Praktisk bistand - daglig gjøremål 41 609                56 981                

Praktisk bistand - BPA 41 609                

Praktisk bistand - opplæring 46 189                48 442                

Helsetjenester 42 903                52 249                

Dagsenter 24 283                
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Tabell 10 Driftsutgifter og egenbetaling 

 
 

6.3 TJENESTER I INSTITUSJON  

 

6.3.1 Bemanningsfaktor 

Bemanning, særlig bemanning av pleiepersonell for ulike typer av institusjonsplasser, er den 

viktigste kostnaddriver for institusjonsplasser. Bemanningsfaktor (forholdet mellom antall 

årsverk og antall beboere på institusjon) er ikke blant størrelser som inngår i nasjonal statistikk 

på kommunenivå eller lavere. Forrige nasjonale kartlegging skjedde så langt tilbake som i 1995 

og angav en bemanningsfaktor pleiepersonell på 0,68. 

 

Direktoratet har valgt å basere forslag til bemanningsfaktorer som grunnlag for enhetspriser, på 

analyser av enkeltkommuner eller grupper av kommuner som er utført av ulike 

konsulentselskaper.10 

 

Tabell 11 Bemanningsfaktor 

 
 

                                                             
10 Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet (IRIS 2014), Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren 
(PWC 2015), Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem (NOVA 2014), Omstruktureringstiltak HSO (Agenda Kaupang 
2014), Gjennomgang av organisering og ledelse i kommunens helse og omsorgstjenester (Deloltte 2014) 

Am-

bulerende
Boliger

Stasjonær/

kontor/

base

Am-

bulerende
Boliger

Am-

bulerende
Boliger

Diverse drift 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 4,5 %

Medisinsk utstyr 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,1 %

Transportutgifter 3,0 % 3,0 % 3,0 % 9,1 %

Utgifter til lokaler/base 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 9,3 %

Sum påslag for driftsutgifter 7,5 % 4,5 % 4,5 % 6,3 % 3,3 % 6,3 % 3,3 % 3,3 % 22,9 %

Påslag administrasjon 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 5,0 %

Fratrekk for egenbetaling -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -1,5 % -3,6 %

Praktisk bistand

 - daglig gjøremål

Praktisk bistand 

- opplæring

BPA Dagsenter 

Helsetjenester 

Ordinær 
sykehjems-

plass

Alders-
hjemsplass

Forsterket 
sykehjems-

plass

Skjermet/ 
tilrettelagt 

sykehjemsplass

Rehabilitering 
og behandling 

/utredning

Avlastning og 
annet

Helsepersonell med høyere utdanning 0,30                          0,24                          0,50                          0,35                          0,37                          0,35                          

Helsepersonell med videregående utdanning 0,57                          0,46                          0,78                          0,62                          0,63                          0,62                          

Øvrig stedbunden personell 0,20                          0,16                          0,20                          0,20                          0,20                          0,20                          

Sum bemanningsfaktor 1,07                          0,86                          1,48                          1,17                          1,20                          1,17                          

Langtidsopphold Tidsbegrenset opphold
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Øvrig stedbunden personell omfatter kjøkken- og vaskeripersonell, merkantilt personale og 

institusjonsleder. Lønnsutgifter knyttet til bygningsdrift (renhold, vaktmester etc.) inngår i 

beregnede utgifter til bygningsdrift.  

 

6.3.2  Kompetansesammensetning 

Kostnad per årsverk vil også variere ut fra personellets utdanningsbakgrunn. For de ulike 

institusjonsplassene det er utarbeidet enhetspriser for i prismodellen benyttes det en 

sammensatt kompetanseprofil basert på PAI-statistikk for alle kommuner. Grunnlaget er 

lønnsdata for gruppen «somatiske sykehjem» under funksjon 253.  

 

Tabell 12 kompetansesammensetning institusjon 

 
 

For legeårsverk er det benyttet lønnsdata fra PAI-statistikken for sykehjemsleger direkte.  

 

6.3.3  Beregning av tillegg 

I timeprisberegningen er det medregnet utgifter for helg- og helligdagstillegg og kvelds og natt 

tillegg (faste og variable tillegg) tilsvarende gjennomsnitt utbetaling for ulike stillingskategorier 

ved institusjonstjenestene. Lønnsstatistikken viser at det er forskjell på kommunenes utgifter til 

gjennomsnittlig tillegg for ulike utdanningsgrupper.  

 

6.3.4 Beregning av vederlag 

Satser for beregnet egenbetaling for institusjonsplasser er basert på Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester. For de tjenester der forskriften direkte regulerer egenbetalingens størrelse, er 

slike satser benyttet. Dette gjelder plasser for tidsbegrenset opphold rehabilitering og 

tidsbegrensede plasser for avlastning. Sistnevnte plasser kan det ikke kreves egenandel for. Som 

tidsbegrenset plass regnes plass på 60 kalenderdager per år eller mindre. 

 

For andre typer institusjonsplasser er egenbetaling beregnet på grunnlag av kommunens 

inntekter fra egenbetaling for institusjonsplasser fordelt på de plasser det kan beregnes vederlag 

for. Satser for året for tidsbegrensede plasser rehabilitering er trukket fra før fordeling. 

Egenbetaling inkluderer ordinært vederlag og andre betalinger fra brukere. 

 

Beregnede satser følger av tabell 13.  

 Andel av 

årslønn 

Andel med fagutdanning på videregående nivå 37,0 %

Andel med fagutdanning på høyskolenivå 63,0 %
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Tabell 13. Egenbetaling for plasser i institusjon (2018-nivå) 

 

 
 

6.3.5 Finansiering ved tildeling av plass til bruker 

Budsjettmidler til kommunen som kan videreføres til utførerenhet, for å finansiere tjenester som 

tildeles den enkelte bruker, vil følge av vedtaket. Tildeling skal baseres på brukers behov, ikke på 

kommunens kapasitet. Størrelsen på de budsjettmidler som følger kommunens tildeling av 

tjenester til bruker vil bestemmes av prismodellen/enhetsprisene, se kapittel 7. Det kan i kortere 

perioder innebære et lite avvik mellom antall planlagte plasser kommunen har, og antall tildelte 

plasser i forsøksperioden. Helsedirektoratet forventer at kommuner som deltar i forsøket 

utnytter kapasiteten i omsorgstjenesten på en god måte.  

 

I prismodellen vil det legges inn et fast påslag på 3 døgn når beboer flytter eller dør. For alle 

langtidsplasser vil kommunen få finansiering selv om beboer i en periode ikke har mottatt 

tjenester, eller mottar andre tjenester enn det vedtaket gjelder for. Det samme gjelder tjenester 

til hjemmeboende i fast bemannet omsorgsbolig. 

 

I den justerte finansieringsmodellen for utvidet forsøksordning er det lagt til grunn at 

kommunene får dekket merkostnader dersom behovet for tjenester overstiger 1:1 bemanning. 

Kommunene må da registrere behovet i timer på en egen tjeneste som finansieres med kr. 581,- 

(AGA sone I, 2019-nivå) pr time. Denne enhetsprisen er den samme som benyttes for stasjonære 

helsetjenester til hjemmeboende.  

Ordinær 
sykehjems-

plass

Alders-
hjemsplass

Forsterket 
sykehjems-

plass

Skjermet/ 
tilrettelagt 

sykehjemsplass

Rehabilitering 
og behandling 

/utredning

Avlastning og 
annet

Årssats egenbetaling 182 218                   182 218                   182 218                   182 218                   58 483                      -                            

Langtidsopphold Tidsbegrenset opphold
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Alle priser er 2019-priser. Alle priser vil årlig i forsøksperioden bli justert lønns- og prisvekst. 
 
Finansieringen og enhetsprisene for tjenestene beskrives ut fra: 

1. Hva tjenesten består av/kan bestå av   
2. Lovregulering  
3. Finansieringsform i forsøksperioden 
4. Hvordan budsjettildeling skjer 
5. Hvilke aktiviteter og kostnadsdrivere som prisen er basert på 
6. Enhetsprisen (beløp) 
7. Kommunen mulighet til å kreve egenandel   

  

7. ENHETSPRISER 
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7.1 HJEMMETJENESTER 

 

7.1.1 Helsetjenester 

 

Tjeneste: Helsetjenester i hjemmet 

Tjenestebeskrivelse: Helsetjenester i hjemmet er planlagte kommunale helsetjenester som ytes 

hjemme hos pasienten. Jf. Kriteriedokument punkt 4.1 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. 

 

Finansiering i 

forsøksperioden: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter/kostnads- 

drivere: 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid, reisetid til/fra bruker og indirekte brukertid til blant annet 
dokumentasjon/administrasjon som kostnadsdrivere. 
 
For tjeneste med enhetspris for kontor/base skal det i rapporterte 
vedtakstimer fremgå om tjenesten gis med 1:1 bemanning eller om den gis i 
gruppe.  

 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris: 

AGA sone 1,  

Reisetid-gruppe 1 

For andre 

soner/grupper, se 

vedlegg 1 

Ambulerende 
Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 764,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 1076,- 

Bolig 
Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 566,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 528,- 

Stasjonær 
Dag/kveld/natt, pr 

vedtakstime 

Kr 581,- 

Kontor/base Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 477,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Det tas ingen egenandel for denne tjenesten 
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7.1.2 Praktisk bistand - daglige gjøremål 

 

Tjeneste: Praktisk bistand – daglige gjøremål 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og 
personlig stell. Jf. Kriteriedokument punkt 4.3.1 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 første ledd jf. forskrift om egenandel 

for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8. 

Finansiering i forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid, reisetid til/fra bruker og indirekte brukertid til blant annet 
dokumentasjon/administrasjon som kostnadsdrivere. 

 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris 

AGA sone 1,  

Reisetid-gruppe 1 

For andre 

soner/grupper, se 

vedlegg 1 

Ambulerende 
Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 521,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 954,- 

Bolig 

Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 437,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 474,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand 

(også kalt personlig stell). Kommunene tar egenbetaling tilsvarende vedtatte 

satser i sin kommune 
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7.1.3 Praktisk bistand – opplæring 

 

Tjeneste: Praktisk bistand – opplæring 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Opplæring i daglige gjøremål, der formålet med tjenesten er å gjøre den 

enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet.  

Jf. Kriteriedokument punkt 4.3.2 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 8. 

Finansiering i forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid, reisetid til/fra bruker og indirekte brukertid til blant annet 
dokumentasjon/administrasjon som kostnadsdrivere. 

 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.  

Enhetspris 

AGA sone 1,  

Reisetid-gruppe 1 

For andre 

soner/grupper, se 

vedlegg 1 

Ambulerende 
Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 578,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 1033,- 

Bolig 

Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 470,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 504,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Det kan tas egenandel for praktisk bistand - opplæring, men ikke for 

personrettet bistand (også kalt personlig stell). Kommunene tar 

egenbetaling tilsvarende vedtatte satser i sin kommune 
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7.1.4 Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistent 

 

Tjeneste: Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistent 

Tjenestebeskrivelse: 

 

BPA er en alternativ organisering av bl.a. personlig assistanse etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.  

Jf. Kriteriedokument punkt 4.3.4 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a andre ledd og 2-1 bokstav d, samt 

helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og d 

og 3-8. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 8. 

Finansiering i 

forsøks-periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid som kostnadsdrivere. 

 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris 

AGA sone 1,  

For andre soner, se 

vedlegg 1 

Dag/kveld, pr vedtakstime Kr 378,- 

Natt, pr vedtakstime Kr 464,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Det kan tas egenandel for praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent, 

men ikke for personrettet bistand (også kalt personlig stell) eller avlastning. 

Kommunene tar egenbetaling tilsvarende vedtatte satser i sin kommune 
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7.1.5 Dag og aktivitetstilbud  
 

Tjeneste: Aktivitetstilbud 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Dag – og aktivitetstilbud vil være tilbud til ulike målgrupper primært over 18 

år. Tilbudene kan være:  

• Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne 

• Dagsenter for eldre 

• Dagsenter for demente og «inn på tunet» - tilbud 
Jf. Kriteriedokument punkt 4.4 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1. 
 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. 

Finansiering i 

forsøksperiode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn og egenbetaling fra brukere  

Budsjettildeling: Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

Aktivitet er i hovedsak bemanningsfaktor pr plass kostnadsdrivere. 
 

Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift 
og transport. Egenbetaling er beregnet etter forskrift om egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester § 4. 

Enhetspris 

AGA sone 1,  

Reisetid-gruppe 1 

For andre 

soner/grupper, se 

vedlegg 1 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 1 Kr 480,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,8 Kr 403,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,5 Kr 288,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,3 Kr 211,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,1 Kr 134,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Om det kan kreves egenandel vil variere ut fra hvilket behov tilbudet skal 

dekke: 

• Det kan ikke kreves egenandel når dagaktivitetstilbud gis som et 

avlastningstilbud 

• Det kan kreves egenandel der dagaktivitetstilbudet gis som 

alternativ til tjenester etter §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og 3-8. 

Egenandelen følger av egenandelsforskriften 

• Det kan kreves egenandel der kommunen gir tilbud ut over sin plikt 

etter helse- og omsorgstjenesteloven. Egenandelen følger da ikke av 

egenandelsforskriften.  
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7.1.6 Avlastning utenfor institusjon 

 

Tjeneste: Avlastning utenfor institusjon 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Alle typer pleie- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle 
aldersgrupper med hjelpebehov. Dette avsnittet omfatter avlastning utenfor 
institusjon. Avlastningen skal gi rom for normal fritid, mulighet for å reise på 
ferier og tid til å bevare sosiale nettverk. Jf. Kriteriedokument punkt 4.6.  

Avlastning i institusjon er beskrevet under punkt 7.2.4 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d. Se også 

pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 om tiltak ved særlig tyngende 

omsorgsoppgaver 

Finansiering i forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid som kostnadsdrivere. 

 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris 

AGA sone 1,  

For andre soner, se 

vedlegg 1 

Pr vedtakstime  Kr 285,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak. 
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7.1.7 Støttekontakt 

 

Tjeneste: Støttekontakt 

Tjenestebeskrivelse: 

 

En støttekontakt hjelper en annen person til en mer meningsfylt fritid 
gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Jf. Kriteriedokument punkt 
4.3.3 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

Finansiering i forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid som kostnadsdrivere. 

  
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris 

AGA sone 1,  

For andre soner, se 

vedlegg 1 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 1 Kr 251,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,8 Kr 209,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,5 Kr 144,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,3 Kr 100,- 

Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,1 Kr 58,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakt. 
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7.1.8 Omsorgsstønad 

 

Tjeneste: Omsorgsstønad 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private som 
utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers ville være kommunens 
ansvar. Jf. Kriteriedokument punkt 4.5 
 

Lovverk: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 

 

Finansiering i forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr vedtakstime. Vedtas ofte som en 

stillingsprosent 

 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med 
direkte brukertid som kostnadsdrivere. 

 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 
 

Enhetspris 

AGA sone 1,  

For andre soner, se 

vedlegg 1 

Pr vedtakstime Kr 247,- 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Uaktuelt 

 

  



 

36 Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester  

7.2 TJENESTER I INSTITUSJON 

 

7.2.1 Særskilt behov for beboere i institusjon 

 

Tjeneste: Særskilt behov for beboere i institusjon 

Tjeneste-

beskrivelse: 

 

Tjenestekoden skal kombineres med annen tjeneste i institusjon. Alle 
tjenestekriterier for beboere i institusjon kan være aktuelle.  

Lovverk: Følger av angitt tjeneste for opphold i institusjon. 

Finansiering i 

forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time. 

Budsjett-

tildeling: 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten (a 
konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om endringer i tildelinger av 
tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnads-

drivere: 

 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i institusjon, med direkte brukertid 
som kostnadsdrivere. Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og 
diverse drift. 
 
Kommunene får dekket merkostnader dersom beboers behov for tjenester overstiger 

1:1 bemanning. Kommunene må da registrere behovet som er på 24 timer eller mer 

pr døgn på en egen tjeneste som finansieres med en enhetspris pr time.  

 

Det følger særskilte rapporteringskrav for denne tjenesten. 

Enhetspris: Pr time  

(for behov utover 

1:1 bemanning) 

581,- 565,- 546,- 541,- 553,- 516,- 

Egen-betaling 

fra brukere: 

Det tas ikke egenbetaling utover ordinært vederlag for korttidsopphold eller 

langtidsopphold i institusjon 
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7.2.2 Tidsbegrenset plass – rehabilitering og utredning/behandling 

 

Tjeneste: Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering og utredning/behandling 

Tjeneste-

beskrivelse: 

 

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med 
særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.2  

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med 
særskilt tilrettelagte helsetjenester kan gjelde behandling og utredning, jf. 
Kriteriedokument 5.2.3 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven 

§§ 3-1og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- 

og omsorgstjenester §§ 1 første ledd 

Finansiering 

i forsøks-

periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og en 

forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. Enhetspris per døgn 

utgjør 1/365-del av årspris. 

Budsjett-

tildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten (a 

konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om endringer i tildelinger av 

tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter 

og 

kostnads-

drivere: 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for 
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og finanskostnader 
ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere. 
 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris AGA Sone I II III IV IVa) V 

Kommunens 
plass 

1 108 663 1 080 112 1 045 851 1 036 064 1 058 088 993 645 

Kjøp av plass 1 140 740 1 112 113 1 077 852 1 068 063 1 090 088 1 025 645 

Egen-

betaling fra 

brukere: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester § 4 regulerer satser for korttidsopphold og døgnopphold. Varer 

oppholdet ut over 60 døgn i kalenderåret, kan kommunen kreve egenandel etter 

reglene for langtidsopphold, slik dette er regulert i forskriftens §§ 3 og 5.   
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7.2.3 Tidsbegrenset plass - avlastning og annet korttidsopphold 

 

Tjeneste: Tidsbegrenset døgnopphold - avlastning og annet korttidsopphold 

Tjeneste-

beskrivelse: 

 

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester 
der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til 
daglig utfører omsorgsarbeidet, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.1   

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester 
med særskilt tilrettelagte helsetjenester. Tidsbegrenset opphold i institusjon 
med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte 
helsetjenester kan gjelde tilbud om lindrende behandling ved livets slutt eller 
annet, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.3 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd bokstav a. 

Finansiering i 

forsøks-periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn og en forholdsmessig andel av 

andre inntekter fra tjenester i institusjon. Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del 

av årspris.  

Budsjett- 

tildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for 
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og 
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere. 
 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris AGA Sone I II III IV IVa) V 

Kommunens 
plass 

1 146 940 1 119 059 1 085 602 1 076 043 1 097 551 1 034 619 

Kjøp av plass 1 179 016 1 151 060  1 117 603 1 108 043 1 129 551 1 066 620 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenbetaling for helse- 

og omsorgstjenester § 4 regulerer satser for korttidsopphold og døgnopphold. 

 

Det kan ikke kreves egenandel for tidsbegrenset opphold - avlastning. 
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7.2.4 Langtidsplass i institusjon – ordinær sykehjemsplass 

 

Tjeneste: Ordinær sykehjemsplass 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Langtidsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns 
helse- og omsorgsbehov. Jf. Kriteriedokument punkt 5.3.2  

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 første ledd. 

Finansiering i 

forsøks-periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og 

en forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. 

Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del av årspris. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor 
for pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og 
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere. 
 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris AGA Sone I II III IV IVa) V 

Kommunens 
plass 

879 367 853 948 823 447 814 730 834 339 776 965 

Kjøp av plass 911 444 885 948 855 446 846 731 866 340 808 966 

Egenbetaling fra 

brukere 

Kommunen krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om 

egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5. 
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7.2.5 Langtidsplass i institusjon – aldershjem 

 

Tjeneste: Aldershjemsplass 

Tjenestebeskrivelse: 

 

Aldershjemsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns 
helse- og omsorgsbehov. Jf. Kriteriedokument punkt 5.3.2 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for kommunale 

helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd. 

Finansiering i 

forsøks-periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og en 

forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon.  Enhetspris per 

døgn utgjør 1/365-del av årspris. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten 

(a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om endringer i 

tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se nærmere forklaring 

under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for 
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og 
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere. 
 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris AGA Sone I II III IV IVa) V 

Kommunens 
plass 

713 637 693 302 668 899 661 927 677 614 631 714 

Kjøp av plass 745 712 725 300 700 900 693 927 709 615 663 715 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Kommunen krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om egenandel 

for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5. 
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7.2.6 Langtidsplass i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass 

 

Tjeneste: Skjermet/ tilrettelagt institusjonsplass 

Tjeneste-

beskrivelse: 

 

Skjermet/tilrettelagt institusjonsplass er et varig botilbud for personer med 
kognitiv svikt og personer med demens og som har behov for heldøgns helse- 
og omsorg. Kan gjelde plass i sykehjem eller annen institusjon. Jf. 
Kriteriedokument punkt 5.3.3 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd.  

Finansiering i 

forsøks-periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og 

en forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. 

Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del av årspris. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for 
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og 
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere. 
 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 

Enhetspris AGA Sone I II III IV IVa) V 

Kommunens 
plass 

959 621 931 739 898 283 888 723 910 231 847 301 

Kjøp av plass 991 696 963 739 930 281 920 723 942 232 879 302 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Kommunen kan kreve egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om 

egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5. 
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7.2.7 Langtidsplass i institusjon – forsterket plass 

 

Tjeneste: Forsterket institusjonsplass 

Tjeneste-

beskrivelse: 

 

Forsterket institusjonsplass er et varig botilbud for personer med særskilte 
behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og omsorgstjenester. Kan 
gjelde plass i sykehjem, barnebolig, eller annen institusjon. Jf. 
Kriteriedokument punkt 5.3.4 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd. 

Finansiering i 

forsøks-periode: 

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og 

en forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. 

Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del av årspris. 

Budsjettildeling: 

 

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av 

tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om 

endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se 

nærmere forklaring under kapittel 9. 

Aktiviteter og 

kostnadsdrivere: 

 

 

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for 
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og 
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere. 
 
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift. 
 

Enhetspris AGA Sone I II III IV IVa) V 

Kommunens 
plass 

1 206 735 1 171 274 1 128 721 1 116 563 1 143 920 1 063 880 

Kjøp av plass 1 238 813 1 203 275  1 160 722 1 148 564 1 175 919 1 095 879 

Egenbetaling fra 

brukere: 

Kommunen kan krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om 

egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5. 
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Inntil forsøket starter opp blir omsorgstjenester hovedsakelig finansiert gjennom frie 

inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) og egenbetalinger fra brukere. Kommunene 

mottar andeler av skatteinntekter månedsvis og rammetilskuddet utbetales kommunen i 10 

terminer gjennom året. I forsøksperioden erstattes de frie inntekter av øremerkede 

inntekter som utbetales fra Helsedirektoratet til kommunen. Se kapittel 4 om 

«budsjettrammer i forsøksordningen». 

 

Budsjettmidler til kommunen, for å finansiere tjenester som tildeles den enkelte bruker, vil 

følge av vedtaket. Størrelsen på de budsjettmidler som følger tildelingen av tjenester vil 

bestemmes av enhetsprisene i prismodellen. Se kapittel 7.  

 

Ved oppstart må kommuner i modell B og nye kommuner kode om alle eksisterende vedtak i 

sitt journalsystem slik at det tilsvarer tjenestekodene som benyttes i forsøket. Dette arbeidet 

skal gjøres i perioden 01.07.2019-31.12.2019. Vedtakene 01.01. vil være utgangspunkt for a 

konto tilskudd for alle kommuner i forsøket fra 2020. 

8.1 A KONTO UTBETALINGER AV TILSKUDD GJENNOM ÅRET 

A konto utbetalinger fra Helsedirektoratet til kommunen skal sørge for at kommunen har 

likviditet til å betale ut lønn til ansatte og andre løpende utbetalinger knyttet til 

omsorgstjenester. 

 

A konto utbetalinger skjer forskuddsvis per kvartal, og består av: 

a) Rundsumtilskudd for året (tilskudd til omsorgstjenester som ikke finansieres med 

enhetspriser) utbetales i 4 terminer. 

b) A konto aktivitetstilskudd, beregnet tilskudd for tjenester som skal finansieres av 

enhetspriser i forsøket. Nivået vil være basert på aktivitet ved inngangen av året og 

utbetales i 4 terminer. 

c) Inntektspåslag, utbetales i 4 terminer.  

 

8. RUTINER FOR RAPPORTERING OG 
UTBETALING  
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A konto beløp som gjelder forventet bruk av tjenester som skal finansieres av enhetspriser, vil bli 

korrigert (se avsnitt 8.2) når kommunen etter utløp av kvartalet har sendt dokumentasjon over 

endringer i tildelinger av tjenester (se avsnitt 8.3) for kvartalet.  

 

For de kommuner som allerede er i modell A (2016-2019) fortsetter utbetalingene som tidligere 

fra 01.05.2019, inkludert de nye enhetsprisene. For modell B kommuner og kommuner som A- 

og B-kommuner skal slå seg sammen med er 1. utbetaling av inntektspåslag i den nye 

forsøksrunden fra 01.07.2019, og av rundsumtilskudd og aktivitetstilskudd fra primo januar 

2020.  

 

8.2 KORREKSJON AV A KONTOUTBETALINGER  

Etter utløpet av kvartalet vil det skje en etterskuddsvis korreksjon av a konto utbetalingen av 

aktivitetstilskuddet. Etterskuddsvis korreksjon av a konto utbetalingen for kvartalet skal sørge 

for finansiering av netto endringer i tjenestevolum, basert på kommunens saksbehandling i 

kvartalet. 

 

• Dersom den økonomiske virkningen av netto endringer i tjenestetildelinger er positiv 

(økning), vil kommunen motta en etterbetaling tilsvarende økning.  

• Dersom den økonomiske virkningen av netto endringer i tjenestetildelinger er negativ 

(reduksjon), vil kommunen få et fratrekk tilsvarende reduksjonen. 

 

Etterbetalingen (økning) og fratrekket (reduksjon) vil bli motregnet påfølgende a konto 

utbetaling (påfølgende kvartal). 

 

8.3 KRAV TIL DOKUMENTASJON AV GRUNNLAG FOR UTBETALING 

For å kunne foreta utbetaling av etterbetaling (se avsnitt 8.2) og justering av påfølgende a konto 

utbetaling, må kommunen utarbeide dokumentasjon av de endringer i vedtaksvolum 

saksbehandlingen i kommunen har medført. Direktoratet stiller krav om sporbarhet, noe som 

innebærer at endringene må være registrert i kommunens fagsystem.  

 

Følgende krav gjelder:  

• Kommunen må ha registrert og effektuert alle nye/reviderte/avviklede 

tjenestetildelinger. 

• Kommunene må kunne dokumentere:  
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o Nye tildelinger per tjeneste og sum timer (hjemmebaserte tjenester)/tildelte 

plasser (institusjonsbaserte tjenester) for alle brukere 

o Endrede tildelinger per tjeneste og sum timer/plasser for alle brukere 

▪ Avviklede tildelinger (gammelt vedtak) 

▪ Nye tildelinger (revidert vedtak) 

o Opphørte (terminerte) tildelinger per tjeneste og sum timer/plasser for alle 

brukere 

• Kommunene må i sin rapportering ha inkludert nye tildelinger, endrede tildelinger og 

opphørte tildelinger per tjeneste (timer/plasser) 

• Kommunen må ha utarbeidet revisorattestert rapport som skal oversendes til 

Helsedirektorat. Kontrollen skal sikre at vedtaksvolum som skal finansieres ikke avviker 

vesentlig fra faktisk utførte tjenester. Det vil i forsøksperioden også kunne bli 

gjennomført revisjon i de deltagende kommunene av en instans som Helsedirektoratet 

inngår avtale med.  

 

8.4 JUSTERINGSOPPGJØR 

Prismodellen, og enhetsprisene i prismodellen, skal justeres årlig. Hovedformålet med den årlige 

justering er å fange opp og korrigere for lønns- og prisvekst etter kommunal deflator. Som ledd i 

dette vil også pensjonspremiesatsen bli vurdert på bakgrunn av gjennomførte lønnsoppgjør.  

 

Det er gitt en åpning for at prismodellen og enhetsprisene kan bli justert som følge av endringer i 

de forutsetningene prismodellen og enhetsprisene bygger på. Eksempler på slike eventuelle 

endringer er justeringer i soner eller satser for arbeidsavgift, eller endringer i krav i medhold av 

lov, til tjenestene. Som en del av Helsedirektoratets oppdrag gitt av Helse- og 

omsorgsdepartementet skal Helsedirektoratet oppsummere, vurdere og foreslå eventuell 

oppfølging av resultatene som fremkommer i evalueringsrapportene. Dette kan også gjelde 

effekter av finansieringsmodellen. 

 

Den økonomiske virkningen av ovennevnte eventuelle endringer vil danne grunnlag for et 

justeringsoppgjør, og omfatte perioden fra endringen trådte i kraft fram til første a konto 

utbetaling der endringene er innarbeidet. 

 

Den økonomiske virkning av justeringsoppgjør vil bli motregnet påfølgende a konto utbetaling. 
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For å følge med og ha oversikt over utviklingen i forsøket og forsøkskommunene vil 

Helsedirektoratet bruke flere informasjonskanaler, der også rapportering fra forsøkskommuner 

inngår. 

 

9.1 PROGNOSE OG REGNSKAP 

Kommunene skal kvartalsvis rapportere forventede utgifter (prognose) for omsorgstjenester 

sammenholdt med tilskuddet i forsøket (budsjettrammen).  Vesentlige avvik mellom tilskudd og 

forventede utgifter skal kommenteres.  

 

Alt tilskudd utbetalt i forsøksperioden er øremerket omsorgstjenester og kommunene skal 

levere revisorattestert regnskap for hver av prosjektårene, innen 31.03. påfølgende år. 

 

Dersom kommunene i forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i den nye 

forsøksperioden 2019–2022, kan midlene overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023. 

Ubrukte midler etter 2023 skal tilbakebetales til Helsedirektoratet. Eventuelle ubrukte 

tilskuddsmidler fra første forsøksperiode 2016-2019 kan i tråd med tidligere tilskuddsregelverk 

overføres til 2020, og skal etter dette tilbakebetales til Helsedirektoratet.  

 

Dersom kommunene har et forbruk til omsorgstjenester utover tilskuddet fra staten i 

forsøksperioden, må kommunen dekke dette merforbruket selv.  

 

9.2 STATUS OG UTVIKLING I FORSØKSKOMMUNENE 

I evalueringsoppdraget for forsøket har direktoratet lagt inn en årlig statusrapport på noen 

utvalgte parametere for forsøkskommunene.  

 

Følgende parametere følges gjennom statusrapporteringen: 

• Omfang på tjenestetildelingen, og kompetanse hos de som tildeler tjenester 

• Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i 

tildelingsprosessen  

• System for tverrfaglig samarbeid og samhandling 

9. RAPPORTERING OG INNHENTING AV 
INFORMASJON FRA KOMMUNENE 
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o innad i tildelingsenheten 

o mellom tildelingsenhet og utførerenheter 

o med spesialisthelsetjenesten 

• Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling 

• Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling 

• Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder 

o vedtatte/tildelte vs. utførte timer/uke i hjemmetjeneste 

o tildelte plasser i institusjon vs. plasser til disposisjon 

• Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester 

• Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner) 

• Kommunenes bruk av inntektspåslaget 

• Økonomisk utvikling i forsøkskommunene  

• Effekter av ny finansieringsmodell 

 

9.3 STATISTIKK IPLOS 

Direktoratet vil stille krav til forsøkskommunene om å rapportere statistikk fra IPLOS kvartalsvis 

til direktoratet: 

 

• Antall mottakere etter bistandsbehov 

• Gjennomsnittlig tildelte timer etter bistandsbehov 

• Bistandsbehov ved start av langtidsopphold 

• Vedtak og saksbehandlingstid etter bistandsbehov 

 

Dersom kommunens leverandør av fagsystem ikke har lagt til rette for IPLOS sumrapporter, må 

kommunen avgi tilsvarende og likeverdig informasjon gjennom eget uttrekk fra system.  

 

9.4 ÅRLIG ORDINÆR RAPPORTERING AV ØKONOMI OG TJENESTEDATA 

Forsøkskommunene skal rapportere IPLOS-data og KOSTRA-data på vanlig måte.  

KOSTRA- og IPLOS-statistikk vil inngå i datagrunnlaget Helsedirektoratet bruker for å følge 

utviklingen.  

 

9.5 GRUNNLAG FOR BEREGNING AV TILSKUDD 

Som grunnlag for å beregne aktivitetstilskudd må kommunene rapportere aktivitetsdata etter de 

retningslinjer som Helsedirektoratet utarbeider. Dette gjelder både for beregning av a konto 
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tilskudd ved inngangen av året og som grunnlag for korreksjonsoppgjør hvert kvartal gjennom 

året.  

 

For å kunne beregne rundsumtilskudd ved inngangen av forsøket (tilskudd til tjenester som ikke 

finansieres gjennom prismodell) må Helsedirektoratet gjennomgå forsøkskommunenes 

internregnskaper, sammen med kommunene 

 

10.1 AVVIKLING AV INNTEKTSPÅSLAG 

Forsøkskommunene vil i forsøksperioden få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester. Inntektspåslaget er oppad begrenset til 27 mill.kr. per år for 

en enkelt kommune. 

 

Forsøket avvikles 31.12.2022. Etter dette tidspunkt trappes inntektspåslaget gradvis ned. 

Nedtrappingsforløpet er som følger: 

• 60 % av inntektspåslaget i 2023 

• 40 % av inntektspåslaget i 2024 

 

Fra 2025 bortfaller påslaget helt.  

 

10.2 AVVIKLING AV PRISMODELL OG ØREMERKET TILSKUDD 

Når forsøksperioden er omme 31.12.2022 vil ordningen med statlig finansiering av pris pr vedtak 

etter den felles prismodellen opphøre. Det samme gjelder det øremerkede rundsumtilskuddet til 

kommunen. 

 

Kommunene vil da få tilbakeført midler tilsvarende uttrekk som er justert for lønns- og prisvekst, 

samt anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi 

  

10. AVVIKLING AV FORSØKET 
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Vedlegg 1: Prisliste (2019- nivå) 

 

Arbeidsgiveravgiftsone
AGA 

sone I

AGA 

sone II

AGA 

sone III

AGA 

sone IV

AGA 

sone IV a)

AGA 

sone V

dag/kveld pr time* 566           551           531           525           538           503           

natt pr time* 528           515           494           490           502           469           

Stasjonær dag/kveld/natt pr time 581           565           546           541           553           516           

Kontor/base dag/kveld pr time 477           464           447           443           453           423           

dag/kveld pr time* 437           424           408           404           414           384           

natt pr time* 474           461           444           440           449           418           

dag/kveld pr time* 470           455           440           435           445           414           

natt pr time* 504           489           472           468           478           444           

dag/kveld pr time* 378           368           354           351           358           334           

natt pr time* 464           449           435           431           440           409           

Omsorgsstønad Pr time 247           240           230           227           233           216           

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 251           246           238           235           241           225           

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 209           207           200           198           203           190           

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 144           146           143           141           144           137           

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 100           107           105           105           106           101           

Bemanningsfaktor 0,1, pr time 58             70             68             68             70             67             

Avlastning utenfor institusjon Pr time 285           277           267           262           270           251           

Kommunens plass, pr år 1 108 663 1 080 112 1 045 851 1 036 064 1 058 088 993 645    

Kjøp av plass, pr år 1 140 740 1 112 113 1 077 852 1 068 063 1 090 088 1 025 645 

Kommunens plass, pr år 1 146 940 1 119 059 1 085 602 1 076 043 1 097 551 1 034 619 

Kjøp av plass, pr år 1 179 016 1 151 060 1 117 603 1 108 043 1 129 551 1 066 620 

Kommunens plass, pr år* 879 367    853 948    823 447    814 730    834 339    776 965    

Kjøp av plass, pr år* 911 444    885 948    855 446    846 731    866 340    808 966    

Kommunens plass, pr år* 713 637    693 302    668 899    661 927    677 614    631 714    

Kjøp av plass, pr år* 745 712    725 300    700 900    693 927    709 615    663 715    

Kommunens plass, pr år* 959 621    931 739    898 283    888 723    910 231    847 301    

Kjøp av plass, pr år* 991 696    963 739    930 281    920 723    942 232    879 302    

Kommunens plass, pr år* 1 206 735 1 171 274 1 128 721 1 116 563 1 143 920 1 063 880 

Kjøp av plass, pr år* 1 238 813 1 203 275 1 160 722 1 148 564 1 175 919 1 095 879 

dag/kveld/natt pr time 581           565           546           541           553           516           

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus Pr døgn 4 885        4 885        4 885        4 885        4 885        4 885        

* Får ikke fratrekk ved midlertidig opphør. Får 3 døgns påslag ved flytting og død

Ekstrabemanning i institusjon

Tjenester uten reisetid

Helsetjenester

Boliger

Boliger

Boliger

Langtidsplass i institusjon 

- forsterket

Støttekontakt/Støttekontakt i grupper

Brukerstyrt personlig assistent

Praktisk bistand - 

opplæring

Praktisk bistand - daglige 

gjøremål

Langtidsplass i institusjons 

- ordinær plass

Langtidsplass i institusjons 

- aldershjemsplass

Tidsbegrenset opphold

- rehabilitering og behandling/utredning

Tidsbegrenset opphold

- annet og avlastning

Langtidsplass i institusjon 

- skjermet/tilrettelagt

11. VEDLEGG 
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AGA 

sone I

AGA 

sone II

AGA 

sone III

AGA 

sone IV

AGA 

sone IV a)

AGA 

sone V

dag/kveld pr time 764           741           717           707           726           677           

natt pr time 1 076        1 045        1 011        1 000        1 023        956           

dag/kveld pr time 521           506           488           483           494           462           

natt pr time 954           927           895           887           906           847           

dag/kveld pr time 578           562           542           536           550           512           

natt pr time 1 033        1 004        970           960           983           917           

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 478           465           450           447           456           430           

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 401           389           377           374           381           361           

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 286           278           271           269           273           259           

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 209           205           200           199           200           193           

Bemanningsfaktor 0,1, pr time 132           130           129           129           129           126           

dag/kveld pr time 864           839           811           802 820 767

natt pr time 1 306        1 268        1 224        1212 1241 1159

dag/kveld pr time 561           545           526           520 533 498

natt pr time 1 161        1 127        1 088        1077 1101 1027

dag/kveld pr time 622           605           582           577 592 551

natt pr time 1 257        1 221        1 179        1166 1194 1112

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 480           468           452           449 458 433

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 403           392           379           376 383 363

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 288           280           273           271 276 261

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 211           207           203           201 204 196

Bemanningsfaktor 0,1, pr time 134           132           131           131 131 129

dag/kveld pr time 998           970           937           926 948 885

natt pr time 1 674        1 626        1 568        1552 1588 1481

dag/kveld pr time 609           591           571           564 578 538

natt pr time 1 490        1 446        1 395        1382 1414 1317

dag/kveld pr time 675           655           632           624 641 596

natt pr time 1 613        1 568        1 512        1497 1532 1427

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 483           471           456           452 462 436

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 406           395           382           379 388 366

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 291           284           277           274 279 265

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 214           210           206           205 207 199

Bemanningsfaktor 0,1, pr time 137           135           134           134 134 132

dag/kveld pr time 1 116        1 085        1 045        1035 1060 988

natt pr time 2 071        2 013        1 941        1920 1965 1832

dag/kveld pr time 645           625           604           598 613 571

natt pr time 1 848        1 795        1 730        1713 1753 1632

dag/kveld pr time 715           694           668           662 681 632

natt pr time 2 000        1 943        1 874        1855 1899 1768

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time 485           474           458           455 464 438

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time 408           397           384           381 390 369

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time 293           286           279           277 282 268

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time 216           212           208           207 209 201

Bemanningsfaktor 0,1, pr time 139           137           136           136 136 134

 Tjenester med reisetid - gruppe 3

 Tjenester med reisetid - gruppe 4

 Tjenester med reisetid - gruppe 1

 Tjenester med reisetid - gruppe 2

Dag-/aktivitetstilbud

Arbeidsgiveravgiftsone

Ambulerende

Ambulerende

Ambulerende

Helsetjenester

Praktisk bistand                                     

- daglige gjøremål

Praktisk bistand                                     

- opplæring

Helsetjenester Ambulerende

Praktisk bistand                                     

- daglige gjøremål
Ambulerende

Praktisk bistand                                     

- opplæring
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

Dag-/aktivitetstilbud

Helsetjenester Ambulerende

Praktisk bistand                                     

- opplæring
Ambulerende

Helsetjenester Ambulerende

Praktisk bistand                                     

- daglige gjøremål
Ambulerende

Praktisk bistand                                     

- daglige gjøremål
Ambulerende

Praktisk bistand                                     

- opplæring
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud
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Vedlegg 2: Kommuner gruppert etter reisetid (vil bli oppdatert etter ny kommunestruktur i 

2020). 

 

0101 Halden 0502 Gjøvik 0819 Nome 1216 Sveio

0104 Moss 0511 Dovre 0821 Bø 1221 Stord

0105 Sarpsborg 0513 Skjåk 0822 Sauherad 1222 Fitjar

0106 Fredrikstad 0514 Lom 0827 Hjartdal 1223 Tysnes

0111 Hvaler 0515 Vågå 0828 Seljord 1227 Jondal

0118 Aremark 0516 Nord-Fron 0829 Kviteseid 1228 Odda

0119 Marker 0517 Sel 0830 Nissedal 1232 Eidfjord

0121 Rømskog 0519 Sør-Fron 0831 Fyresdal 1233 Ulvik

0122 Trøgstad 0520 Ringebu 0833 Tokke 1234 Granvin

0123 Spydeberg 0521 Øyer 0901 Risør 1235 Voss

0124 Askim 0522 Gausdal 0904 Grimstad 1238 Kvam

0125 Eidsberg 0528 Østre Toten 0906 Arendal 1242 Samnanger

0127 Skiptvet 0529 Vestre Toten 0911 Gjerstad 1243 Os

0128 Rakkestad 0532 Jevnaker 0912 Vegårshei 1244 Austevoll

0135 Råde 0533 Lunner 0914 Tvedestrand 1245 Sund

0136 Rygge 0534 Gran 0919 Froland 1246 Fjell

0137 Våler 0536 Søndre Land 0926 Lillesand 1247 Askøy

0138 Hobøl 0538 Nordre Land 0928 Birkenes 1251 Vaksdal

0211 Vestby 0541 Etnedal 0929 Åmli 1252 Modalen

0213 Ski 0542 Nord-Aurdal 0935 Iveland 1253 Osterøy

0214 Ås 0543 Vestre Slidre 0937 Evje og Hornnes 1256 Meland

0215 Frogn 0545 Vang 0940 Valle 1259 Øygarden

0216 Nesodden 0602 Drammen 1001 Kristiansand 1260 Radøy

0217 Oppegård 0604 Kongsberg 1002 Mandal 1264 Austrheim

0219 Bærum 0605 Ringerike 1003 Farsund 1265 Fedje

0220 Asker 0612 Hole 1004 Flekkefjord 1401 Flora

0226 Sørum 0615 Flå 1014 Vennesla 1413 Hyllestad

0227 Fet 0616 Nes 1017 Songdalen 1417 Vik

0228 Rælingen 0617 Gol 1018 Søgne 1418 Balestrand

0229 Enebakk 0618 Hemsedal 1026 Åseral 1419 Leikanger

0230 Lørenskog 0619 Ål 1029 Lindesnes 1420 Sogndal

0231 Skedsmo 0623 Modum 1032 Lyngdal 1421 Aurland

0233 Nittedal 0624 Øvre Eiker 1034 Hægebostad 1422 Lærdal

0234 Gjerdrum 0625 Nedre Eiker 1037 Kvinesdal 1424 Årdal

0235 Ullensaker 0626 Lier 1046 Sirdal 1430 Gaular

0236 Nes 0627 Røyken 1101 Eigersund 1432 Førde

0237 Eidsvoll 0628 Hurum 1102 Sandnes 1433 Naustdal

0238 Nannestad 0631 Flesberg 1103 Stavanger 1439 Vågsøy

0239 Hurdal 0632 Rollag 1106 Haugesund 1443 Eid

0301 Oslo 0701 Horten 1111 Sokndal 1444 Hornindal

0402 Kongsvinger 0702 Holmestrand 1112 Lund 1445 Gloppen

0403 Hamar 0704 Tønsberg 1114 Bjerkreim 1502 Molde

0415 Løten 0706 Sandefjord 1119 Hå 1504 Ålesund

0417 Stange 0709 Larvik 1120 Klepp 1505 Kristiansund

0418 Nord-Odal 0711 Svelvik 1121 Time 1515 Herøy

0419 Sør-Odal 0713 Sande 1122 Gjesdal 1516 Ulstein

0420 Eidskog 0714 Hof 1124 Sola 1517 Hareid

0423 Grue 0716 Re 1127 Randaberg 1519 Volda

0425 Åsnes 0719 Andebu 1129 Forsand 1520 Ørsta

0426 Våler 0720 Stokke 1130 Strand 1523 Ørskog

0427 Elverum 0722 Nøtterøy 1135 Sauda 1524 Norddal

0429 Åmot 0723 Tjøme 1142 Rennesøy 1525 Stranda

0436 Tolga 0728 Lardal 1144 Kvitsøy 1526 Stordal

0437 Tynset 0805 Porsgrunn 1145 Bokn 1528 Sykkylven

0438 Alvdal 0806 Skien 1146 Tysvær 1529 Skodje

0439 Folldal 0807 Notodden 1151 Utsira 1531 Sula

0441 Os 0811 Siljan 1201 Bergen 1532 Giske

0501 Lillehammer 0814 Bamble 1211 Etne 1535 Vestnes

Kommuner reisetid gruppe 1
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Kommuner reisetid            

gruppe 2

Kommuner reisetid            

gruppe 3

1543 Nesset 1841 Fauske 0221 Aurskog-Høland 0428 Trysil

1545 Midsund 1851 Lødingen 0412 Ringsaker 0540 Sør-Aurdal

1546 Sandøy 1853 Evenes 0430 Stor-Elvdal 0834 Vinje

1547 Aukra 1854 Ballangen 0432 Rendalen 0938 Bygland

1551 Eide 1856 Røst 0512 Lesja 1134 Suldal

1554 Averøy 1857 Værøy 0544 Øystre Slidre 1231 Ullensvang

1563 Sunndal 1859 Flakstad 0620 Hol 1266 Masfjorden

1566 Surnadal 1860 Vestvågøy 0621 Sigdal 1416 Høyanger

1567 Rindal 1865 Vågan 0622 Krødsherad 1428 Askvoll

1601 Trondheim 1867 Bø 0633 Nore og Uvdal 1441 Selje

1612 Hemne 1868 Øksnes 0817 Drangedal 1571 Halsa

1621 Ørland 1870 Sortland 0826 Tinn 1573 Smøla

1622 Agdenes 1874 Moskenes 0941 Bykle 1576 Aure

1634 Oppdal 1902 Tromsø 1021 Marnardal 1613 Snillfjord

1635 Rennebu 1903 Harstad 1027 Audnedal 1632 Roan

1636 Meldal 1911 Kvæfjord 1133 Hjelmeland 1633 Osen

1638 Orkdal 1919 Gratangen 1141 Finnøy 1648 Midtre Gauldal

1640 Røros 1920 Lavangen 1149 Karmøy 1718 Leksvik

1644 Holtålen 1922 Bardu 1160 Vindafjord 1738 Lierne

1653 Melhus 1923 Salangen 1219 Bømlo 1811 Bindal

1657 Skaun 1925 Sørreisa 1224 Kvinnherad 1832 Hemnes

1662 Klæbu 1926 Dyrøy 1241 Fusa 1838 Gildeskål

1663 Malvik 1941 Skjervøy 1263 Lindås 1845 Sørfold

1664 Selbu 1942 Nordreisa 1412 Solund 1848 Steigen

1665 Tydal 2002 Vardø 1426 Luster 1849 Hamarøy

1702 Steinkjer 2003 Vadsø 1429 Fjaler 1852 Tjeldsund

1703 Namsos 2004 Hammerfest 1431 Jølster 1871 Andøy

1711 Meråker 2011 Kautokeino 1449 Stryn 1927 Tranøy

1714 Stjørdal 2012 Alta 1511 Vanylven 1933 Balsfjord

1717 Frosta 2019 Nordkapp 1514 Sande 1938 Lyngen

1719 Levanger 2020 Porsanger 1534 Haram 1939 Storfjord

1721 Verdal 2021 Karasjok 1539 Rauma 1940 Kåfjord

1724 Verran 2024 Berlevåg 1548 Fræna 2017 Kvalsund

1725 Namdalseid 2027 Nesseby 1557 Gjemnes 2025 Tana

1736 Snåsa 2028 Båtsfjord 1560 Tingvoll

1739 Røyrvik 1617 Hitra

1742 Grong 1620 Frøya

1743 Høylandet 1624 Rissa

1744 Overhalla 1627 Bjugn 0434 Engerdal

1748 Fosnes 1630 Åfjord 1411 Gulen

1750 Vikna 1740 Namsskogan 1438 Bremanger

1755 Leka 1749 Flatanger 1834 Lurøy

1756 Inderøy 1751 Nærøy 1836 Rødøy

1804 Bodø 1825 Grane 1850 Tysfjord

1805 Narvik 1827 Dønna 1928 Torsken

1812 Sømna 1837 Meløy 1936 Karlsøy

1813 Brønnøy 1839 Beiarn 2014 Loppa

1815 Vega 1866 Hadsel 2022 Lebesby

1816 Vevelstad 1913 Skånland

1818 Herøy 1917 Ibestad

1820 Alstahaug 1924 Målselv

1822 Leirfjord 1929 Berg

1824 Vefsn 1931 Lenvik

1826 Hattfjelldal 1943 Kvænangen

1828 Nesna 2015 Hasvik

1833 Rana 2018 Måsøy

1835 Træna 2023 Gamvik

1840 Saltdal 2030 Sør-Varanger

Kommuner reisetid gruppe 1

Kommuner reisetid sone 4
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1.1 OM FORSØKSORDNINGEN 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2019 foreslått å forlenge og utvide forsøket 

med statlig finansiering av omsorgstjenesten. De 6 eksisterende forsøkskommunene skal 

inviteres til å delta i forsøket ut 2022. I tillegg skal de kommunene de eksisterende 

forsøkskommunene skal slå seg sammen med inviteres til å delta. Videre skal forsøket utvides 

med 6 nye kommuner fra 2020, med sikte på oppstart senest høsten 2020. Det tas forbehold om 

Stortingets behandling.  

 

På samme måte som i dag vil forsøkskommunene stå ansvarlig for kvaliteten. Forsøket 

innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers side. Forsøket 

innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven.  

 

Plikten til å planlegge, gjennomføre og evaluere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 

innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-

1, tredje ledd skal opprettholdes i forsøksperioden. Forsøkskommunene har ansvaret for at de 

tjenester som tildeles kan fremskaffes enten innenfor egen kommune, i annen kommune eller 

gjennom avtaler eller bruk av private. I tillegg vil kommunene være ansvarlig for de enkeltvedtak 

som fattes, og etter avtale ha delegert myndighet til å treffe beslutninger i enkeltvedtak til de 

som tildeler tjenester i kommunen.  

 

Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. Forsøket må videre utformes slik at 

planlegging for å imøtekomme fremtidige behov innen omsorgstjenestene opprettholdes og at 

nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser gjennomføres i forsøkskommunene. 

 

 

 

 

INNLEDNING 
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1.2 LIKHET OG RIKTIG BEHOVSDEKNING 

Overordnet målsetting er å prøve ut om en modell med statlige kriterier og finansiering gir  

• økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og  

• riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene.  
 
Følgende kjennetegn ved likhet og riktig behovsdekning er utgangspunkt for kriteriene som 
skal benyttes i forsøket:  
 
Likhet handler om å se individet og om hvordan man møter individet. Grunnleggende holdninger 
og verdier er av betydning for møtet mellom tjenestemottaker og tjenesteleverandør. Likhet kan 
defineres som: «Å ha samme status, kår og rettigheter som andre»1.  
Likhet handler blant annet om 

• individtilpasning og skreddersøm 

• trygghet og tillit 

• medmenneskelighet og kvalitet i møte med brukeren 

• hjelp til selvhjelp og mestring 
 
Riktig behovsdekning handler om hvordan man skal jobbe. Også her står individperspektivet 
sentralt, men da satt sammen med systemiske forhold som for eksempel informasjon 
kompetanse og innhold.  
Riktig behovsdekning handler blant annet om: 

• individtilpasning 

• mestring og verdighet 

• tidlig forebygging 

• nye tjenester 
På bakgrunn av dette er følgende mål definert: 
  

• Brukers behov i sentrum 
o Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov 
o Brukermedvirkning er satt i system 
  

                                                             
1 Store Norske Leksikon. https://snl.no/.search?query=likhet&x=0&y=0 (01.06.15) 

https://snl.no/.search?query=likhet&x=0&y=0
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• Lik tildelingsprosess 
o Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 

tjenestetildelingen 
o Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen 

 

1.3 NASJONALE FØRINGER 

De siste årene er det lagt frem en rekke viktige stortingsmeldinger for dagens og fremtidens 

helse – og omsorgstjenestene. Det er her valgt å trekke fram noen sentrale føringer fra disse 

som vil ha betydning for hvordan man innretterforsøksordningen. Det legges spesielt vekt på 

brukermedvirkning, fokus på forebygging, tidlig innsats og mestring, samt helhetlige og 

koordinerte tjenester og samhandling.  

  

Samhandlingsreformen gir helse – og omsorgstjenestene ny retning. Det skal forebygges framfor 

å reparere og det skal gis tidlig innsats framfor sen innsats. Erfaringer så langt viser at pasienter 

og brukere er sterke endringsagenter i helsetjenesten. Det er derfor avgjørende for tillit til 

reformen at pasienter/brukere integreres i prosesser både sentralt og lokalt.  

 

Morgendagens omsorgstjenester skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i 

eget liv, for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for 

hverandre. Det skal legges til rette for at velferdsteknologi skal bli en ressurs for brukere som 

dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen, og for at ressursene hos ideelle og frivillige 

organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter. Framtidens brukere skal ha en mer 

aktiv rolle og den nye brukerrollen forutsetter en omsorgstjeneste som i større grad enn tidligere 

kartlegger og forstår brukerens behov. Brukerne skal gis informasjon og støtte slik at de kan 

delta aktivt i beslutninger som angår dem og egen fremtid .  

 

For å løfte fram de pårørende og deres behov, er bistand og støtte til pårørende samlet i en egen 

bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. I bestemmelsen er bl.a. kommunens plikt 

til å gi nødvendig opplæring til pårørende presisert. Omsorgslønn har endret navn til 
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omsorgsstønad for å tydeliggjøre at dette ikke er en "lønn" i vanlig forstand, men selve 

ordningen er uendret. 

 

Primærhelsemeldingen  omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Det beskrives tiltak 

som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med 

god kvalitet og kompetanse. Nye løsninger skal sikre at brukerne får større innflytelse over egen 

hverdag, økt valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet. Det skal legges 

vekt på at tjenestene skal utformes på en slik måte at det blir tatt hensyn til det enkelte individs 

behov med respekt for egenverdi og livsførsel. 

 

Det skal legges til rette for en mer teambasert helse- og omsorgstjeneste som skal bidra til en 

mer strukturert tilnærming til grupper av brukere basert på funksjon og behov, uavhengig av 

diagnose. Det kom i 2017 en ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte 

behov som peker på behovet for tydelig ledelse for å sikre koordinering i tjenestene og en 

strukturert målrettet oppfølging.  

 

Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og ledelse skal i større grad settes på 

dagsorden for bedre planlegging og utvikling av en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. 

En styrket helse- og omsorgstjeneste krever et faglig og strategisk lederskap. Regjeringen vedtok 

i 2017 en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften 

slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, 

gjennomføres, evalueres og korrigeres, og utdyper kravet om systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Regjeringen gjennomfører en kvalitetsreform for eldre – Leve hele livet – i perioden 2019-2023 

(se Meld. St. 15 (2017–2018)). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha 

trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir 

utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et 

mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene 
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knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i 

tjenestene.  

 

For informasjon om rettslige rammer for saksbehandling vises det til «Veileder for 

saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven». All tjenestetildeling i 

forsøksordningen skal bygge på anbefalinger som fremkommer i veilederen.  

 

 

1.4 LEON-PRINSIPPET OG TJENESTETILDELING 

Det er et formål at tjenestene så langt som mulig baseres på tidlig intervensjon, ut fra tanken om 

at tjenesten gis raskt ved behov og avsluttes ved egenmestring. Denne forebyggende 

tankegangen skal være med på å sikre innbyggernes selvstendige liv, god ressursutnyttelse, og er 

i tråd med nasjonale føringer.  

 

Et viktig prinsipp for all tildeling av tjenester vil være LEON-prinsippet og at mindre 

ressurskrevende tjenester skal være vurdert og om mulig også forsøkt før kostnadskrevende 

tjenester innvilges.  

 

LEON betyr Laveste Effektive Omsorgs Nivå. Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet 

kunne tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at 

tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskel-tilbud) til stort hjelpebehov (høy 

terskel). LEON-prinsippet går ut på at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med 

fokus på brukers egne ressurser. Målet er at innbyggerne skal opprettholde størst mulig grad av 

egenmestring og livskvalitet, og at eventuell reduksjon i funksjonsnivå skal forebygges og 

motvirkes ved først å sette inn tiltak som fremmer egenmestring.  
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Det er utarbeidet rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildeling av tjenester som skal
bidra til å sikre en god og lik tilnærming ved tildeling av tjenester.

Figur 1: Illustrasjon av saksgang i tildeling og revurdering av søknader.

I tillegg til felles rutiner for arbeidsprosessen er det utarbeidet beskrivelser og vurderingskriterier
for de fleste tjenenestene det skal fattes vedtak om.

Kommunens tjenestetilbud innen helse –og omsorg skal dekke et bistandsbehov basert på en
individuell vurdering av brukerens funksjonsevne og som er tilpasset den enkeltes behov for
tjenester. Hensikten med kriterier for tildeling av tjenester er først og fremst å sikre søkerne en
helhetlig, tverrfaglig og likeverdig vurdering i forhold til de ulike omsorgstjenestene som tilbys.
Målet er at det fattes vedtak om tjenester som bidrar til å ivareta og utvikle den enkeltes evne til
å mestre dagliglivets utfordringer både i og utenfor hjemmet.

Innsatsområder for å sikre måloppnåelsen om brukers behov i sentrum og lik tildelingspraksis:
• Brukermedvirkning
• Samhandling
• Kompetanse
• Rutiner og bruk av verktøy

2. AR B EI D SP R OSE SSK RI TE RI E R
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2.1 BRUKERMEDVIRKNING 

Målsetting:  
Brukermedvirkning skal styrkes og synliggjøres i forsøket og brukers behov skal settes i sentrum 
ved at 

• det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov 

• brukermedvirkning er satt i system 
  
Bakgrunn: 
Nasjonale føringer gir tydelige signaler om at tjenestene skal legge til rette for at brukerne i 
større grad blir en ressurs i eget liv. Framtidens brukere skal ha en mer aktiv rolle og den nye 
brukerrollen forutsetter en omsorgstjeneste som i større grad enn tidligere kartlegger og forstår 
brukerens behov. Brukerne skal gis informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger 
som angår dem og egen fremtid. 
 
Tiltaksområder: 

1.  I tildeling av tjenester skal det det sikres fokus på brukers situasjon og hva som er 
viktig for brukeren. Spørsmålet «Hva er viktig for deg» skal stilles ved alle 
konsultasjoner 

2. Brukers situasjon og hva som er viktig for bruker skal komme tydelig fram i 
kartleggingen og dette skal dokumenteres   

3. Det skal benyttes nytt kartleggings- og søknadskjema som tydeliggjør brukers 
situasjon og behov.  

4. Pårørende/verge skal involveres etter gjeldende regelverk.   
 

2.2 SAMHANDLING 

Formål:  
God samhandling skal bidra til helhetlige pasient/brukerforløp og sikre at tjenestene er 
koordinerte. Samhandling er en forutsetting for å nå målet om likhet i tildelingsprosessen og at  

• riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 
tjenestetildelingen 

• gode arbeidsverktøy er tilgjengelig i arbeidsprosessen 
 
Bakgrunn:  
God samhandling mellom ulike aktører er en forutsetning i all saksbehandling og tildeling av 
omsorgstjenester. I tillegg til samhandling med bruker er samhandling med de som skal utføre 
tjenestene, med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten av avgjørende betydning.  
 



ARBEIDSPROSESSKRITERIER 13

Figur 2: Illustrasjon av mangfoldet og kompleksiteten i arbeidsprosessen ved tildeling av
omsorgstjenester.

Tiltaksområder:

1. Avklaring av ansvar og roller:
• De som tildeler tjenester har ansvaret for at tildelingen er forsvarlige og at

saksutredningen er av god kvalitet.
• Tjenesteyter har ansvar for at utførelsen av tjenestene er faglig forsvarlige og av

god kvalitet.

2. Et felles rammeverk for samarbeid og arbeidsflyt mellom de som er ansvarlige for
tildeling av tjenester og de som yter tjenester legges til grunn. Innhold:

• Tildelingsprosess
• Evaluering og revurdering
• Klagehåndtering
• Dokumentasjon
• Samarbeidsformer

Arbeidsflyten tilpasses lokalt nivå for hver kommune som deltar i forsøket.

3. Tverrfaglig vurdering:
• Tverrfaglig tilnærming vektlegges i tildelingsprosessen
• Spørsmålet «Trenger denne brukeren habilitering eller rehabilitering?» bør

alltid stilles ved konsultasjoner og møter med mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Gjelder både sosiale, psykososiale og medisinske behov.

• Medisinskfaglige opplysninger innhentes ved behov i henhold til
tjenestekriteriene



 

14  Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester  

• Kopi av vedtak om tjenester sendes fastlegen, etter innhentet samtykke fra den 
som søker om tjenester 

 
4. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten: 

• Avtalene som er inngått mellom den enkelte kommune og helseforetaket 
implementeres i forsøket. 

 

2.3 KOMPETANSE 

Formål:  
For å sikre riktig behovsdekning, skal tverrfaglig kompetanse være benyttet i tildelingsprosessen.  
  
Bakgrunn:  
Ansatte som har ansvar for tildeling av tjenester må inneha nødvendig kompetanse og/eller må 
sørge for å innhente spesiell faglig kompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkeres 
behov. Spesialkompetanse kan innhentes fra fagfolk ute i tjenestene, fra spesialisthelsetjenesten 
inkludert ulike kompetansesenter/ spesialister og fra fastlegene. 
 

Tiltaksområder:  

 

1. Kompetanse hos saksbehandlerne:  

• Ansatte bør ha helse – og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå 

• Kunnskap om saksbehandling, forvaltningsrett og helse- og omsorgslovgivningen 
skal styrkes ut fra behov 
 

2. Tilgjengelig kompetanse: 

• Tverrfaglig kompetanse skal alltid vurderes og innhentes ved behov   

• Medisinskfaglig kompetanse skal alltid vurderes og innhentes ved behov. 
 

3. Spesialistkompetanse:  

• Spesialkompetanse på enkelte helse- og omsorgsfaglige områder innhentes ved 
behov 

• Økonomisk kompetanse innhentes ved behov 
 

2.4 RUTINER OG BRUK AV VERKTØY 

Formål:  

Like rutiner og bruk av felles kartleggingsverktøy skal sikre lik tilnærming i tildelingsprosessen.  
 
Bakgrunn: 
For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen utarbeides det felles 
rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket.  
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Fagspesifikke skjema benyttes vanligvis av utfører men vil kunne være et hjelpemiddel for 
tildeling av riktig tjeneste. Det vil stilles krav til bruk av like/tilsvarende skjema.  
 
Kartleggingsskjemaet vil ha fokus på både pasientenes og brukernes funkjsonsnivå og situasjon, 
ressurser og nettverk, og eget mål.  
 
Tiltaksområder:  
 

1. Veileder for «Saksbehandling og dokumentasjon for kommunale helse – og 
omsorgstjenester» benyttes ved all saksbehandling 
 

 
2. Felles rutiner/arbeidsflyt for saksgang og samarbeid ved tildeling, evaluering og 

revurdering benyttes (jf. kap. 2.3 Samhandling)  
Innhold:  

• registrering av søknad 

• vurdering og tildeling 

• vedtak 

• dokumentasjon av brukermedvirkning 

• evaluering 

• revurdering 

• bruk av IPLOS 

• bruk av nye felles skjema og maler 
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3.1 TJENESTER SOM INNGÅR I FORSØKET 

Omsorgstjenester benevnes og organiseres ulikt i kommunene og kommunene har forskjellig 

praksis for hvordan tilbudene til ulike grupper av tjenestemottakere er organisert, integrert eller 

som særskilte enheter og hva tjenestene kalles. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

 

Det er her valgt å kategorisere tjenestene innenfor ulike områder, delvis utfra organisering 

innenfor og utenfor institusjon, og delvis ut fra hvilke helse – og omsorgsfaglige behov som 

kommunen er forpliktet til å dekke etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Under hver av 

disse kategoriene er det satt opp en «tjenestemeny» med eksempler på ulike måter denne 

kategorien kan ytes på (unntatt for omsorgsstønad).  

 

Dette innebærer at en konkret tjeneste vil kunne være et godt og hensiktsmessig alternativ 

under flere av kategoriene. F.eks. vil dagsenter kunne dekke et behov både i kategorien 

avlastning og kategorien dag – og aktivitetstilbud.  

 

Videre vil flere av punktene under hver hovedkategori igjen kunne ytes på flere måter. Dette 

gjelder bl.a. støttekontakt som for eksempel kan gis som blant annet individuell støttekontakt, 

deltakelse i aktivitetsgruppe og individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. 

 

Tjenestemenyen er ikke uttømmende og benevnelser på tjenestene kan variere fra kommune til 

kommune. Dette skal gjennomgås for den enkelte kommune med spesifisering av en 

tjenestemeny ut i fra tilbud som finnes i den enkelte kommune. 

 

Eldresenter, forebyggende hjemmebesøk og andre lavterskeltilbud defineres her som 

omsorgstjenester. Dette er åpne tjenester som det ikke fattes vedtak om. Saksbehandlere som 

tildeler tjenester i kommunene, skal i møte med den som søker om tjenester, vise til/anbefale 

disse lavterskeltilbudene hvis tilbudene ansees som relevante for søkeren. 

 

 

 

 

3. OMSORGSTJENESTER 



 

OMSORGSTJENESTER 17 

Tabell 1: Tjenester som inngår i forsøket 

Lavterskel 

- tilbud 

Helsetjeneste i 

hjemmet, inkl. i 

omsorgsbolig 

Institusjons 

tjenester 

(Sykehjem, 

barnebolig, 

rus/psykiatri) 

Avlastning Dag og 

aktivitets- 

tilbud 

Personlig 

assistanse 

Omsorgs-

stønad 

Eldresenter 

 

Hjemme 

sykepleie 

Tidsbegrenset 

opphold, 

inkludert 

rullerende korttid 

Avlastning 

besøkshjem / 

weekend 

hjem 

Dagsenter/

dagaktivitet

stilbud for 

yngre 

personer  

Praktisk 

bistand – 

daglige 

gjøremål 

 

Forebyggende 

hjemmebesøk 

Fysioterapi i 

hjemmet 

Tidsbegrenset 

opphold – 

behandling / 

utredning 

/observasjon 

Avlastning 

dagsenter 

Dagsenter 

for eldre 

Praktisk 

bistand - 

opplæring 

 

Åpne tilbud 

innen rus og 

psykisk helse 

Ergoterapi i 

hjemmet 

Tidsbegrenset 

opphold – 

rehabilitering 

Avlastning 

timer/døgn i 

hjemmet 

Dagsenter 

for 

personer 

med 

demens 

Praktisk 

bistand - BPA 

 

Annet Trygghetsalarm Langtidsopphold i 

institusjon 

Avlastning 

institusjon / 

bolig 

Ulike dag og 

aktivitets 

tilbud som 

gis i eget 

hjem 

Støttekontakt  

 Habilitering / 

rehabilitering i 

hjemmet 

Langtidsopphold i 

institusjon – 

forsterket 

sykehjemsplass 

Avlastning 

timer utenfor 

hjemmet 

Aktivitets 

tilbud på 

kveld og i 

helgene 

Trygghets-

alarm 

 

 Hverdags-

rehabilitering i 

hjemmet 

Langtidsopphold i 

institusjon – 

skjermet 

sykehjemsplass 

Barnebolig Støtte-

kontakt 

Habilitering / 

Rehabilitering  

 

 Innsatsteam Annet Avlastning 

Praktisk 

bistand 

Annet Hverdags 

rehabilitering 

 

 Annet  Trygghets-

alarm 

 Innsatsteam  

   
Støttekontakt 

 Annet  

   Annet    
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3.2 TJENESTER DER DET ER UTARBEIDET TJENESTEKRITERIER 

Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige, forsvarlige og 
verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. 
Tjenestekriteriene er delt inn i to hovedkategorier: 

• Kriterier for tjenester til hjemmeboende  

• Kriterier for institusjonstjenester 
  
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene når det gjelder følgende forhold: 

• Hva tjenesten består av/kan bestå av   

• Lovregulering av tjenesten 

• Hva som er formålet med tjenesten 

• Hvem som er i målgruppen for tjenesten 

• Relevante vurderingskriterier  

• Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke 
 

Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse og 
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at 
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke 
tjenesteområder som vil være aktuelle og hvilke tiltak som vil være best egnet.  
Eksempler:  

• Har en bruker behov for hjelp til legemiddeloppfølging skal det alltid fattes vedtak 
om helsetjenester i hjemmet. Legemidler skal ikke inngå i et vedtak om praktisk 
bistand opplæring. Dette er viktig for å sikre riktig kompetanse både i vurdering og 
oppfølging.  
 

• Trygghetsskapende tiltak (eks en alarm) kan gis som både helsehjelp i hjemmet og 
som praktisk bistand. Gis en slik alarm som et tiltak istedenfor et tilsyn for å følge opp 
en pasient med KOLS, er dette å betrakte som en helsetjeneste og det skal heller ikke 
tas betaling for dette. Gis en alarm som et generelt trygghetsskapende tiltak for å 
trygge både tjenestemottaker og ev. pårørende vil dette være et tiltak under praktisk 
bistand.  

 

Tabell 1: Tjenester der det er utviklet kriterier til bruk i forsøksordningen.  
 

Tjenester til hjemmeboende 

Helsetjenester i hjemmet 

Rehabilitering/habilitering utenfor institusjon 

Personlig assistanse - Praktisk bistand daglige gjøremål 

Personlig assistanse - Praktisk bistand opplæring 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Støttekontakt 

Dag/aktivitetstilbud 

Omsorgsstønad 

Avlastning 
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Institusjonstjenester 

Tidsbegrenset opphold – avlastning 

Tidsbegrenset opphold – rehabilitering 

Tidsbegrenset opphold - annet 

Langtidsopphold i institusjon – ordinær plass 

Langtidsopphold i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass  

Langtidsopphold i institusjon – forsterket plass 
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4. KRITERIER FOR TJENESTER TIL 

HJEMMEBOENDE 

4.1 HELSETJENESTER I HJEMMET 

«Helsetjenester i hjemmet» er planlagte kommunale helsetjenester som ytes hjemme hos 
pasienten. Eksempler på slike helsetjenester er ulike former for hjemmesykepleie, utdeling av 
legemidler og psykisk helsearbeid.  
Helsetjenester i hjemmet kan også omfatte trygghetsalarm og ulike velferdsteknologiske 
løsninger som gis som et alternativ til annen helsetjeneste, eks. som bidrar i behandling eller til 
trygghet i en spesiell helsemessig situasjon (eks. ved KOLS).  
 
 

Helsetjenester i hjemmet  

Tjenestebeskrivelse: 
 

Helsetjenester i hjemmet kan gis som ett eller flere enkelttiltak eller 
som heldøgnstilbud.    
Eksempel på innhold i tjenesten:  

• Legemiddeladministrering og/eller oppfølging 

• Spesiell oppfølging av smertebehandling 

• Oppfølging av ernæringssituasjon 

• Oppfølging av munnhelse 

• Behov for behandling, observasjon og oppfølging etter 
utskrivelse fra sykehus 

• Behov for støttesamtaler og andre tiltak som følge av ulike 
psykiske lidelser til ulike brukergrupper  

• Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og 
rehabiliteringsrettede tiltak 

• Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte 
situasjoner.   

• Forebygge utagerende atferd  

• Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for 
personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø 
hjemme 

• Trygghetsalarm eller andre teknologiske løsninger der dette 
bidrar i behandling eller til trygghet i en spesiell helsemessig 
situasjon (eks. ved KOLS)  

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a. 
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Formål: 
 
 

Formålet med tjenesten er å gi hjelp til akutt eller kronisk syke som 
har behov for helsehjelp i hjemmet. Tjenesten tildeles ut fra en 
helse- og omsorgsfaglig vurdering av behov. 
 

Målgruppe: 
 
 

Hjemmeboende som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket 
grunnleggende helse- og omsorgsbehov, og som ikke selv kan 
oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse, 
eller som av andre grunner har behov for at helsetjenester ytes i 
hjemmet for at tilbudet skal være verdig og forsvarlig. 
Helsetjenester i hjemmet tildeles til personer i alle aldre. 
 

Kriterier/vurdering: 
 
 

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig, 
herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personen har 
behov for f.eks. sykepleie, som er avgjørende for  

o hvilken hjelp pasienten har rett til  
o hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må ha 
o omfanget på tjenesten 
o hvor lenge tjenesten skal ytes 

 
Kartlegging av pasientens behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes. 
 

Egenandel: Det tas ingen egenandel for denne tjenesten 
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4.2 HABILITERING OG REHABILITERING UTENFOR INSTITUSJON 

Habilitering og rehabilitering (sosial, psykososial og medisinsk) er tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig 
bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.  
 
Kjennetegn ved habilitering og rehabilitering er målrettede og planlagte tiltak, gjerne av kortere 
varighet, og kontinuerlig evaluering og justering av tiltak. Tiltakene skal være nedfelt i individuell 
plan eller i rehabiliteringsplan med definert planprosess. 
 
Det understrekes at for f.eks. personer med utviklingshemming, kan habilitering være en 
pågående prosess gjennom store deler av livet. 
 

 

Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon  

Tjenestebeskrivelse: 
 

Habiliterings- og rehabiliteringsløp vil som regel bestå av mange ulike 
enkelttjenester/-tiltak, for eksempel helsetjenester i hjemmet og 
praktisk bistand/opplæring. Habilitering og rehabilitering kan 
organiseres på ulike måter, f.eks.: 

• Tverrfaglige team ev. i kombinasjon med hjemmetjenester 

• Ambulerende team 

• Innsatsteam  

• Hverdagsrehabilitering 

• Treningstiltak i hjem, skole, arbeidsplass i kombinasjon med 
gruppetilbud ved frisklivssentraler og/eller dagsentra 

• Lærings – og mestringstilbud 
 

Lovverk: 
 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 5. Som nevnt over 
er et habiliterings-/rehabiliteringsopplegg gjerne sammensatt av 
flere ulike behandlings-, opplærings- og støttetilbud. 
 

Formål: 
 
 

Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi 
assistanse/ bistand til brukeren sin egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjon og mestringsevne, likeverd og deltakelse sosialt og i 
samfunnet. 
 
Habilitering er å forstå på samme måte, men er i hovedsak et tiltak 
som retter seg mot barn eller voksne med medfødt eller tidlig 
ervervet helse- og/eller funksjonsproblem. Habilitering av personer i 
denne gruppen er ikke nødvendigvis en tidsavgrenset prosess. 
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Ytes til alle som har behov for habilitering/rehabilitering grunnet 
medfødt eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom, for 
eksempel: 

• Den som står i fare for å utvikle varig funksjonshemming eller 
kronisk sykdom. 

• Den som har vanskeligheter med å opprettholde og mestre 
hverdagsaktiviteter i eget hjem og i andre omgivelser som er 
viktige for dem. 
 

Målgruppe: 
 

Rehabilitering og habilitering kan gjelde for alle målgrupper og alle 
aldersgrupper og skal kunne dekke både sosiale, psykososiale og 
medisinske behov.  
 
Det kan gjelde for personer med mindre omfattende behov, med 
middels omfattende behov eller med omfattende behov for 
tjenester 
 

Kriterier/vurdering: 
 
 

• Det må foreligge potensiale for rehabilitering/habilitering og 
søker må være motivert for dette.  

• Det skal foreligge en klar målsetting med tiltaket der det 
fremgår at dette er søkers målsetting.  

• Behovet/tiltaket krever ikke opphold i institusjon.  
 
Tverrfaglig tilnærming legges til grunn i vurderingen.   
 
Nødvendig undersøkelse og utredning skal ligge til grunn, og ved 
behov skal det henvises til spesialisthelsetjenesten før 
habilitering/rehabilitering settes i gang. 
 
Kartlegging av behov med IPLOS-vurdering skal gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege/spesialist skal innhentes. 
 

Egenandel: Det kan kreves egenandel for praktisk bistand, der dette inngår i et 
habilitering/rehabiliteringsopplegg, men ikke for andre 
tjenester/tiltak utenfor institusjon. 
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4.3 PERSONLIG ASSISTANSE 

Personlig assistanse er hjelp til og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, til 
en meningsfull fritid og til samvær med andre. Tjenesten tilbys gjerne som ulike 
hjemmehjelptjenester, støttekontakt, boveiledning eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
Den kan også tilbys i form av deltakelse i aktivitetsgrupper og/eller individuelt tilrettelagt tilbud i 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Personlig assistanse inngår ofte i hverdagsrehabilitering 
sammen med ulike helsetjenester.  
 
Tjenesten er aktuell for barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre med 
funksjonsnedsettelser, innvandrere som har problemer med å mestre dagliglivets gjøremål fordi 
de er ukjente med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, personer med 
rusmiddelavhengighet, personer som skrives ut fra fengsel med mer. 
 
Tilbudet kan også vurderes om et avlastende tiltak for pårørende med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver, f.eks. hvis de har behov for følge av mindreårige barn til barnehage, skole, 
SFO, lege eller helsestasjon. I så fall skal det tildeles som avlastning og være gratis for 
brukeren/familien. 
 
Det er sentralt at tjenesten ytes med stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring. Den skal 
baseres på en individuell og helhetlig vurdering av brukers behov.  
Trygghetsalarm kan være personlig assistanse der det f.eks. skal bidra til økt trygghet i 
hjemmesituasjonen og forebygge behov for andre tjenester. Dagsenter kan etter 
omstendighetene også være en måte å yte personlig assistanse på. 
 
 

4.3.1 Praktisk bistand - daglige gjøremål 

 

Praktisk bistand – daglige gjøremål  

Tjenestebeskrivelse: 
 

Omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og 

personlig stell, for eksempel: 

• Hjelp til rengjøring  
• Sengetøyskift 
• Hjelp til å skrive handleliste eller til bestilling av varer 
• Matombringing 
• Hjelp til matlagning 
• Hjelp i spisesituasjonen 
• Hjelp til personlig stell: påkledning, dusj mm. 
• Annen nødvendig bistand, f.eks. fjerning av snø fra 

inngangsparti el. 
• Trygghetsalarm 
• Hjelp til koordinering av sysselsettingstiltak 
• Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud 
• Bistand til økonomistyring 
• Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe 
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• Bistand til utarbeidelse av individuell plan 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

 

Formål: Formålet med tjenesten er å bidra til at den enkelte kan bo i eget 

hjem lengst mulig, mestre dagliglivet og andre nødvendige oppgaver 

og/eller forebygge behovet for andre tjenester. 

 

Målgruppe: 
 

Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, 

funksjonshemming, alder eller andre årsaker. 

 

Kriterier/vurdering: 
 
 

Tilbudet vurderes hvis personen har sviktende egenomsorg, som for 

eksempel: 

• Problemer med å ivareta personlig hygiene, ernæring mv.  

• Problemer med å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i 
hjemmet. 

• Problemer med å mestre matlaging/innkjøp av mat eller 
inntak av mat 

• Problemer med å komme seg til lege, tannlege og lignende 

• Problemer med å opprettholde sosial kontakt 

• Behov for tilsyn og/eller veiledning for å mestre det å bo i 
eget hjem. 
 

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ut fra behov. 
 

Egenandel Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet 

bistand (også kalt personlig stell). 
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4.3.2 Praktisk bistand - opplæring 

 

Praktisk bistand– opplæring   

Tjenestebeskrivelse: 
 

Opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning, 
opplæring i forbindelse med måltider og boveiledning. Kan også 
omfatte opplæring i bruk av trygghetsalarm, ulike 
velferdsteknologiske løsninger, hverdagsrehabilitering.  Eksempler: 

• Hjelp og opplæring i ADL ferdigheter 
• Opplæring i å ivareta egen helse 
• Opplæring knyttet deltakelse i ulike typer aktiviteter 
• Trening og opplæring i sosiale ferdigheter 
• Opplæring i andre nødvendige aktiviteter 
•  

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 
 

Formål: Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig 
selvstendig i dagliglivet.   
 

Målgruppe: 
 
 

Personer som kan mestrer mye selv, men har behov for tjenester i 
form av opplæring og/eller veiledning i dagliglivets gjøremål. 
Til personer med behov for å forebygge atferd som får negative 
konsekvenser for dem selv. 
 

Kriterier/vurdering: 

 

 

• Kan innvilges til personer som er avhengig av opplæring for å 
få økt mestring av dagliglivets gjøremål som personlig 
hygiene, toalettbesøk, av- og påkledning, tilbereding av 
måltid, innkjøp av klær, følge til lege, tannlege osv. 
Nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov.  

• Ved fri fra arbeid, dagtilbud eller manglede tilbud på dagtid 
kan tjenesten også innvilges til personer som har behov for 
oppfølging for å unngå negativ utvikling. Dette i form av 
selvskading, isolering eller atferd som er til irritasjon, til 
sjenanse eller som oppleves krenkende.   

 
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov 
 

Egenandel: Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet 

bistand (også kalt personlig stell). 
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4.3.3 Støttekontakt 

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, 
alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den 
enkelte til en meningsfull fritid. 
 

Støttekontakt  

Tjenestebeskrivelse: 
 

En støttekontakt hjelper en annen person til en mer meningsfylt 
fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontakt kan 
f.eks. gis som:  

• Individuell støttekontakt  
• Deltakelse i en aktivitetsgruppe  
• Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon 

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

 

Formål: 

 

Tjenesten skal bidra til å øke brukerens opplevelse av livskvalitet 

gjennom sosial kontakt og samvær med andre. Det å ha en 

støttekontakt skal gi en mer meningsfull fritid, og det kan gi 

personen noe å se fram til, og noe å støtte seg til ved deltakelse i 

aktiviteter utenfor hjemmet. Støttekontakten hjelper ham/henne til 

å bli mer trygg på seg selv, kunne takle ulike livssituasjoner bedre og 

å omgås andre mennesker i større grad. 

 

Målgruppe: 

 

 

Personer som har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, 

og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige 

fritidsaktiviteter, og deltagelse i sosiale fellesskap. 

 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Tilbudet vurderes til personer som har:   

• Behov for bistand til sosial kontakt på grunnlag av 

fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse, sosiale problemer eller 

rusmisbruk  

• Behov for sosial trening 

• Behov for å ivareta interesser og ferdigheter som en del av 

den totale livskvaliteten  

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov. 
 

Egenandel: Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakt. 
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4.3.4 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenesten personlig 
assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt) på for 
personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor 
hjemmet. BPA innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for 
organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak angir, 
kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis. 
 
Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder 
eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner 
tjenestemottaker godt, og som da kalles en medarbeidsleder. Medarbeidslederen ivaretar i slike 
tilfeller brukerstyringen/arbeidsledelsen sammen med eller på vegne av tjenestemottakeren. 
 
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d har personer med stort og langvarig behov for 
personlig assistanse, eller personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende 
barn under 18 år, en viss rett til å få disse tjenestene organisert som BPA. Personer som ikke kan 
ivareta arbeidsledelsen selv er også omfattet av rettighetsbestemmelsen. 
 
Også brukere som ikke faller inn under rettighetsbestemmelsen kan få tjenestene organisert 
som BPA der dette er hensiktsmessig, og kommunen er forpliktet til å ha et tilbud om BPA også 
til disse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. 
 
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

Tjenestebeskrivelse: 

 

BPA er en alternativ organisering av bl.a. personlig assistanse etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a andre ledd og 2-1 bokstav 
d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 
bokstav b og c og 3-8. 
 

Formål: 

 

Å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig 

uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Brukerstyringen 

som ligger i arbeidslederrollen er et virkemiddel for å legge til rette 

for større fleksibilitet og en selvstendig tilværelse. 

Målgruppe: Personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, 

personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende 

barn under 18 år og andre som kan nyttiggjøre seg denne 

organisasjonsformen. 

 

Kriterier/vurdering: 

 

Det vises til rundskriv om rettighetsfestingen av BPA. 
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Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov.  
 

Egenbetaling Det tas egenandel for den delen av tjenesten som omhandler 
praktisk bistand. 
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4.4 DAG- OG AKTIVITETSTILBUD 

Aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. For de 
fleste innebærer dette en mulighet for aktivitet på dagtid. Tilbud om ulike former for 
dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjenestetilbudet. 
 

Dag- og aktivitetstilbud  

Tjenestebeskrivelse: 

 

Dag – og aktivitetstilbud vil være tilbud til ulike målgrupper primært 

over 18 år, men kan også være aktuelt for yngre som ikke har annen 

dagaktivitet.  Tilbudene kan være:  

• Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne 

• Dagsenter for eldre 

• Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse eller 
sykdom 

• Dagsenter for demente og «inn på tunet» - tilbud 

• Ulike dag og aktivitetstilbud som gis i eget hjem 

• Aktivitetstilbud kan også gis på kveld og i helgene 
 

Lovverk: 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1.  

 

Formål: 

 

 

• Dag- og aktivitetstilbud er en viktig arena for trening og 
rehabilitering, trivsel, mestring og deltaking, kunst og kultur. 

• Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo 
lengst mulig i eget hjem. Det kan videre være til hjelp i 
egenmestring, sosial støtte, aktivisering og opplæring i 
dagliglivets gjøremål.  

• Dag- og aktivitetstilbud kan bidra til å trygge hverdagen for 
brukere samt avlaste pårørende.  

• Dag- og aktivitetstilbud gis for å unngå isolasjon, bygge 
nettverk, sosial trening og helsefremmende tiltak. 

 

Målgruppe: Dag- og aktivitetstilbud ytes til personer som på grunn av sykdom, 

alder eller funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelagt tilbud om 

aktivitet for formål som beskrevet over. 

 

Kriterier/vurdering: 
 
 

Det må vurderes om tilbudet vil bidra til 

• å ivareta egenomsorg, sosial støtte og aktivisering 

• å forebygge behov for omfattende tjenester i hjemmet eller 
institusjonsplass 

• å forebygge eller avhjelpe ensomhet og isolasjon 

• å forebygge fysisk og psykisk sykdom 

• å vedlikeholde og/eller forbedre fysiske, psykiske eller sosiale 
ferdigheter 
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• avlasting for pårørende 

• å være et ledd et rehabiliteringsopplegg 

• bidra til mestring av eget liv 
 
Det må foreligge medisinsk begrunnet behov for rehabilitering for 
tildeling av plass for rehabilitering.  
 
Det må foreligge dokumentert diagnose om demens eller grad av 
forvirring/hukommelsestap ved tildeling av skjermet dag- og 
aktivitetstilbud. 
 
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ut fra vurdert behov.  

 

Egenandel: Om det kan kreves egenandel vil variere ut fra hvilket behov tilbudet 

skal dekke. 
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4.5 OMSORGSSTØNAD 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 følger at kommunen skal ha et tilbud om 
omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som 
ellers måtte vært utført av kommunen. Kommunen står imidlertid fritt til å vurdere og beslutte 
om et konkret helse- og omsorgsbehov skal dekkes i form av ordinære tjenester til den pleie- og 
omsorgstrengende, eller om det skal gis omsorgsstønad til nærstående som ønsker å påta seg 
omsorgsoppgaven. Den enkelte har ingen rett til at omsorgsbehovet dekkes i form av 
omsorgsstønad.  

 

Omsorgsstønad  

Tjenestebeskrivelse: 
 

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private 
som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers ville være 
kommunens ansvar. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad 
eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte. Kommunen 
avgjør også hvilket nivå lønnen skal ligge på. 

Lovverk: 
 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 
Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 om tiltak ved særlig 

tyngende omsorgsoppgaver 

 

Formål: 

 

 

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige 
omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort 
omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. 
Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere og 
foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er 
ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad.  
 

Målgruppe: 

 

Omsorgsstønad kan gis til personer over 18 år. Omsorgsyter må ha et 
særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Momenter som tas i betraktning er: 

• Antall timer pr mnd. det ytes omsorgsarbeid 

• Om omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende 

• Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller 
avbrudd i nattesøvnen 

• Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på 
fritid  

 
Vurdering av omsorgsmottaker: 

• Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 

• Medisinske opplysninger fra fastlege bør vurderes innhentet. 
 
Det er en forutsetning at omsorgen som ytes ellers ville ha vært 
omfattet av kommunens plikt til å sørge for helse- og 
omsorgstjenester til den enkelte. Det er videre en forutsetning at 
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denne måten å løse det aktuelle omsorgsbehovet på vurderes som 
forsvarlig. 

Egenandel:  Uaktuelt 

 

 

4.6 AVLASTNING 

Kommunen skal ha avlastningstilbud til personer og familier med særlig tyngende 
omsorgsarbeid. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Tjenesten kan 
tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig 
tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet. 
 
Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet 
til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Det er viktig at det organiseres forskjellige 
avlastningsformer fordi behovene er svært ulike. Det har stor betydning at tilbudet er tilpasset 
den enkeltes behov og at det gir trygghet og kontinuitet. 
 

Avlastning   

Tjenestebeskrivelse: 

 

Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på 
institusjon, på dagsenter m.m. Alle typer helse- og omsorgstjenester 
kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov.  
Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på 
ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.  

• Avlastning i form av besøkshjem/weekendhjem 

• Avlastning i form av dagsenter 

• Avlastning i form av døgn i hjemmet 

• Avlastning i form av døgn, aktivitetsbasert 

• Avlastning institusjon/bolig 

• Avlastning timer i hjemmet 

• Avlastning timer utenfor hjemmet, eks støttekontakt 

• Avlastning praktisk bistand husholdning 

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d. Se 

også pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 om tiltak ved særlig 

tyngende omsorgsoppgaver 

 

Formål: Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra tyngende 

omsorgsarbeid.  
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Målgruppe: Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til 

en person med stort omsorgsbehov.  

 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Tilbudet vurderes ut fra: 

• Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid.  

• Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr mnd.  

• Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende 

enn vanlig 

• Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller 

avbrudd i nattesøvnen 

 
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal 
gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes ved behov. 
 

Egenandel: Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak. 
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5. KRITERIER FOR 

INSTITUSJONSTJENESTER 

5.1 OM INSTITUSJONSTJENESTER 

Med institusjon menes blant annet sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig, kommunal rusinstitusjon og 

døgnplasser for øyeblikkelig hjelp etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-5. Lovteksten er ikke 

begrenset til disse institusjonstypene. En videreutvikling av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene kan innebære at kommuner bygger opp andre institusjoner.  

 

Omsorgsboliger og andre tilpassede boliger som bofellesskap, trygdeboliger eller lignende er 

ikke institusjoner. Beboere i slike boliger betaler leie og bor i sine egne hjem. De har krav på å få 

dekket sine hjelpebehov ved individuelle vedtak om helsetjenester i hjemmet, personlig 

assistanse mv. 

 

I dette forsøket er det laget kriterier for ulike korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon og 

kan gjelde plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester eller 

annen institusjon. 

 

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop. 99 L (2015-

2016) og Innst. 372 L (201-2016).  

 

Forskrift som gjelder for kommuner i forsøket er lagt inn i under kap. 5.3.1. 

 

5.2 INSTITUSJONSTJENESTER - KORTTIDSOPPHOLD 

5.2.1 Tidsbegrenset opphold – avlastning 

 

Tidsbegrenset opphold - avlastning  

Tjenestebeskrivelse: 
 

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene 
(pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-99-l-20152016/id2483443/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-99-l-20152016/id2483443/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-372.pdf
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Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d. 
 

Formål: 
 

Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige 
omsorgsoppgaver.  
 

Målgruppe: Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til 

en person med stort omsorgsbehov.  

 

Kriterier/vurdering: 
 
 

Følgende vurderes:   

• Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for 
omsorgsyter 

• Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem 

• Om søker selv ønsker korttidsopphold i institusjon 

• Samtykkekompetanse skal vurderes 
 
Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres 
 
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes 
 

Egenandel: Det tas ikke egenandel for avlastningsopphold  
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5.2.2 Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering  

 

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering  

Tjenestebeskrivelse: 

 

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester.  

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. 

 

Formål: 

 

Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi 

assistanse/ bistand til den enkeltes egen innsats for å oppnå best 

mulig funksjon og mestringsevne, likeverd og deltakelse sosialt og i 

samfunnet. 

• Ytes til alle som har behov for rehabilitering grunnet medfødt 
eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom. 

• Den som står i fare for å utvikle varig funksjonshemming eller 
kronisk sykdom. 

• Den som har vanskeligheter med å opprettholde og mestre 

hverdagsaktiviteter i eget hjem og i andre omgivelser som er 

viktige for dem. 

 

Målgruppe: 

 

 

Rehabilitering i institusjon kan være et tilbud til  

• Personer der rehabilitering utenfor institusjon ikke er nok 

eller som et tilbud i en lengre rehabiliteringsprosess.  

• Personer som har behov for tverrfaglige, koordinerte 

tjenester for å forbedre eller vedlikeholde sitt funksjonsnivå 

og opplevelsen av selvstendighet og mestring.   

• Personer som av helsemessige årsaker, boforhold, utrygghet, 

risiko for fall og lignende ikke kan gis nødvendig oppfølging 

og trening i eget hjem.  

 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Følgende vurderes: 

• Om personen selv er motivert for rehabilitering 

• Om tilrettelegging i hjemmet, eller rehabilitering på andre 

arenaer vurderes som uten nytte, vanskelig eller uønsket. 

• Om det er dokumentert potensiale for rehabilitering av 

samarbeidspartnere i og utenfor kommunen, eksempelvis 

spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre faggrupper i 

kommune 

• Om det er et rehabiliteringsbehov som fortrinnsvis ikke 

krever opphold i rehabiliteringssenter på 2 eller 3 linje nivå.  
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• Samtykkekompetanse skal vurderes 

 
Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres. 
 
Tverrfaglig vurdering skal legges til grunn.  
 
Medisinske opplysninger fra fastlege og/eller 
spesialisthelsetjenesten skal innhentes 

 

Egenandel: Det tas egenandel for korttids – og rehabiliteringsopphold 
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5.2.3 Tidsbegrenset opphold – annet korttidsopphold 

 

Tidsbegrenset opphold – annet korttidsopphold  

Tjenestebeskrivelse: 

 

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte helsetjenester kan 
gjelde:   
 

• Behandling og utredning 

• Tilbud om lindrende behandling ved livets slutt 

• Annet 
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. 

 

Formål: 

 

 

Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for 

en kortere periode har omfattende behov for helse- og 

omsorgstjenester eller for utredning og vurdering. 

 

Målgruppe: 

 

 

Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til: 

• Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk 

behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, 

samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold. 

• Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt 

og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse 

skal gis i hjemmet. 

• Personer som har andre omfattende behov for helse – og 

omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i 

institusjon vil være best egnet. 

• Personer med kjent demensdiagnose der det er behov for 

observasjon og vurdering av bistandsbehov 

 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Annet korttidsopphold kan gjelde: 

• Utskrivningsklare pasienter fra sykehus 

• Hjemmeboende personer med forverret helsetilstand 
o henvendelse fra pasienten selv og/eller pårørende 
o henvendelse med opplysninger fra fastlege, 

hjemmetjenesten, andre  

• Der det er nødvendig med døgnkontinuerlig observasjon, 
oppfølging og behandling av en kortere eller forbigående 
karakter.  

• Der det er behov for palliativ helse- og omsorg.  
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Søker må selv ønske korttidsopphold i institusjon. 
Samtykkekompetanse vurderes.  
 
Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres. 
 
Medisinske opplysninger fra sykehus og/eller fastlege skal innhentes. 

 

Egenandel: Det tas egenandel for korttids – og rehabiliteringsopphold 
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5.3 INSTITUSJONSTJENESTER - LANGTIDSOPPHOLD 

5.3.1 Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig for kommunene i forsøket 

I henhold til brev av 10.11.2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helsedirektoratet i 

oppdrag å utvikle forskrift som fastsetter kriterier for tildeling av langtidsopphold for de fire 

kommunene som inngår i forsøk med statlig finansierings modell A i tråd med ny § 3-2 a i helse- 

og omsorgstjenesteloven.  Helsedirektoratet samarbeidet med kommuner i modell A om 

utarbeiding av forskriften. Denne forskriften vil gjelde for alle kommuner som deltar i forsøk 

med statlig finansiering av omsorgstjenestene.  
 

Forskriften skal ivareta innbyggernes behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av 

opphold på sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og gi 

innbyggerne forutsigbarhet ved tildelingen av langtidsopphold.  

 

Forskriften som gjelder for kommuner i forsøket er gjengitt her. I tillegg er Notat om kommunal 

forskrift lagt som vedlegg til dette dokumentet. 

 

Følgende forskrift gjelder for kommunene i forsøket: 

 

Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester for …… kommune 

Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester for ……….. kommune er gitt med hjemmel i Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30 § 3-2 a annet ledd. 

Forskriften er gitt av ………. kommunestyre i vedtak av xx.xx.xxxx, og kunngjort i Norsk Lovtidend den 

xx.xx.xxxx. 

Kapittel 1 Formål og virkeområde 

§ 1-1 Formål 

Forskriften skal ivareta innbyggernes behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av 

opphold på sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og gi 

innbyggerne forutsigbarhet ved tildelingen av langtidsopphold.  

§ 1-2 Virkeområde  

Forskriften gjelder personer som søker eller har behov for langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i ……….. kommune, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven §§ 2-1 e, 2-1 a annet ledd, og helse- og omsorgstjenesteloven §§, 3-2 første 

ledd nr. 6 bokstav c) og 3-2 a første ledd.  
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§ 1-3 Definisjoner: 

I forskriften her menes med: 

a) tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester: Bolig utformet for yting av samme 

type helse- og omsorgstjenester som gis på sykehjem, der tjenestemottaker får heldøgns helse- og 

omsorgstjenester med tilsyn og tilkallingstid likt som for sykehjem. Tilsyn skal tilbys hele døgnet og 

personell skal ha base i eller i umiddelbar nærhet av boligene. Boligene skal ha ordninger for 

legetilsyn, enten ved fastlege eller tilsynslege. Responstiden skal være kort og ivareta beboernes 

behov for trygghet. Tjenestene skal som utgangspunkt ytes umiddelbart.  

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester på ubestemt tid.  

c) yngre personer: Personer under 67 år.  

Kapittel 2 Tildelingskriterier  

§ 2-1 Generelle tildelingskriterier 

Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og 

omsorg i eget hjem skal innvilges langtidsopphold. 

Videre skal det innvilges langtidsopphold til personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg 

selv og som ikke mestrer dagliglivets gjøremål, grunnet mentalt og/eller fysisk funksjonstap og /eller 

alvorlig sykdom. 

Personer som fyller kriteriene for langtidsopphold i andre ledd, men som forsvarlig kan ivaretas i eget 

hjem inntil slik plass tilbys, kan settes på venteliste i påvente av ledig plass i kommunens helse- og 

omsorgstjeneste eller kjøp av egnet tilbud fra annen leverandør. 

Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. For yngre personer skal det søkes å etablere 

et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende).  

Personer med diagnosen demens skal fortrinnsvis gis tilbud om skjermet/tilrettelagt langtidsopphold.  

§ 2-2 Vurdering av behovet for langtidsopphold  

 

Før tildeling av langtidsopphold, eller plass på venteliste skal det innhentes:  

1. opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge,  

2. dokumentert vurdering inkludert oppdatert IPLOS registrering, fra aktuelle tjenester 

dersom søker mottar andre helse og omsorgstjenester 

3. medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten   

Før tildeling skal andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet 

hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet være utprøvd og/eller vurdert i tråd med 
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prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON). Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av 

demens, skal være utredet før langtidsopphold tilbys.  

§ 2-3 Samboergaranti 

Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis 
opphold på samme sted.  
 
Hvis begge ønsker det, bør ektefelle/samboer som ikke fyller kriteriene, tilbys å kunne bo sammen 
med person med langtidsopphold. Ektefelle/samboers behov for helse- og omsorgstjenester må 
vurderes på vanlig måte.  
 
 
Kapittel 3 Vedtak og venteliste  

§ 3-1 Venteliste 

Kommunen skal ha en venteliste som oppdateres kontinuerlig med oversikt over søkere som er 

vurdert til å være best tjent med langtidsopphold, men som i påvente av plass kan ivaretas forsvarlig 

i eget hjem.  

Informasjon om ventelistene skal inngå i kommunens styringssystem for å sikre riktig dimensjonering 

av kommunens helse- og omsorgstjeneste.   

§ 3-2 Vedtak 

Personer som blir vurdert å være best tjent med langtidsopphold, men som kan ivaretas forsvarlig i 

eget hjem inntil slik plass kan tilbys, skal få vedtak om at de står på venteliste for langtidsopphold. Av 

vedtaket skal det fremgå at det er klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Videre skal 

vedtaket fylle de krav som stilles i forvaltningsloven kapittel V. 

Personer som har fått vedtak om å settes på ventelisten skal på vanlig måte tildeles nødvendige 

helse- og omsorgstjenester i ventetiden.  

§ 3-3 Prioritering av personer på ventelisten   

Personer som står på listen og som ikke lengre forsvarlig kan ivaretas i hjemmet skal umiddelbart gis 

langtidsopphold.  

Ved ledig kapasitet skal personen som etter en helse- og sosialfaglig vurdering har størst behov for 

heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres først. I vurderingen bør det legges særskilt vekt på 

om personen har behov for omsorg ved livets slutt, kognitiv svikt eller andre særskilte behov som 

tilsier at behovet for langtidsopphold er større enn andre på listen. Det skal legges stor vekt på 

pasienten eller brukerens ønsker. 

Videre kan det i prioriteringsvurderingen blant annet legges vekt på: 

- pasienten eller brukerens fysiske og psykiske funksjonsnivå og hjelpebehov 
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- medisinske vurderinger og diagnoser  

- ernæringsstatus 

- prognoser for hjelpebehov og funksjonsnivå 

- vurdering av rehabiliteringspotensialet 

- kommunens øvrige tjenestetilbud, herunder hjemmetjenester, velferdsteknologi og andre 

tilretteleggingsmuligheter i eget hjem 

- pasienten eller brukerens hjemmesituasjon, herunder pårørendes situasjon  

- pasientens ektefelle eller samboer mottar langtidsopphold 

§ 3-4 Ventelistegaranti  

Personer som er satt på venteliste skal få tilbud om langtidsopphold innen 3 måneder.  
 
Ved fristbrudd, skal pasient/bruker gis mulighet til å velge mellom tilgjengelig plass hos andre 
tilbydere eller fortsatt vente på langtidsopphold i kommunen. 
 

Kapittel 4 Ikrafttredelse 

§ 4-1 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra ……... 

 

 

5.3.2 Langtidsplass i institusjon – ordinær sykehjemsplass 

 

Ordinær sykehjemsplass  

Tjenestebeskrivelse: 

 

Langtidsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med 
heldøgns helse- og omsorgsbehov.  
 
Gjelder plass i sykehjem. 
Kan også gjelde plass i aldershjem.   
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. 

 

 

Formål: 

 

 

• Å ivareta personens grunnleggende behov, med respekt for 
det enkelte menneskes egenverd og livsførsel 

• Å gi et samordnet helse-, helse- og omsorgstilbud hvor den 
enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, 
livskvalitet og rettssikkerhet 

• Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne. 
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Målgruppe: 

 

 

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke 
lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk 
funksjonstap.  
 
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov 
for helsetjenester, pleie og omsorg i eget hjem.  
 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Langtidsopphold i institusjon skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. 

For yngre personer skal det søkes å etablere et alternativt tilbud i 

eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende). 

 

Andre relevante tiltak som f.eks tidsbegrenset opphold i institusjon, 

dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i 

hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert (LEON) 

 

Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være 

utredet før langtidsplass i sykehjem tilbys. Personer med diagnosen 

demens skal fortrinnsvis gis tilbud i skjermet/tilrettelagt 

sykehjemsplass.  

 

Det skal innhentes opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge 

etter samtykke. 

 

Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert 

IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar 

andre helse og omsorgstjenester.  

 

Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra 

spesialisthelsetjenesten innhentes.  

 

Egenandel:   Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem 
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5.3.3 Langtidsplass i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass 

 

Skjermet/ tilrettelagt institusjonsplass  

Tjenestebeskrivelse: 

 

Skjermet/tilrettelagt institusjonsplass er et varig botilbud for 
personer med kognitiv svikt og personer med demens og som har 
behov for heldøgns helse- og omsorg.  
 
Kan gjelde plass i sykehjem eller annen institusjon. 
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c. 

 

Formål: 

 

 

• Å ivareta brukernes grunnleggende behov, med respekt for 
det enkelte menneskes egenverd og livsførsel 

• Å gi et samordnet helse-, helse- og omsorgstilbud hvor den 
enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, 
livskvalitet og rettssikkerhet 

• Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne. 
 

Målgruppe: 

 

 

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke 
lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av kognitiv svikt (f.eks. 
personer med demens).  
 
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov 
for helsetjenester, pleie og omsorg i eget hjem.  
 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Skjermet institusjonsplass skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. 

For yngre personer skal det søkes å etablere et alternativt tilbud i 

eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende). 

 

Andre relevante tiltak som t.d. tidsbegrenset opphold i institusjon, 

dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i 

hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert (LEON) 

 

Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være 

utredet før langtids skjermet/tilrettelagt plass i sykehjem tilbys. 

 

Det skal innhentes opplysninger fra bruker og pårørende/verge. 

 

Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert 

IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar 

andre helse og omsorgstjenester.  
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Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra 

spesialisthelsetjenesten innhentes 

 

Egenandel: Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem/institusjon 
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5.3.4 Langtidsplass i institusjon – forsterket plass 

 

Forsterket institusjonsplass  

Tjenestebeskrivelse: 

 

Forsterket institusjonsplass er et varig botilbud for personer 
med særskilte behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Kan gjelde plass i sykehjem, barnebolig, eller annen institusjon.  
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c. 

 

Formål: 

 

 

• Å ivareta brukernes grunnleggende behov, med respekt for 
det enkelte menneskets egenverd og livsførsel 

• Å gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte 
føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og 
rettssikkerhet 

• Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne. 
 

Målgruppe: 

 

 

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som 
ikke mestrer dagliglivets gjøremål, grunnet mentalt og/eller fysisk 
funksjonstap og /eller alvorlig sykdom.    
 
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov 
for helsetjenester i eget hjem.  
 

Kriterier/vurdering: 

 

 

Andre relevante tiltak som t.d. korttidsplass, dagtilbud, utvidet 

hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd 

være utprøvd og/eller vurdert (LEON) 

 

Det skal innhentes opplysninger fra den som søker om plass og 

pårørende/verge. 

 

Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert 

IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar 

andre helse- og omsorgstjenester.  

 

Det skal innhentes medisinske opplysninger fra fastlege og 

spesialisthelsetjeneste, herunder også kompetansesenter som har 

vært involvert i utredning og oppfølging. 
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5.4 Vedlegg  

 

Notat om Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i A- 
kommuner - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 
 
1 Bakgrunn for forskriften  
 
1.1 Innledning  
Helse- og omsorgsdepartementet ga i brev av 10. november 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å 
utarbeide kommunale forskrifter til bruk i de fire A-kommunene som deltar i Forsøk om statlig 
finansiering av omsorgstjenestene (heretter SIO).  
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 
2011 nr. 30 § 3-2 a, innebærer at kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men 
hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller 
brukere som venter på langtidsopphold.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a lyder:  
«§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester  
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre 
pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere 
som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med 
forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan 
kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.  
(Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen skal føre 
ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd.)* fjerde ledd 
trer ikraft 1.7.2017.» 
  
Pasient eller bruker er gitt en motsvarende rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, som lyder:  
Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet 
som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
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[Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som oppfyller kriteriene for 
tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til 
vedtak om dette.] (Trer i kraft fra 1.7.2017)  
 
I samarbeidsavtalene mellom staten v/Helsedirektoratet og de fire A-kommunene er det under punkt 
1.4 lagt til grunn at «Kommunen skal i forsøksperioden følge de instrukser som Helsedirektoratet gir 
om forståelse og praktisering av de statlige kriteriene for arbeidsprosess og tjenestetildeling (…)» For 
at forsøket skal kunne nå sitt mål om å sikre likebehandling av tjenestemottakere i de ulike 
kommunene, må det vedtas fire likelydende kommunale forskrifter. Kommunene som deltar i SIO må 
derfor legge samme forskrift til grunn i sin tildeling av helse- og omsorgstjenestene.  
 
Dette notatet er basert på forarbeidene til lovbestemmelsen i prop. 99 L (2015-2016) Endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister), samt 
møter i arbeidsgruppen med deltakere fra alle de fire A-kommunene i SIO. Notatet bygger på 
tilbakemeldingene kommunene har gitt i arbeidsgruppemøter 5. januar, 23. januar, 7. februar og 23. 
februar 2017. Notatet med vedlagt utkast til kommunal kriterieforskrift har vært på høring i 
kommunene, og skal vedtas i kommunestyrene før den skal kunngjøres i Norsk Lovtidend.  
 

1.2 Spørsmål kommunene har tatt stilling til  
 
Selv om forskriften må bygge på de kriteriene som gjelder for tildeling av tjenester i SIO, er 
kommunene bedt om å ta stilling til en rekke spørsmål i tillegg til forskriften i sin helhet.  
Helsedirektoratet har bedt om en særskilt vurdering av disse spørsmålene:  
 

• Er definisjonen av «Tilsvarende bolig for heldøgns tjenester» dekkende for kommunens 
tilbud, herunder om det er mer hensiktsmessig å definere tilsvarende tilkallingstid mer konkret 
enn utkastet?  
• Hvordan praktiserer kommunene «yngre personer» i kriteriene?  
• Ønskes det at forskriften skal omfatte en ordning med fritt valg av sted for langtidsopphold?  
• Er det ønske om en bestemmelse om «samboergaranti»?  
• Gir momentene i forskriften § 3-3 et forsvarlig grunnlag for prioritering mellom søkere på 
ventelisten?  
• Ønsker kommunene at forskriften skal ha en ventelistegaranti og hvor lang bør fristen for 
iverksetting eventuelt være?  

 
1.3 Høringsprosessen  
 
Alle fire kommuner har hatt egne prosesser i kommunene for å sikre at interessenter for forskriften 
har fått anledning til å uttale seg.  
 
1.3.1 Hobøl  
Fra Hobøl kommune har vi fått tilbakemelding i brev av 3. februar 2017. I tilbakemeldingen fremgår 
det at forskriften er diskutert av hovedutvalg oppvekst og omsorg samt at en administrativ gruppe 
har arbeidet med forskriften. Det er ikke kommet ønsker om vesentlige endringer i forskriften.  
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Hobøl ønsker som eneste kommune at ventelistegarantien bør være 6 måneder, kommunen uttaler 
imidlertid at de har erfaringer med at personer som er alvorlig syke allikevel blir prioritert raskt.  
 
1.3.2 Lillesand  
Høringsutkastet er diskutert i Helse-, kultur- og velferdsutvalget møte, Eldrerådet og Helse-, kultur- 
og velferdsutvalget. Av høringsinnspillene fremgår blant annet at det ønskes en samboergaranti, 
også for samboere og ektefeller som kun delvis fyller kriteriene.  
 
1.3.3 Stjørdal  
Høringsnotatet har vært behandlet i ledermøter i etat omsorg, i møte med brukerforum og 
pårørendeforeninger, samt behandlet politisk i Stjørdal eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og i Komite levekår.  
 
Stjørdal kommune ønsker at forslag til § 2-3 om fritt valg av langtidsopphold tas inn i forskriften.  
Stjørdal kommune foreslår at bestemmelsen om samboergaranti tas inn, men ikke som en 
garantibestemmelse som utløser et rettskrav om lokalisering på et bestemt sted. Bestemmelsen bør i 
stedet kun gi uttrykk for et ønskemål og en forventning den enkelte kan ha til den kommunale 
omsorgstjenesten. Dette kan gjøres ved at ordlyden endres fra «skal» til «bør». Det kan vurderes at 
dette tas inn som et eget ledd i § 2-3 om fritt valg av langtidsopphold fremfor i en egen 
bestemmelse.  
 
Videre foreslår Stjørdal kommune at ordlyden som er foreslått i § 2-4 vurderes endret fra «personer 
som fyller kriteriene» til «personer som tildeles langtidsopphold» eller lignende, slik at ordlyden 
eksplisitt avskjærer muligheten for at opphold tildeles basert på en prejudisiell vurdering av 
kriteriene.  
 
1.3.4 Os  
I Os har høringsnotatet vært behandlet i tjenesteutvalget, Os eldreråd, råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Høringsinnspillene er positive til høringsnotatet.  
 
2. Helsedirektoratets vurderinger og forslag  
 
Helsedirektoratet og kommunene har i fellesskap kommet frem til en forskrift som bidrar til en 
forutsigbar tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester og en god praksis for håndtering av ventelister.  
Helsedirektoratet har tilpasset arbeidsgruppens forslag til en felles forskrift for alle kommunene på 
bakgrunn av de høringsinnspillene som har kommet fra de fire kommunene. Helsedirektoratet har 
forsøkt å ivareta alle høringsinnspill så langt det har latt seg gjøre, der direktoratet har lagt til grunn 
at forslaget støttes av et flertall av kommunene.  
Det er kommunestyret som har kompetanse til å fatte vedtak om forskrift. I utkastet er alle de fire A-
kommunene skrevet inn i forskriftsteksten. Før forskriften vedtas av kommunestyret må kommunen 
fjerne de tre øvrige kommunenavnene slik at det kun står navnet til kommunen den gjelder for.  
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2.1 Formål, virkeområde og definisjoner  
 
Hva er formålet med forskriften?  
 
Helsedirektoratet har i forslag til § 1-1 lagt til grunn at forskriften skal ivareta innbyggernes behov for 
nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av opphold i sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester. Videre er det i formålsangivelsen løftet frem hensynet til 
forutsigbarhet ved tildeling av langtidsopphold, som forarbeidene har lagt stor vekt på.  
Helsedirektoratet har ikke fått høringsinnspill på forslag til formålsbestemmelse.  
 
Hvem gjelder forskriften for?  
 
I angivelsen av virkeområde i forskriften § 1-2 har Helsedirektoratet foreslått at den skal gjelde 
personer som søker eller har behov for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester i Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune. I tråd med 
departementets rundskriv I-43/99 - Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt 
pleietrengende ved flytting mellom kommuner (det såkalte flytterundskrivet) er det imidlertid ikke et 
krav for å falle inn under forskriften at en person som søker om helse- og omsorgstjenester i en av de 
nevnte kommunene oppholder seg i aktuell kommune på søknadstidspunktet. Søkere som bor 
utenfor kommunen, men som ønsker å flytte dit og derfor søker om nødvendige helse- og 
omsorgstjenester, skal vurderes på lik linje med personer som oppholder seg i kommunen.  
For øvrig er det en forutsetning at pasient/bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester 
etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a annet ledd, eller 2-1 e første og annet ledd.  
Helsedirektoratet har ikke fått innspill til forskriftens virkeområde.  
 
Forskriftens definisjoner fremgår av § 1-3  
 

- Hva menes med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester»?  
 
Ved definisjonen av begrepet «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» har 
direktoratet lagt til grunn uttalelsene fra Prop. 99 L (2015-2016) der det fremgår at utforming, tilsyn 
og tilkallingstid er sentrale momenter ved vurderingen av om boligen er å anse som tilsvarende. I 
forarbeidene er dette formulert slik:  
«… boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgs- 
og assistansebehov døgnet rundt. Beboeren må ved hjelp av tilkallingsmuligheter, som for eksempel 
velferdsteknologiske innretninger, trygghetsalarm, snoralarm eller lignende kunne få kontakt og 
bistand fra egnet personell, med tilsvarende responstid som vedkommende ville fått på sykehjem. 
Tilsyn med pasienten eller brukeren må tilsvare det tilsynet som ville blitt gitt dersom vedkommende 
hadde vært innlagt på institusjon.»  
 
Forskriften er ikke ment å skulle omfatte alle kommunenes omsorgsboliger, men kun rette seg mot 
de pasient- og brukergruppene som har samme behov for heldøgns tjenester som ytes i sykehjem.  
Videre har vi lagt til grunn innspillene fra arbeidsgruppen med representanter fra de fire A – 
kommunene. Vi har derfor lagt til grunn at det skal ytes heldøgns helse- og omsorgstjenester og 
personell skal ha base i eller i umiddelbar nærhet av boligene. For at boligen skal anses som 
tilsvarende har vi også tatt med innspill om at det skal være ordning for legetilsyn, enten ved fastlege  
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eller tilsynslege slik det er krav om i sykehjem, jf. forskrift for sykehjem mv. § 3-2 bokstav b). 
Definisjonen skal ikke være til hinder for at kommunen velger å tilby tjenester til tjenestemottakere 
utenfor boligen der slik organisering vurderes som hensiktsmessig, f.eks. tilsyn ved et 
dagaktivitetssenter.  
 
Slik Helsedirektoratet har formulert kravet til tilkallingstid er det i vårt forslag definert til å være kort 
og skal ivareta beboernes behov for trygghet. Arbeidsgruppen har vurdert om «kort tid» skal 
ytterligere presiseres, men har kommet til at det vil gjøre det vanskeligere med lokal tilpasning til 
forskriften. I definisjonen har vi stilt krav til at tjenestene som utgangspunkt skal kunne ytes 
umiddelbart. Arbeidsgruppens forslag støttes av Stjørdal kommune.  
 
Ikke alle pasienter kan motta tjenester i omsorgsbolig, det gjelder særlig personer som har vedtak 
om tilbakehold i institusjon, etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. At enkelte pasienter 
må gis tjenester i sykehjem er imidlertid ikke til hinder for at de omsorgsboligene som faller inn 
under definisjonen anses som tilsvarende. Kommunene tilbyr også ulike tjenester i ulike 
langtidsopphold. Pasienter og brukere må gis opphold i den boligen som kan tilby de tjenestene 
pasient eller bruker har behov for, f.eks. skjermet avdeling for pasienter med demens.  
 
Kommunene er bedt om å ta stilling til om vedlagt definisjon omfatter de kommunale tilbudene de 
har som bør være omfattet av forskriften. Om definisjonen er for snever ved at den ikke omfatter alle 
tilbud som skal omfattes, eller at den er for vid slik at den omfatter tilbud som ikke er å anse som 
tilsvarende til sykehjem, ved f.eks. at den omfatter tilbud beregnet på andre pasient/brukergrupper. 
Det er ikke kommet høringsinnspill som tilsier en annen definisjon.  
 
Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til selv å benytte definisjonen til å lage en liste over sitt 
tilbud av «tilsvarende boliger», slik at det er klart hvilke boliger som er ment omfattet av forskriften.  

- Hva menes med «yngre personer»?  
 
«Yngre personer» skal etter forskriften forstås som personer under 67 år. Det er samme definisjon 
som benyttes i kommunens rapporteringer. Arbeidsgruppen har også vurdert å benytte 
aldersgrensen 65 år som er lagt til grunn ved definisjonen av «yngre demente» i 
demensretningslinjen som er under utarbeiding i Helsedirektoratet. Også aldersgrensen på 50 år som 
benyttes av kommunene i rapporteringen av unge funksjonshemmede i alders- og sykehjem kan 
være et alternativt utgangspunkt for definisjonen. Grensen for å defineres som yngre er imidlertid 
etter denne definisjonen satt lavt, og er tidligere kritisert av Norges handikapforbund og FFO. En lavt 
definert alder vil imidlertid gi kommunene et større handlingsrom ved utformingen av 
tjenestetilbudet.  
 
Helsedirektoratet vil presisere at yngre personer som vurderes å fylle vilkårene for sykehjemsplass, 
og som ønsker et slikt tilbud skal få slik plass uavhengig av definisjonen. Slik kriteriene er utformet i 
SIO stilles det kun krav til at det skal forsøkes å finne andre løsninger først. Forskriftens § 2-1 tredje 
ledd lyder:  
«Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. For yngre personer skal det søkes å 
etablere et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende).» (Vår 
understrekning)  
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Det har også vært vurdert om det i det hele tatt har vært behov for å definere hva som menes med 
«yngre». Arbeidsgruppen har kommet frem til at å unnlate å definere en slik alder vil tilsløre 
kriteriene og ikke være i tråd med lovens og forskriftens formål om å bidra til forutsigbarhet ved 
tildeling av langtidsopphold.  
 
Fra Stjørdal kommune har det kommet innspill på at definisjonen av yngre personer ikke bør være til 
hinder for å få rett tilbud. Helsedirektoratet mener at dette er ivaretatt av forskriften, da § 2-1 tredje 
ledd forutsetter det skal søkes å etablere alternative tilbud i eget hjem. Der dette ikke er forsvarlig 
eller av andre grunner ønsket av yngre personer å motta sykehjemsplass er ikke forskriften til hinder 
for slik tildeling.  
 

- Hva menes med «langtidsopphold»?  
 
Det fremgår av forarbeidene1 at «langtidsopphold» etter kriterieforskriften skal forstås som «opphold 
uten sluttdato, dvs. tidsubegrenset opphold». Det er derfor verdt å merke seg at definisjonen etter 
kriterieforskriften ikke defineres likt som langtidsopphold etter forskrift om egenandel for helse- og 
omsorgstjenester av 16. desember 2011 nr. 1349. Kriteriene gitt med hjemmel i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a er begrunnet i andre hensyn enn egenandelsforskriftens regulering av 
betalingen for oppholdet, og kriterieforskriften må derfor legge en annen definisjon til grunn. I 
egenandelsforskriften defineres langtidsopphold som tidsubegrenset eller mer enn 60 døgn pr. 
kalenderår. Definisjonen etter forarbeidene innebærer i motsetning til egenandelsforskriften at 
personer som i løpet av ett kalenderår har behov for flere korttidsopphold som til sammen utgjør 
mer enn 60 dager ikke nødvendigvis omfattes av kriterieforskriften. Det avgjørende i slike tilfeller blir 
om pasient/bruker har behov for et «tidsubegrenset» opphold.  
1 Pkt. 7.3.4 s. 27  

 
For å forenkle forskriftens språk benyttes begrepet «langtidsopphold» også som samlebegrep for 
«sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Begrepet er ment å 
omfatte både tidsaspektet i langtidsopphold i betydning «tidsubegrenset», og for tjenestested 
«sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».  
 
Helsedirektoratet foreslår derfor følgende definisjon av «langtidsopphold»:  
«Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt 
tid.»  
Vi har ikke mottatt høringsinnspill knyttet til definisjonen av langtidsopphold.  

 
2.2 Tildelingskriterier  
 
Kriteriene er de samme som gjelder for tildeling av langtidsopphold i kriteriedokumentet A-
kommunene i SIO skal følge. Det er ikke rom for å endre innholdet i kriteriene da det vil endre 
forsøket. Et av hovedhensynene bak SIO-forsøket er å undersøke om statlige kriterier kan bidra til 
likere tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Det er derfor av stor betydning for 
forsøket at de fire A-kommunene har like forskrifter.  
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Kriteriene for langtidsopphold i sykehjem er i forsøket delt opp i tre. Det er gitt kriterier for ordinære 
sykehjemsplasser, forsterket institusjonsplass, og skjermet/tilrettelagt institusjonsplass. Kriteriene er 
langt på vei overlappende selv om de retter seg mot noe ulike brukergrupper. 
 
I forskriften er kriteriene systematisert i to ulike bestemmelser. I forskriften § 2-1 er kriteriene som 
retter seg mot vurdering av om hvorvidt pasient/bruker skal få tilbud om langtidsopphold. Mens 
forskriftens § 2-2 inneholder kriteriene som knytter seg til arbeidsprosessen forut for vurderingen.  
Kommunene gjøres derfor oppmerksomme på at det er begrenset anledning til å gjøre endringer i 
utkastet til forskriftens bestemmelser §§ 2-1 og § 2-2.  
 
Tildelingskriteriene må også leses på bakgrunn av arbeidsprosesskriteriene i SIO som blant annet 
bygger på «hva er viktig for deg» metodikken, og som stiller krav til tverrfaglige vurderinger.  
Hvem har krav på langtidsopphold?  
 
Kriteriene for å få innvilget langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig bygger på en helse- og 
omsorgsfaglig vurdering av søkers nødvendige behov for slikt opphold. Kriteriene skiller mellom to 
ulike grupper med søkere. Den første er personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige 
behov for helsetjenester, pleie og omsorg i eget hjem. Slike søkere skal innvilges langtidsopphold i 
sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester uten å bli satt på 
venteliste, og vedtaket skal effektueres så raskt som mulig.  
 
Videre følger det av forskriftens § 2-1 annet ledd at søkere som er varig ute av stand til å ta vare på 
seg selv og som ikke mestrer dagliglivets gjøremål, grunnet mentalt og/eller fysisk funksjonstap og 
/eller alvorlig sykdom, og derfor vil være best tjent med langtidsopphold, skal innvilges 
langtidsopphold.  
 
Av bestemmelsens tredje ledd fremgår det at personer som forsvarlig kan ivaretas med tjenester i 
eget hjem kan settes på venteliste i påvente av ledig plass i kommunens helse- og omsorgstjeneste 
eller kjøp av egnet tilbud fra annen tilbyder. Det forutsettes at disse pasientene gis tilbud om 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig beregnet for heldøgns tjenester innen tre 
måneder, jf. forskriftens § 3-4.  
 
Langtidsopphold i sykehjem har lenge vært problematisert for yngre personer med 
funksjonshemminger. I kriteriene til SIO har det vært forutsatt at langtidsopphold i institusjon skal 
fortrinnsvis være et tilbud til eldre. Kriteriene tar derfor utgangspunkt i at for «yngre personer» skal 
det søkes å etablere et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller 
lignende), i stedet for sykehjem. Det må i denne vurderingen legges stor vekt på pasienten/brukerens 
ønsker.  
 
Informasjon som må foreligge før det fattes vedtak om langtidsopphold:  
 
Kriteriene for SIO forutsetter at det skal innhentes informasjon før vedtak om langtidsopphold fattes. 
I § 2-2 er disse kriteriene sammenfattet. Bestemmelsen innebærer at det må innhentes, opplysninger 
fra pasient/bruker, fra pårørende og eventuelt verge med mandat på det personlige området, 
dokumentert vurdering inkludert oppdatert funksjonsvurdering ved bruk av IPLOS (Individbasert 
pleie- og omsorgsstatistikk), fra aktuelle tjenester dersom søker mottar andre helse og 
omsorgstjenester, samt medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten.  
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Videre skal det forut for tildelingen vurderes eller forsøkes andre relevante tiltak som tidsbegrenset 
opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet, i tråd 
med prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON). For søkere der det er mistanke om svikt i 
egenomsorg på grunn av demens, skal det foreligge en utredning av demens før langtidsopphold i 
sykehjem tilbys. Videre forutsetter kriteriene at personer med diagnosen demens fortrinnsvis skal gis 
tilbud i skjermet/tilrettelagt sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester.  
 
2.3 Fritt sykehjemsvalg og samboergaranti  
 
Fritt valg av sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester  
I SIO er det ikke stilt krav til fritt sykehjemsvalg. Det er imidlertid mange kommuner som har slike 
ordninger. Helsedirektoratet har foreslått en bestemmelse for hvordan dette kan løses dersom 
kommunene ønsker en slik ordning.  
 
I forslaget kan søkere gis anledning til selv å prioritere mellom kommunens ulike tilbud om 
langtidsopphold. Det er imidlertid forutsatt at søkere kun kan velge mellom tilbud med et nødvendig 
omsorgsnivå. De ulike tilbudene om langtidsopphold har ulike tjenestetilbud. Dersom man prioriterer 
en plass til et botilbud man ikke har behov for f.eks. skjermet botilbud for personer med demens, vil 
man ikke har krav på plass. Søkere som takker ja til annen ledig plass enn den prioriterte, vil måtte få 
tilbud om den prioriterte når det er ledig kapasitet. Dersom søker takker nei til plassen, vil 
vedkommende bli stående på ventelisten i påvente av ledig kapasitet ved det ønskede sykehjemmet 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Ventelistegarantien kan ikke gjelde 
for pasienter som takker nei til en ikke prioritert plass.  
 
§ 2-3 Fritt valg av langtidsopphold  
Personer som søker om langtidsopphold skal gis anledning til selv å prioritere mellom kommunens 
ulike tilbud om langtidsopphold, forutsatt at omsorgsnivået som tilbys er nødvendig.  
Ved tildeling av annen langtidsopphold enn den søker har ønsket, skal det gis tilbud om å flytte til 
ønsket plass så snart det er mulig.  
Søkere som takker nei til ikke prioritert plass mister ikke retten til å stå på ventelisten, men har ikke 
krav på ventelistegarantien.  
 
Arbeidsgruppen har vurdert Helsedirektoratets forslag og kommet til at en slik ordning vil bli for 
vanskelig å praktisere. Spesielt det å håndtere kombinasjonen venteliste til plass og venteliste til 
prioritert plass kan by på problemer for kommunens tildelingsenhet. Det er også reist innvendinger 
mot at det vil være vanskelige å håndtere søknader der pasient/bruker ikke har behov for særskilte 
tjenester som ytes i botilbudet. Bestemmelsen ble derfor tatt ut av forskriftsforslaget som var på 
høring.  
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Stjørdal har som eneste kommune gitt innspill på at de ønsker en bestemmelse om fritt valg av 
langtidsopphold. Helsedirektoratet ser at en slik bestemmelse kan være ønskelig for søkere av 
langtidsopphold. Kommunenes ulike tilbud om langtidsopphold varierer mellom kommunene. 
Helsedirektoratet har derfor kommet til ikke å ta med bestemmelsen i forskriften. Stjørdal kommune 
står imidlertid fritt til å praktisere fritt valg av langtidsopphold i sin kommune uten at dette 
forskriftsfestes.  
 
Samboergaranti  
 
Etter innspill fra Lillesand kommune har arbeidsgruppen drøftet samboergaranti på bakgrunn av 
mediaoppslag fra Arendal kommune. For ektefeller og samboere som ønsker å bo sammen vil en 
samboergaranti kunne være av stor betydning for de den gjelder. Blant annet har Oslo kommune 
følgende samboergaranti:  
«Ektepar eller samboere kan søke om å få bo sammen på institusjon. Ektepar eller samboere skal få 
mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det 
forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier 
for tildeling av korttidsopphold.»  
 
Helsedirektoratet har derfor drøftet samboergaranti med arbeidsgruppen.  
 
For ektepar/samboerpar kan det være av stor verdi at man får tilbringe de siste leveårene sammen. 
Det fremkom i drøftingen at ønsket om felles bopel på institusjon for ektepar/samboere fremkom 
relativt sjelden. I alle kommunene var erfaringene at de så langt det lot seg gjøre imøtekom slike 
ønsker innenfor dagens ordning. Hvis ektepar/samboere begge var vurdert i behov av 
langtidsopphold ble det tilrettelagt for at de kunne bo på samme sted. Der en av dem var 
hjemmeboende kunne det bli etablert ordninger som daglig transport fra hjemmet til institusjonen, 
muligheter for felles måltider og hvilestol på rommet til beboer. Tilbudet blir tilrettelagt gjennom 
dialog med sykehjemsbeboer, ektefelle og pårørende og tilpasses ektefeller i størst mulig grad ut fra 
ønsker og behov. Det vil kunne oppstå situasjoner der ektefelle som ikke er vurdert å ha behov for 
langtidsopphold ønsker å flytte til sykehjemmet sammen med ektefellen. Spørsmålet er da om den 
som er gitt rett til sykehjemsopphold uten å ha et nødvendig behov, må flytte ut etter ektefellens 
død. En slik flytting kan skape krevende situasjoner, særlig hvis beboeren har solgt sitt opprinnelige 
hjem.  
 
Det har i arbeidsgruppen ikke vært ønske om en samboergaranti som den som benyttes i Oslo, da det 
gir rett til sykehjemsplass for ektefeller som ikke fyller kriteriene.  
 
Tilbudet om å bo på samme sted må også sees i lys av at enkelte beboerrom ikke er dimensjonert 
som dobbeltrom. Der kommunen har dobbeltrom bør ektefeller gis mulighet for å flytte sammen så 
snart dette er praktisk mulig. Ektepar kan også være vurdert til å ha behov for et ulikt tjenestetilbud, 
der f.eks den ene har demens og er i behov for særskilt tilrettelagt tjeneste og botilbud. Det bør 
legges stor vekt på ektefellers ønsker om felles bopel også i en slik sammenheng, men det må avveies 
mot ulempene det kan medføre for alle parter som berøres. I slike tilfeller vil det også måtte 
vurderes om den som har demens kan gis langtidsplass på et dobbeltrom i en ordinær 
sykehjemsavdeling sammen med ektefellen. Ektefellenes behov for tjenester og tjenestetilbudet bør 
i slike tilfeller kontinuerlig vurderes med muligheter for endringer ut fra behov.  
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Med bakgrunn i dette ble følgende vurdert tatt inn i forskriften:  
«§ 2-4 Samboergaranti  
Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis opphold 
på samme sted.»  
 
I drøftingen ble det vektlagt at behovet for en slik garanti i kommunene var lite og erfaringsmessig 
ønsket ikke hjemmeboende å flytte i sykehjem Det ble opplyst av kommunene i arbeidsgruppen at de 
allerede hadde ektefeller boende på samme langtidsopphold. Med bakgrunn i kommunenes erfaring 
om at slike ønsker allerede ble innfridd i kommunene ble bestemmelsen vurdert som unødvendig.  
Både fra Lillesand og Stjørdal har det kommet ønske om samboergaranti. Innspillet fra Lillesand 
ønsker en samboergaranti på lik linje med den i Oslo kommune. Helsedirektoratet har vurdert at en 
bestemmelse slik de har i Oslo vil innebære at personer som ikke fyller kriteriene vil kunne få plass. 
Det vil kunne endre forsøkets kriterier under forsøket å åpne for tildeling av langtidsopphold til 
personer som ikke fyller kriteriene. Helsedirektoratet har derfor ikke funnet å kunne imøtekomme 
innspillet.  
 
I høringsinnspill fra Stjørdal ønskes det en samboerbestemmelse som ikke er en garantibestemmelse 
som utløser et rettskrav om lokalisering på et bestemt sted, men en forventning til 
omsorgstjenestene. Bestemmelsen forslås slik:  
«Personer som personer som tildeles langtidsopphold, og har ektefelle/samboer som mottar 
langtidsopphold bør gis opphold på samme sted».  
 
Helsedirektoratet har på bakgrunn av innspillene kommet til å ta inn Stjørdals forslag om 
samboergaranti, men slik at det er en skal bestemmelse. Det vurderes at en slik bestemmelse i stor 
grad er tråd med kommunenes praksis i dag, og bør være praktisk gjennomførbart.  
 
Bestemmelsen gis i § 2-3 og lyder:  
«Personer som tildeles langtidsopphold, og har ektefelle/samboer som også mottar langtidsopphold 
skal gis opphold på samme sted».  
 
2.4 Venteliste og vedtak  
 
Kravene til ventelisteføringen følger av forskriften § 3-1. Det er viktig at ventelisten oppdateres 
kontinuerlig. Kommunene må sørge for å ha oversikt over søkerne som er vurdert til å være best 
tjent med langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. Selv om søkerne kan ivaretas forsvarlig i eget hjem i påvente av plass, må kommunen sørge 
for at endringer i behovet for tjenester fanges opp og videreformidles til den som fører ventelisten. 
Videre må informasjon om ventelistene inngå i kommunens styringssystem for å sikre riktig 
dimensjonering av kommunens helse- og omsorgstjeneste, jf. forskrift om ledelse- og 
kvalitetsforbedring § 6 første ledd bokstav b).  
 
Pasienter som vurderes til ikke å ha et behov som tilsier at de vil være best tjent med 
langtidsopphold, men som kan ivaretas med tjenester i eget hjem skal få avslag på søknaden, og ikke  
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settes på venteliste. Ventelisten skal som utgangspunkt kun omfatte søkere som er vurdert til å 
trenge langtidsopphold innen ventelistegarantiens utløp.  
 
Krav til utforming av vedtak følger av forskriften § 3-2  
 
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a fjerde ledd at kommunen skal treffe vedtak for 
personer som blir vurdert å kunne ivaretas forsvarlig i eget hjem også når de blir satt på venteliste i 
påvente av nødvendig sykehjemsplass eller annen tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. Vedtaket skal fylle de krav som stilles til vedtak etter forvaltningsloven kapittel V, herunder 
begrunnelse for vedtaket, klageadgang etter pbrl. § 7-2, klagefrist, klageinstans, mv.  
 
Personer på ventelisten skal få vedtak på vanlig måte for andre helse- og omsorgstjenester 
vedkommende har et nødvendig behov for, som f.eks. helsetjenester i hjemmet, i påvente av 
tilgjengelig langtidsplass.  
 
Hvem skal prioriteres på ventelisten?  
 
Søkere som står på ventelisten og som ikke lengre forsvarlig kan ivaretas i hjemmet skal umiddelbart 
tas ut av listen og gis tjenester i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. Det kan være at personer som står på ventelisten mottar behandling fra 
spesialisthelsetjenestene og har behov for tilsyn utover det som kan tilbys i eget hjem. Slike 
situasjoner kan praktisk løses ved å innvilge et korttidsopphold, med et påfølgende vedtak om 
langtidsplass.  
 
Den pasienten som etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering har størst behov for heldøgns helse- 
og omsorgstjenester skal prioriteres først. Lovteksten i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a 
bestemmer at det skal gjøres en «helse- og omsorgsfaglig» vurdering av behovet. I forskriften § 3-3 
har Helsedirektoratet foreslått momenter som det bør legges vekt på i vurderingen. I bestemmelsens 
andre ledd har vi særlig løftet frem søkere som har behov for omsorg ved livets slutt, og søkere med 
kognitiv svikt som tilsier at de har et større behov for langtidsopphold enn andre på listen. Det er 
videre presisert i andre ledd at det skal legges stor vekt på pasienten eller brukerens ønsker.  
 
I bestemmelsens tredje ledd har vi foreslått følgende momenter til bruk i prioriteringsvurderingen:  
- brukeren eller pasientens funksjonsnivå og hjelpebehov  

- medisinske vurderinger og diagnoser  

- ernæringsstatus  

- prognoser for hjelpebehov og funksjonsnivå  

- vurdering av rehabiliteringspotensialet  

- kommunens øvrige tjenestetilbud, herunder hjemmetjenester, velferdsteknologi og andre 
tilretteleggingsmuligheter i eget hjem  

- pasienten eller brukerens hjemmesituasjon, herunder pårørendes situasjon  

- pasientens ektefelle eller samboer mottar langtidsopphold  
 
Arbeidsgruppen har vurdert om det er ønskelig og behov for en så omfattende momentliste, og har 
kommet til at selv om dette er vurderinger som allerede gjøres i kommunene kan det gi søkere 
nødvendig innsikt i hva som blir tillagt vekt i prioriteringsvurderingen.  
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Helsedirektoratet har mottatt høringsinnspill fra Lillesand kommune som støtter at personer som 
mottar lindrende behandling bør prioriteres særskilt. Forskriften ivaretar etter vårt syn slike 
pasienter godt.  
 
Tre måneders frist for å tilby langtidsopphold - Ventelistegaranti  
 
Helsedirektoratet har i vårt utkast valgt å ta med en bestemmelse i forskriften § 3-4 om 
ventelistegaranti. Dette skyldes til dels forsøkets finansieringsordning der kommunene er forutsatt å 
kjøpe plasser til søkere som er vurdert å ha et nødvendig behov for langtidsopphold, dersom 
kommunen ikke selv har ledig plass. Videre har vi valgt å ta med bestemmelsen fordi slike garantier 
er vanlige i mange kommuner og gir kommunens tildelingsenheter en frist for iverksetting eller kjøp 
av plasser. Fristen kan derfor bidra til å gi søkere forutsigbarhet og likere praksis for effektuering og 
kjøp av plasser mellom forsøkskommunene. Etter diskusjoner i arbeidsgruppen har vi falt ned på tre 
måneders frist. Det er ikke knyttet noen sanksjoner til en slik frist. Etter innspill fra arbeidsgruppen er 
det allikevel en oppfatning om at en slik frist vil være et nyttig verktøy i kommunens rapportering og 
planlegging og dimensjonering av tjenestetilbudet.  
 
Med unntak av Hobøl kommune støtter alle kommunene tre måneders ventelistegaranti. Hobøl 
kommune legger imidlertid til grunn at deres praksis i dag tilsier at de med behov gis langtidsopphold 
raskt.  

 
2.5 Ikraftredelse  
 
Når gjelder forskriften fra?  
 

Det er forutsatt at forskriften skal tre i kraft 1. juli 2017. Helsedirektoratet har derfor i forskriften § 4-1 

lagt til grunn siste mulige dato for ikrafttredelse. Ikrafttredelsesdatoen er lik for de fire A-kommunene, og 

gjelder uavhengig av kommunestyrets vedtaksdato 
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Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 27.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
Behandling: 
John Harald Løkås (AP) foreslo følgende endringsforslag: 
Foreslår å utvide serveringstid fra 02.00 til 03.00. 
 
AP's endringsforslag ble forkastet med 4 (2H, 1SP, 1SV) mot 1 (1AP) stemme. 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men 



gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
Vedlegg: 
18.05.2020 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 1440246 
 
Sammendrag: 
Någjeldende alkoholpolitisk handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret den 19.05.2016. Planen skal i 
henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år. 
 
Vedlagt er «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024» slik den ble sendt på høring 
 
 
Saksopplysninger: 
Det har kun skjedd små endringer i Alkoholloven siden vår plan ble vedtatt. Dette omhandler ordlyden i 
noen av kapitlene og har ikke noe innvirkning på den kommunale delen av Alkoholloven. Kommunen 
forholder seg til enhver tid oppdatert alkohollov og alkoholforskrift.  
 
Administrasjonen har derfor ikke gjort endringer i Fauske kommunes «Alkoholpolitiske handlingsplan 
«2020 – 2024» 
 
I alkoholloven §1-6 gjeldende er det innført en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter 
kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire år uten krav om ny 
søknad om ny bevilling.  
 

Rådmannen vil anbefale at Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger 
skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6. Det er da ikke 
nødvendig å søkte om ny salgs- og skjenkebevilling. Etter neste kommunevalg må 
kommunevalg må kommunestyret igjen ta stilling til en eventuell forlengelse av bevillingene 
i inntil 4 år uten krav om ny søknad.  

 

Satsen for å avlegge kunnskapsprøvene, samt å få ambulerende skjenkebevilling og avgifter for salg og 
skjenking av alkohol reguleres også av alkoholloven. Fauske kommune forholder seg til det som til 
enhver tid er gjeldende satser vedrørende dette. 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 har vært ute på høring til kommuneoverlegen, politi og 
skjenkestedene i Fauske. Det er ikke kommet noen innspill til Rådmannens forslag 

 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen legger frem forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024» 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Alkohollovens formål

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en akoholpolitisk handlingsplan.

Planen skal være retningsgivende både for både for adminsitrasjonen ved
forberedelser av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av slags- og
skjenkebevillinger.

Den kommunale alkohholpolitikken forvaltes innenfor de rammene som er gitt i Lov av
2. juni 1989 nr. 27Lov om omsetning av alkholholdig drikk m.v (alkoholloven)

Alkoholloven har som målsetning og i størst mulig utstrekning å begrense de
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i
denne sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdig drikkevarer

1 .1 Fauske kommunes målsetting

Bevillingspolitikken i Fauske kommune skal være i samsvar med alkohollovens
formål, og skal lokalt innrettes slik at den bidrar til at formålet realiseres.

Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs-og skjenkestedene gis
stabile og forutsigbare rammevilkår for å hindre illojal konkurranse

Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandling av bevillingssaker

Det skal særlig satses på tiltak overfor barn og unge med opplysning,
holdningsskapende arbeid, hjelpetiltak og alkoholfrie tilbud.
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Retningslinjer for tildeling av bevillingen

I samsvar med endring av alkoholloven §1-6 gjeldende fra 1. januar 2016 går Fauske
kommune inn for at kommunale salgs-og skjenkebevillinger ikke må utløpe etter 4 år,
som i dag. Det er innført en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter
kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire år
uten krav om ny søknad om ny bevilling.

Etter neste kommunevalg må kommunestyretigjen ta stilling til ei eventuell forlengning
av bevillingene i inntil 4 nye år uten krav om ny søknad. Det vil bli foretatt en
gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Salgs-og skjenkebevillinger vil kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra
politiet om søkers vandel, når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte-eller
avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivning.

Ved tildeling eller fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses
egnet til å ha salgs-eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere negativ
erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av:

Brudd på vilkår som er satt for bevillingen
Brudd på skjenke-eller aldersbestemmelser, herunder tildeling av prikker
Endring av driftskonsept uten godkjenning

Klanderverdige ordensforhold ved bevertningssted
Brudd på reklamebestemmelsene i alkohollovens § 9-1

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved
fornyelse.

Formannskapettreffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av øl og
kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, herunder også eventuelt
tillatelse til uteservering av alkohol.

Det tas sikte på et nært samarbeid med bevillingshaverne for å følge opp gjeldende lov
og regelverk

Utøvelse av bevillingen

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som nevnt i bevillingsvedtaket, i
alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av den, til enhver tid er oppfylt, og for
øvrig på en forsvarlig måte.
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3.1 Skjenkebevilling

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer:

1. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 02:00 og 13:00.
Skjenking av annen drikk er forbudt mellom kl 02:00 og 06:00. Konsumet av ut
skjenketalkoholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
Skjenkestedet skal stenge en halv time etter at skjenkingen opphører.

2. Skjenkebevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. En
skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner:
o Gruppe 1 og 2
o Gruppe 1, 2 og 3

3. Skjenkebevilling for brennevin skal vurderes enkeltvis
4. Skjenkebevilling for uteareal skal vurderes enkeltvis, både når det gjelder område

det kan skjenkes og skjenketider
5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som er rettet mot

ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For steder som har bevilling for gruppe 1,
2 og 3 skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement.

3.1 .1 Særlig om skjenking (alkoholforskriften kapittel 4)

Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom personer som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på
skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet..
Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig
bistand.
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Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av 

rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart 

påvirket. 

Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven §1-5 ikke 

drikker alkohol som skjenkes andre gjester. 

Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar 

alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet 

Brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av 

cocktails. 

Den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig 

utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikke, og som må regnes som en naturlig 

erstatning for alkoholholdig drikk. Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å 

føre et rimelig utvalg av slike. 

3.2 Salgsbevilling 

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer: 

 Salgstid for øl og annen alkoholholdig drikke gruppe 1fastsettes til: 
o Kl. 08:00 – 20:00 på hverdager  

o Kl. 08:00 – 18:00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi 

Himmelfartsdag. 

 

 Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 

Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. Salg AS 

Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager 1. og 17. mai og julaften. 

 

3.2.1 Særlig om salg 

Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler. 

De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet. 

På salgssted for alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal slik drikk plasseres på en slik måte 

at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. 
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På følgende steder ønskes ikke skjenking av
alkohol

Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i
tilknytning til idrettsanlegg, idrettshaller o.l.

Det gis ikke skjenkerett ved idrettsarrangementer.

Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arrangementer som er beregnet bl.a. på
barn og unge.

Det gis ikke skjenkebevilling til kiosker og gatekjøkken.

Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og
beskaffenhet samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt.

Skjenkebevilling for øl og vin gis ikke til gatekjøkken

Kunnskapsprøve

Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av den for å kunne tildeles en skjenkebevilling. Dette
kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Det er også et vilkår at styrerog
stedfortreder må være ansatt på salgs-eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten
i kraft av sin eierstilling

5.1 Felles for salgs- og skjenkebevilling

Styrer har ansvar for at utøvelse av bevilling er slik organisert at det ikke skjer brudd
på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenking og salg.

Dette innebærer at styrer plikter til drive opplæring av egne ansatte om
skjenkebestemmelser og alkoholloven.

Under styrers fravær påhviler styrets ansvar og plikter stedfortreder

Helsedirektoratet har utviklet et e-læringskurs som gir en innføring i aktuelle
bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

1. Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende
prøve.

2. Ved bestått prøve får man kursbevis.
3. Kurset finnes på både norsk og engelsk.



Fauske kommune // Alkoholpolitisk handlingsplan - Periode 2020 -2024// Side 8

Fauske kommunene anbefaler at kurset gjennomføres

https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331280

Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks. konserter og
festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll

5.2 Skjenkebevilling

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om
innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8, og 9 samt forskrifter gitt
med hjemmel i disse kapitlene og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens
kapittel 2, 3, 6 og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

5.3 Salgsbevilling

Bestått prøve for salgsbevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om
innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8, og 9 samt forskrifter gitt
med hjemmel i disse kapitlene og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens
kapittel 2, 4, 5, 6 og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

5.4 Serveringsbevilling

Serveringsstedets styrer må ha bestått etablererprøve etter Forskrift om
etablererprøve for daglig leder av serveringsstedet. En skjenkebevilling kan ikke
utøves før det er gitt serveringsbevilling etter Serveringsloven §3

https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331280
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Utvidelse av skjenketid

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for
enkeltanledning.

Enkeltanledning ansees som all drift utover det ordinære så som festivaler,
konserter med utvidet publikums antall.

Utvidelse av skjenkeareal

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelse av skjenkelokale for enkelt
anledning.

Utvidelse av skjenkearealet i forhold til ordinær drift i en tidsavgrenset periode i
forbindelse med et arrangement.

Ambulerende skjenkebevilling / bevilling for
enkelt anledning

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1 og 2 for sluttet selskap til leilighetsbruk på steder uten skjenkebevilling.

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
3 for sluttet selskap til leilighetsbruk på steder som har bevilling for skjenking av øl og
vin.

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevilling.

Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknader om skjenkebevilling for enkelt
anledning.

Rådmannens fullmakt kan utøves for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned

Gebyr

Bevillingsgebyr for salgs-og skjenkebevillinger skal betales med et gebyr som
beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke

Gebyrets størrelse følger bestemmelsene i alkoholforskriften.
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Manglende levering av omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr
innen kommunens frist kan føre til tildeling av to prikker for hvert tilfelle. Manglende
betaling kan føre til inndragning av bevilling

Det skal betales bevillingsgebyr for ambulerende bevilling/ bevilling for enkelt
anledning.

Gebyrets størrelse fastsettes i alkoholforskriften.

Kontrollvirksomhet

Kommunens kontroll med salgs-og skjenkebevillinger er av avgjørende betydning for
en god alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevillingen vil svært ofte være et
effektivt virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning,
slik som over skjenking, vold og fyll på offentlig sted.

Ved kontroll av skjenkesteder skal det være minst 2 kontrollører (gjelder ikke
salgssteder)

Rådmannen tillegges myndighet til å engasjere kontrollører. Salgs-og skjenkestedene
skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst to
ganger årlig.

Kontroll med salgs-og skjenkebevillingene skal utføres i henhold til Alkohollovens
bestemmelser. Det drikkes mer alkohol, og omfanget av alkoholskader og -problemer
øker med forbruket.

Bevillingsordningene bidrar til å redusere forbruk og problemer, men likevel er det
store utfordringer knyttet til over skjenking, salg og skjenking av mindreårige, og bruk
av reaksjoner er lav.

Fra 1. januar 2016 innføres derfor strengere krav til kommunenes reaksjon ved brudd
på alkoholloven, og økte krav til kommunenes kontroll med bevillinger som utdeling av
prikker ved overtredelse og at kontrollørene må avlegge kunnskapsprøver. Til sammen
skal disse sikre et tryggere uteliv.

Kommunen skal ha et kontrollutvalg, i Fauske kommune er dette Helse-og
omsorgsutvalget
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10.1 Kontrollmyndigheten har bl.a. disse funksjoner 

Føre tilsyn med at bevillingshaverne følger Alkoholloven, vilkårene i bevillingen og 

kommunens retningslinjer for øvrig.  

 

Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av skjenkekontrollen i kommunen: 

 aldersgrensebestemmelsene 

 om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer 

 vakthold 

 kontroll av salgs- og skjenketidene 

 

10.2 Inndragning av salgs- og skjenkebevilling 

1 januar 2016 trådte nye regler om prikktildeling i kraft, og Fauske kommunene vil da 

være forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved 

regelbrudd.  

Bestemmelsen om prikktildeling og inndragning gjeld der kontroll gjennomført i 

samsvar med alkohol forskriftene, eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at 

innehaver av kommunale salgs- eller skjenkebevillinger ikke har oppfylt sine plikter 

etter alkoholloven 

 

10.3 Overtreding- og inndragningsperiode 

Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til inndragning av bevillingen i en uke.  

Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av 

regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen.  

Samtidig skal systemet skape større grad av likhet og forutsigbarhet for 

bevillingshaverne, uavhengig av hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i.  

Standardreaksjonen skal i utgangspunktet brukes i de tilfellene hvor det er tolv prikker 

som ligger til grunn for inndragningen. Er det mer enn tolv prikker som ligger til grunn, 

skal inndragningslengden «økes tilsvarende». 12 ekstra prikker skal dermed medføre 

at inndragningslengden økes med én dags inndragning 
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10.3.1 Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

 salg, utlevering eller skjenking til personer som er under 18 år 

 brudd på bistandsplikt 

 brudd på krav om forsvarlig drift 

 hindring av kommunal kontroll 

 

10.3.2 Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

 salg og utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, skjenking til 

personer som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler 

 brudd på slags-, utleverings-, og skjenketidsbestemmelsene 

 skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til personer på 18 eller 19 år 

 brudd på alderskrav til den som selger, utlevert eller skjenker alkoholholdig drikk. 

 

10.3.3  Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

 det gis adgang til lokalet til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger ikke for at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 

forlater stedet 

 mangler ved bevillingshaver internkontroll 

 mangler levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist 

 mangler betaling av bevillingsgebyr innen kommunes frist 

 brudd på krav om styrer og stedfortreder 

 gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet 

 gjentatt diskriminering  

 

10.3.4 Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk: 

 brudd på krav om alkoholfrie alternativer 

 brudd på regler om skjenkemengde 

 konsum av medbrakt alkoholholdig drikk 

 gjester medtar alkohol ut av lokalet 

 brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted 

 brudd på vilkår i bevillingsvedtak 

 brudd på reklameforbudet 

 andre overtredelse r som omfattes av alkoholloven 
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1 0.4 Reaksjoner ved overtredelse/brudd på alkohollovens
bestemmelser

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i
forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere
prikktildelinger.

Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan
tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om
inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven §16.Kommunestyret
fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter
vedtakelsesdato.

Rapportering

Rådmannen utarbeider og fremmer for kommunestyret, en årlig melding om utviklingen
av alkoholomsetningen i Fauske kommune, herunder ambulerende bevilling.
Meldingen må gi en vurdering om gjeldende virkemidler er hensiktsmessige i forhold til
alkoholpolitikkens målsetting, og om nødvendig fremme forslag til endringer.
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Organisering av drift- og vedlikeholdsansvar for gatelys langs fylkesveier 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at trafikksikkerheten 
opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune kontaktes i denne sammenheng. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune velger alternativ 2 og setter alle gatelys langs fylkeskommunale veier ut av drift i 
løpet av sommeren 2020. Unntatt er gatelys mellom Strømsnes og Valnesfjord kirke som Nordland 
fylkeskommune ønsker å overta.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at trafikksikkerheten 
opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune kontaktes i denne sammenheng. 
 
Det  omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 066/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune drifter og vedlikeholder gatelysene langs fylkesveier ute i distriktene. 
 
Kostnader for 2020 dekkes innenfor område 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling. 
 
Rådmannen bes finne permanente løsninger på dette fra og med 2021, slik at trafikksikkerheten 
opprettholdes langs våre skoleveier. Nordland fylkeskommune kontaktes i denne sammenheng. 

 
Vedlegg: 
02.06.2020 Gatelys Røvika - Strømsnes - vedlegg 1 1442282 



02.06.2020 Gatelys Strømsnes - Bjørnbakk - vedlegg 2 1442283 

02.06.2020 Gatelys Meberget - Stemland - vedlegg 3 1442284 

02.06.2020 Gatelys Tortenli - Kvitblik - vedlegg 4 1442285 

02.06.2020 Gatelys Grønås - Rødås - Kvitblik - vedlegg 5 1442286 

02.06.2020 Gatelys øvre Leivset - vedlegg 6 1442287 

02.06.2020 Gatelys Sulitjelma - vedlegg 7 1442288 

02.06.2020 Organisering av gatelys langs fylkesveier - svar fra Nordland fylkeskommune 1442306 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune bruker i dag store ressurser på å drifte og vedlikeholde gatelys langs veier som Fauske 
kommune ikke har veimyndighet på.  
 
Langs fylkesveiene i Fauske kommune er det totalt 243 gatelys som Fauske kommune i dag har all drift- 
og vedlikeholdsansvar for, inkludert alle strømkostnader og abonnementsavgifter. Det må også nevnes 
at Fauske kommune de senere år har skiftet ut ca. 800 gamle HQL-armaturer til moderne og 
energibesparende LED-armaturer langs kommunale veier. Ingen armaturer er skiftet langs de 
fylkeskommunale veiene som derved i dag består av gamle, foreldede anlegg med svært høye drift- og 
strømkostnader.   
 
Fauske kommunestyre har av økonomiske årsaker vedtatt for budsjett 2020 å avslutte drift og 
vedlikehold av disse gatelysene langs fylkesveier, alternativt at Nordland fylkeskommune overtar disse 
gatelysene.  
 
 
Brev til Nordland fylkeskommune 
 
Fauske kommune sendte 9/1-2020 brev til Nordland fylkeskommune hvor det ble gitt 2 alternativer: 
 
Alternativ 1: Nordland fylkeskommune som rette veieier/ veimyndighet overtar alle gatelysene 
vederlagsfritt fra Fauske kommune og drifter og vedlikeholder disse i framtiden. 
 
Alternativ 2: Fauske kommune slukker alle gatelysene langs fylkesveiene. 
 
Etter en del korrespondanse har Nordland fylkeskommune i brev av 6/4-20 (vedlagt) meddelt at det for 
dem er aktuelt å overta kun 23 lyspunkter mellom Strømsnes sentrum og Valnesfjord kirke. Alle andre 
gatelys faller utenfor fylkeskommunens krav til belysning.  
 
Nordland fylkeskommune understreker også at Fauske kommune selv må vurdere videre drift av 
gatelysene og at dersom konklusjonen er at de skal legges ned må lys og stolper fjernes.  
 
 
Gatelysoversikt 
 
Gatelys langs fylkeskommunale veier i Fauske kommune: 
 
FV7470 går mellom Røvika og Fridal i Valnesfjord. Mellom Røvika og Strømsnes er det totalt 78 gatelys. 
Av disse vil Nordland fylkeskommune overta 23 gatelys mellom Valnesfjord kirke og Strømsnes. Videre 
er gatelysene spredt mellom Røvika og Strømsnes. 65 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 1. 
 
FV7407 går mellom Strømsnes og Fridal og har totalt 25 gatelys. Gatelysene er spredt men med lengre 
strekninger forbi Helskogfeltet og Bjørnbakk. 25 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 2. 



 
FV7472 går mellom Nordvik og Kosmo i Valnesfjord og har totalt 8 gatelys. De fleste er i Nordvik fra 
kryss RV80 mot Bringsli. 8 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 2.  
 
FV7474 går mellom Meberget, via Nes og til Stemland og har 9 gatelys. Gatelysene ved kryss Meberget 
er ødelagt og ikke i funksjon, resterende gatelys er på Stemland. 9 gatelys foreslås nedlagt. 
 
FV7476 går mellom E6 på Medås og Kvitblik og har totalt 23 gatelys. Hoveddelen av gatelys er i Nedre 
Tortenli og gjennom Tverå og noen i Kvitblik-området. 23 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 4. 
 
FV7478 går mellom E6 i Grønås og til Rødås og har 10 gatelys. Noen gatelys i Grønås og noen på Rødås. 
10 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 5. 
 
FV7480 går mellom E6 og til kryss Vika/ Ytre Leivset og har 12 gatelys. Det er gatelys på tilnærmet hele 
strekningen. 12 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 6. 
 
FV7482 går mellom Sandnes og Jakobsbakken i Sulitjelma og har totalt 43 gatelys. Gatelysene går 
mellom Fagerli og Sandnes. 43 gatelys foreslås nedlagt, se vedlegg 7.  
 
FV826 går mellom E6 og til kommunegrensen mot Røsvik og har 15 gatelys. Det er montert 8 nye gatelys 
i Kvitblikområdet i 2012 (finaniert av privat veilag). Alle gatelys er i området Kvitblik. 15 gatelys foreslås 
nedlagt, se vedlegg 5 . 
 
FV820 går mellom Finneid og Gikenelva i Sulitjelma og har 22 gatelys. De fleste er i området Sandnes. 
Resterende er spredt langs fylkesveien i Sulitjelma. 22 gatelys foresås nedlagt, se vedlegg 7. 
 
 
Nedlegging av gatelys 
 
Nedlegging/ fjerning av gatelys kan gjøres på flere måter: 
 
Alternativ 1: 
Fauske kommune demonterer og fjerner alle gatelys langs fylkeskommunale veier som driftes/ 
vedlikeholdes av Fauske kommune. Det er innhentet en budsjettpris på kr. 500.000,- for å gjennomføre 
dette. 
 
Alternativ 2: 
Fauske kommune setter armaturene ut av drift og vil derved spare strømkostnader samt 
abonnementsavgifter. Det er innhentet en budsjettpris på kr. 30.000,- for å gjennomføre dette.  
 
Alternativ 3:  
Fauske kommune drifter og vedlikeholder disse gatelysene som tidligere. Enhet VVA må i så tilfelle 
tilføres kr. 145.000,- på budsjettet. Dette tilføres som drift og vedlikehold av i alt 220 gatelys.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

Vedrørende ønske  om  fylkeskommunal  overtakelse av gatelysanlegg i

Fauske kommune

Vi viser til brev av 09.01.2020 og påfølgende korrespondanse  i  saken.

Fauske kommuner opplyser at det er 243 gatelys langs fylkesveg som i dag driftes av

kommunen. Av økonomiske hensyn ønsker ikke Fauske kommune  å  videreføre denne

driften, og skisserer i den sammenheng to alternativer i saken:

i. Nordland fylkeskommune overtar alle gatelysene vederlagsfritt og drifter og

vedlikeholder disse framover.

2. Fauske kommune slukker alle gatelysene.

Fylkesveiene det gjelder er som følger:
Antall gatelys

FV 7470 Røvika x rv. 80  — Straumsnes x rv. 80 78 gatelys
FV 7470 Straumsnes  x  rv. 80  — Fridalen 25 gatelys
FV 7472 Nordvik — Kosmo 8 gatelys

FV 7474 Meberget x rv. 80  — Stemland x rv. 80 9 gatelys

FV 7476 Medås x E6  —  Kvitblikk x fv. 826 23 gatelys
FV 7478 Grønås x E6 - Fauske] Sørfold 10 gatelys
FV 7480 Leivset x E6  — Leivset 12 gatelys
FV 7482 Sandnes  — Jakobsbakken 43 gatelys
FV 826 Røsvikveien 15 gatelys
FV 830 Sulitjelmaveien 22 gatelys

Totalt: 243 gatelys

Kommunen har ikke tilgjengelig teknisk informasjon om anleggene og deres tilstand, og

Nordland fylkes vegadministrasjon har derfor vært på en enkel befaring av lysanleggene.

Dette har tatt noe tid.

Adresse: Postmottak Tlf.: 75 65 00 00 Transport og infrastruktur

Fylkeshuset E-post: post@nfl<.no Forvaltning

8048 Bodø Ivar  Magne Heggli

Tlf: 75 65 52 14

Besøksadresse:



Bakgrunn for vurderinger  i  lyssaker som gjøres av Nordland fylkeskommune

lsaker som omhandler belysning langs fylkesvegnettet, og eventuell overtakelse av

eksisterende veglysanlegg, skal de enkelte strekninger vurderes ut fra målsetningen om

at Nordland fylkeskommune skal sørge for belysning langs vegene der hvor det av

trafikksikkerhetsmessige årsaker er påkrevd. Dette er i tråd med fylkestingets vedtak  i  ft—

sak 23/10. Vedtaket lød:

F y/kesn'nget viser til vedtaket  i  fylkestingssak 23—2007 0m ar vegnorma/ens krav til

belysning langs r/ksvegene  også gjøres gjeldende for fylkesvegene. 50m er følge av

dette vedtaket ska/ Nordland fylkeskommune også  i  framtiden kun overta

vegbe/ysning 50m tilfredsstiller kra vene til slik belysning i  vegnorma/en.

Det er dermed ikke tatt hensyn til turisme, annen næring eller såkalt trivselsbelysing.

Vegnettet er vurdert ut fra anbefalinger gitt  i  Statens vegvesens vegnormaler (håndbok

N100 og Vi 24), og det er altså den trafikksikkerhetsmessige nytten av gatelys på de

forskjellige strekningene som er den avgjørende faktor for hvorvidt lysanlegget bør

overtas.

Resultater fra Nordland fylkeskommunes gjennomgang

Vi har vurdert de ovennevnte strekningene ut fra anbefalingene  i  Statens vegvesens

håndbøker, og konklusjonen er at det er totalt 23 gatelys  i  kommunen som er på steder

hvor kriteriene til belysning langs fylkesveg er oppfylte. Dette gjelder lysrekke langs

fylkesveg 7474. De resterende strekningene oppfyller ikke kriteriene for overtakelse.

Mellom Strømsnes 0 kr 55 mot Fv. 7474.

Langs hele strekningen er det 62 lyspunkti en mer eller mindre sammenhengende rekke.

i  av disse lyspunktene driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen.

Her vil det være aktuelt å overta de første 23 lyspunktene. Dette er lyspunkt langs gang—

og sykkelveg. De resterende Iyspunktene vil det ikke være aktuelt  å  overta.

De lyspunktene som er aktuell for overtakelse er markert med blått, mens de som ikke er

aktuell for overtakelse er markert med rødt  i  tegningen under:
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Vedlagt dette brevet er mer ufyllende informasjon om de gjeldende kriterier for belysning

av strekninger. Dersom Fauske kommune mener at  andre  lyspunkter i kommunen ligger

innenfor kriteriene ber vi om tilbakemelding på dette slik at vi kan ta en ny vurdering.

Framtidig status for lysanlegg i  kommunen

For lys som Nordland fylkeskommune ønsker å overta, ønsker vi dialog med kommunen

om det praktiske rundt overtakelsesprosessen.

Det er fortsatt mulig for kommuner og velforeninger  e.l.  å eie og drifte gatelys langs riks—

eller fylkesveger, dersom de ønsker å belyse strekninger som fylkeskommunen ikke anser

å  ha behov for  belysning.  En forutsetning er naturlig nok at anleggene holdes i forsvarlig

stand og vedlikeholdes av personer med godkjent kompetanse. Når det gjelder gatelys

som vi Nordland fylkeskommune ikke er innstilt på å overta, må Fauske kommune selv

vurdere hvorvidt man likevel ønsker å videreføre  driften.  Dersom konklusjonen er at

lyspunktet skal legges ned, må lys og stolpe  fjernes.
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Med vennlig hilsen

Ivar Magne Heggli

prosjektleder

Dette dokumentet  er  elektronisk godkjent  og har  derfor  ikke underskrifi‘.

Hovedmottakere:

Fauske kommune Postboks  93 8201

Vedlegg:

Vedlegg -  kriterier gatelysovertakelse
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Vedlegg Sak 5.1  -  Notat:Veglys

1.  Generelt  om TS-effekten av veglys

Veg- og gatebelysning har ett hovedformål: trafikksikkerhet. Det settes opp belysning for at det skal bli
færre ulykker som skyldes vanskelige synsforhoid på den mørke tiden av døgnet. Framfor alt ønsker
man å beskytte fotgjengere og syklister, som ofte påføres store personskader ved ulykker.

For motorkjøretøy er ulykkesrisikoen  i  mørket ca. 1,5  —2 ganger så høy som  i  dagslys. Risiko-
økningen  i  mørke er størst for de alvorlige ulykkene. Den er også større for unge førere enn for andre
aldersgrupper og den er større for fotgjengere enn for personer som ferdes med motorkjøretøy.
Risikoøkningen  i  mørke er særlig stor for fotgjengere som krysser vegen på ubelyst eller dårlig belyst
veg i  regnvær. Det gjelder også fotgjengere som krysseri  dårlig belyste gangfelt.

Veger utenfor tettbygd strøk

Dødsulykker Alle typer -87 (-98, -34)

Personskader Alle typer -26 (-51,  +  10)

Materielle skader Alle typer -27 (-62, +40)

Personskader Kryssulykker -22 (-28, -15)

Materielle skader Kryssulykker -30 (-39. -20)

Veger i  tettbygd strøk

Dødsulykker Alle typer -43 (-61.  —15)
Personskader Alle typer -29 (-34, —23)

Materielle skader Alle typer -14 (-20.—8)

Dødsulykker Fotgjengerulykker -78 (-88, -62)
Personskader Fotgjengerulykker -50 (-57,  -43)

Personskader Kryssulykker -40 (-51. -27)
Maten‘eIIe skader Kryssulykker -32 (-47, -13)

2.  Krav  om  belysning

For nye veger er kravene om belysning for de ulike dimensjoneringsklassene  vist i  tabell 3.1
Dimensjoneringsklasser er  gitt i  håndbok N100Veg- og gateutforming.

Tabell  3.1: Krav  til belysning på nye veger

Dimensjon- ÅDT1 Farts- Veg- Antall Krav om belysning
eringsklasse (kjt/døgn) grense bredde felt

(km/t) (m)
H1 0-12000 60 7,5  /  8,5 2 Vegen bør belyses dersom ÅDT  > 1 500

H2 0—4 000 80 8,5 2 Ikke krav om belysning

H3 0-4 000 90 8,5 2 Ikke  krav  om belysning

H4 4 000-6000 80 10 2 Ikke krav om belysning

H5 6 000—12 000 90 12,5 2 Vegen bør belyses

H6 >12 000 60 16 4 Vegen bør belyses

H7 >12 000 80 20 4 Vegen bør belyses

H8 12 000—20000 100 20 4 Vegen skal belyses

H9 >20 000 100 23 4 Vegen skal belyses

Høl 0-1 500 80 6,5 2 Ikke krav om belysning

Hø2 1  500-4 000 80 7,5 2 Ikke krav om belysning

Sal < 1 500 50 6 2 Vegen bør belyses

Sa2 >1 500 50 6 2 Vegen bør belyses

Sa3 <1 500 80 6,5 2 Ikke krav om belysning



Ny Håndbok N100 er under revidering og er delvis vedtatt for ny dimensjoneringsklasse for H1. For
de andre dimensjoneringsklassene gjelder  inntil  videre dagens N100. Så langt ser det ikke ut som ny
håndbok gir store endringer  i  krav om belysning på det vegnettet som er mest aktuelt for oss.

I tillegg skal  følgende steder belyses for å redusere ulykkesrisikoen  i  mørket:
-  gangfelt
-  kryssende gang— og sykkelveger
- fysisk kanaliserte kryss  i  hovedvegen
-  rundkjøringer
- manuelle bomstasjoner
- ferjeleier
-etablerte viltkryssinger i plan med vegen. for eksempel åpningeri et viltgjerde
- Underganger/gangtunneler (unntatt der det er lite ferdsel og store kostnader for framføring av
strøm)
-  korte strekninger (< 500 m) mellom belyste strekninger, for å få sammenheng i belysningen

Følgende veger bør belyses:
veger med parallelført gang- og sykkelveg
gang- og sykkelveger som ikke følger hovedvegen
planskilte eller oppmerkede kanaliserte kryss med stor kompleksitet
strekninger med mye kryssende vilt
bruer med lengde 2 100 m uten fysisk skille mot gang- og sykkeltrafikk
kjettingplasser og kontrollplasser

Veger og gater  i  tettbygd strøk  skal  normalt ha belysning av hensyn til fotgjengere og syklister.  l
boligområder med liten trafikk er det hensynet til sosiale funksjoner, trivsel, tilgjengelighet og allmenn
sikkerhet som er viktigst.

3. Belysning av eksisterende veg

Mange eksisterende veger trenger belysning på grunn av ulykker eller fordi det ferdes gående og
syklende langs vegen. Ulykkesrisikoen  i  mørket skal legges til grunn for en beslutning om at
vegbelysning skal settes opp.

[tillegg til kravene  i  kapittel 3.1. har følgende strekninger vurderes belyst:

- veger med fartsgrense s 60 kmfi og ADT 2  1  500
-veger med fartsgrense 2 70 kmfl og ADT 2 B 000
-  veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg

4. Om betydningen av skal og bør  i  vegnormalene

Skal Krav: Kravene fravikes av Vegdirektoratet. Søknad om fravik skal begrunnes.

Bør Krav: Kravene fravikes av Regionvegkontoret. Søknad om fravik skal begrunnes, og
Vegdirektoratet skal ha melding med mulighet til å gå mot dispensasjonen innen  3  uker (6 uker i
perioden 1.junitil 31. august).

Kan: Anbefaling. Fravikes etter faglig vurdering uten krav til godkjenningsrutiner.



Disse kravene gjelderi utgangspunktet for riksveg men fylkeskommunen har en tilsvarende rolle for

fylkesveg. Formuleringene viser likevel at betydningen av ordet bør er litt annerledes  i  vegnormalene

enn  i  vanlig språk. Så når vegnormalene angir at veger bør belyses er dette et ganske sterkt krav som
ikke kan det ikke kan gjøres fravik fra uten en skikkelig saksbehandling.

5. Overtakelselrehabilitering av eksisterende belysningsanlegg (Hb  V124)

Eldre vegbelysningsanlegg på riksvegene er ofte bygget ut av kommuner, netteiere eller velforeninger.

Anleggene er vanligvis umålte, og energikostnadene blir beregnet ut fra et bestemt antall brukstimer

per år (4 000 —4  100).  Som oftest er belysningsanleggene bygget ut som en del av et større nett, slik

at en utskillelse vil kreve en omfattende ombygging. Hvis utskillelse ikke kan forsvares, må drifts- og

vedlikeholdsansvaret, samt kostnadsfordelingen, avklares mellom partene.

Det er el hovedmål at anleggene skal energimåles, og i størst mulig grad skilles fra andre
belysningsanlegg tilhørende kommuner, nettselskap og andre. Dette for å kunne kontrollere

energibruken og avklare hvem som har ansvar for  drift  og vedlikehold.

Generelle krav for overtakelselrehabilitering

Det legges følgende retningslinjer til grunn for rehabilitering og overtakelse av belysningsanlegg:

-  Tidligere eier må beskrive og vise på tegning grensesnittet mellom vegeier og nelleier for

det elektriske anlegget.

'  Tidligere eier må framskaffe tegninger som angir plassering av alle master,

fordelingsskap, trekkekummer og kabeltrasé. Det som ikke vises på kartet skal måles inn med

GPS og over leveres på SOSl-format. se vedlegg 2.

'  Tidligere eier må framskaffe lysberegninger for eksisterende anlegg.

-  Ved behov for rehabilitering må det gjøres en analyse for å se om det er lønnsomt å bygge

videre på det gamle anlegget, eller om det bør bygges nytt.

-  Nye belysningsanlegg skal følge kravene gitt i Statens vegvesens vegnormaler.

Hvis det ikke lenger er behov for belysningsanlegget

Før rehabilitering eller overtagelse finner sted, skal det alltid bedømmes om det er behov for

belysningsanlegget i henhold til dagens retningslinjer.

Når det ikke er behov for belysningsanlegget, kan følgende alternativer være aktuelle i prioritert

rekkefølge:

1. Belysningsanlegget fjernes av eier.

2. Annen part ønsker å opprettholde belysningsanlegget: Anlegget oppgraderes etter dagens krav av

den annen part, som også forestår framtidig drift og vedlikehold.

3. Vegeier og annen part ønsker å opprettholde belysningsanlegget av andre enn rent

sikkerhetsmessige grunner: Anlegget oppgraderes etter dagens krav. Kostnadene fordeles etter

avtale. Framtidig drift og vedlikehold ivaretas av vegeier.

Hvis det fortsatt er behov for belysningsanlegget

Belysningsanlegg som tilfredsstiller dagens krav overtas vederlagsfritt av vegeier. Ved fellesføringer

på tremaster overtas kun luftledninger, utliggere og armaturer. Vegeier inngår avtale med eierne av

fellesføringen om hvem som har det driftsmessige ansvaret (FEF § 2-12). Kostnader for eventuell

etablering av målearrangement bekostes av vegeier.

Ved overtagelse skal belysningsanlegget være  i  orden:



-  rustne  og bøyde stålmaster samt skadde tremaster skiftes ut

- master rettes opp

- armaturer skal være rengjort, ha riktig helling og være montert vinkelrett på vegens

senterlinje

' vegetasjon ryddes

Når belysningsanlegget ikke tilfredsstiller dagens krav, legges følgende til grunn:

- Vegeierovertar ikke blanke luftledninger og kvikksølvdamplamper. Det vurderes om

armaturene må skiftes ut  i  sin helhet på grunn av elde, avskjerming og energibruk. Dagens

eier Fjerner gamle ledninger og armaturer og setter opp nye armaturer som tilfredsstiller

håndbokens krav. Alternativt må overtagelsen utsettes til vegeier kan prioritere en opp

rustning over  sitt  budsjett.

- Ved behov for supplering av master, bekoster vegeier disse.

- Ved behov for utskifting, oppretting og supplering av master i fellesfmringsanlegg, fordeles

kostnadene mellom partene  i  henhold til inngått avtale.

- Hvis tidligere belysningsanlegg har vært integrert med andre anlegg, må eiere av disse

bekoste ny tilknytning av sine anlegg.

- Gjennomføringen er avhengig av partenes bevilgningstakt.

Hvis vegeier mener et  nytt  belysningsanlegg bør bygges med stålmaster og framføring av kabler  i

grøft. bekosler vegeier nytt belysningsanlegg i  sin helhet under følgende forutsetninger:

- andre fellesføringsparter tar kostnader for ombygging av egne anlegg

' grøftekostnaderfordeles i henhold til deltakelse

- parallelføring av masterekker(stål/tre) på veggrunn tillates ikke

-  gjennomføringen er avhengig av partenes bevilgningstakt

Andre belysningsanlegg

Vegeier overtar normalt ikke enkle lyspunkter. Unntak kan være  i  spredt bebygde områder hvor det er

satt opp lys ved busslommer, rasteplasser og lignende.

Anbefaling

Sett ut fra de klare TS-effektene av veg- og gatebelysning, og ganske strenge formuleringer  i

vegnormalene. bør det være en målsetning at det er etablert veglys på både skal-strekninger og på

bør-strekninger. Dette gjelder uavhengig om strekningen ligger på riksveg eller på fylkesveg, og
prinsippet om at veglys bør eies og driftes av vegeier er fastslått  i  Stortingsmelding nr. 31 (2000-2001)

Kommune, fylke, stat  -  en bedre oppgavefordeling.

Lys langs veier

Det er behov for å presisere og avklare  ansvarsforholdene  for  vegbelysningen  langs offentlige veger.

Prinsippene for ansvarsfordeling bør være at staten har ansvaret for lyset langs riksvegene,

fylkeskommunen for fylkeskommunale veger og kommunene for kommunale veger. Imidlertid bør

ansvaret være avgrenset slik at det kun vil gjelde for veglys som er satt/ska/ settes opp for å bedre

trafikksikkerheten og fremkomsten. Veg/ys som settes opp for å bedre trivselen iden enkelte

kommune, bør fortsatt være kommunenes ansvarsområde. Ansvarsovertake/se av lysanlegg bør skje



kostnadsfritt. Samferdselsdepartementet, O/je— og energidepariementel og Kommunal— og
regionaldepanementet vil følge opp denne saken videre.

Dette er imidlenid ikke ensbetydende med at Staten og Fylkeskommunen må ovena alle veglysanlegg
langs riks-lfylkesveg. For at veglys som  i  dag eies og driftes av  andre  skal overtas av
slat/fylkeskommune bør tre forutsetninger være oppfylt.

1. Det er behov for veglys på strekningen  i  henhold til vegnormalene (både  skal  og bør)
2. Veglysanlegget må tilfredsstille sikkerhetsforskrifter for elektriske anlegg og være  i  god

teknisk stand
3. Veglysanlegget må være adskilt fra andre anlegg og ha egen strømmåler

Veglysanlegget bør ha en viss standard i forhold til lysstyrke, jevnhet, energiforbruk mm, men det bør
ikke være et krav om at anlegget  skal  tilfredsstille alle lystekniske kravi nye normaler.

Ved vurdering av behov for veglys legges kravene i vegnormalene til grunn, men vi trekker frem
følgende formuleringer:

- veger og gateri tettbygd strøk  skal  normalt ha belysning av hensyn til fotgjengere og syklister

-  veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg (bør belyses på
eksisterende veg)

Dette innebærer at det alltid vil være et element av skjønn i disse vurderingene knyttet til omfanget av
myke trafikanter langs vegen. Det bør f.eks vektlegges om vegen er skoleveg.

Veglysanlegg som tilfredsstiller alle disse forutsetningene bør overtas av vegeier straks, og
overdragelse skal i utgangspunktet skje kostnadsfritt for vegeier.

Veglysanlegg som tilfredsstiller første punkt, men ikke andre eller tredje punkt, overtas ikke før
tekniske krav er oppfylt. Oppgradering kan skje av anleggseier, eller så må man vente til
statjfylkeskommune har budsjettert midlertil å foreta oppgradering. Hvis stat/fylkeskommune skal
betale oppgradering vil det være naturlig å prioritere skal-strekninger før bør-strekninger. Inntil
overtagelse av anlegg kan skje bør vegeier vurdere å gi kommunen et tilskudd tilsvarende beregnede
strømkostnader for anlegget for å unngå at veglys det er behov for slås av.

Veglysanlegg som ikke tilfredsstiller første punkt overtas normalt ikke. Men så lenge veglysanlegget
tilfredsstiller kravene til elsikkerhet bør anlegget kunne få slå og driftes av dagens anleggseier.

Ved overtagelse av veglysanlegg legges retningslinjene fra Hb V124, kap. 7 til grunn.



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/6794     
 Arkiv sakID.: 20/1015 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
057/20 Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020 
052/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til 
hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 26.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er meget tilfreds 
med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse saker skal fattes 
lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og miljødepartementet 
angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte. (oppheving 
av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik 
tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger for lokal tilpasning, 
forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets vedtak og intensjon om 
forenkling og økt kommunalt selvstyre. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til høring fra Klima og miljødepartementet vedr endring i 
reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen 
mm.) 
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
Behandling: 
Vegard Setså (AP) fremmet følgende forslag: 
Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er meget tilfreds med 
dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse saker skal fattes lokalt i 
kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og miljødepartementet angående 



endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte. (oppheving av 2,5 km-
grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger for lokal tilpasning, 
forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets vedtak og intensjon om forenkling og 
økt kommunalt selvstyre. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 057/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er meget tilfreds 
med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse saker skal fattes 
lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og miljødepartementet 
angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte. (oppheving 
av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik 
tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger for lokal tilpasning, 
forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets vedtak og intensjon om 
forenkling og økt kommunalt selvstyre. 

 
Vedlegg: 
30.04.2020 Høring - Endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til 

hytte - oppheving av 2,5 km-grensen med mer - Høringsfrist 010820 
1440342 

30.04.2020 Høringsnotat(815248) 1440344 

19.05.2020 Innst. 219 S (2019-2020) 1441420 

19.05.2020 Vedtak Stortinget 5. mai 2020 1441421 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt brev fra Klima- og miljødepartementet om endring i reglene for når det 
kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) til høring. Høringsfrist 
er satt til 1. august 2020.  
 
Saksopplysninger: 
Det foreslås å fjerne vilkåret i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 
første ledd bokstav c om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og 
utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei. Det foreslås også å fjerne vilkåret om at 
slik tillatelse bare kan gis dersom det ikke er mulighet for å leie transport i området. Forslaget er i 
samsvar med forslag til vedtak fra Stortingets energi- og miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020).  
 
Forslaget ble behandlet i Stortinget 5. mai 2020. Det ble gjort følgende vedtak: 
 
Vedtak 539: 
Stortinget ber regjeringen endre forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 



på islagte vassdrag slik: 
§ 5 c skal lyde: 
eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet 
brøytet bilveg. 
Vedtak 540: 
Stortinget ber regjeringen sørge for at endring av forskrift av 15. mai 1988 nr 356 for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gjøres gjeldene fra 1. oktober 2020. 
Vedtak 541:  
Stortinget ber regjeringen sørge for at forskriftsendringen fører til forenklinger i regelverket og økt 
kommunalt selvstyre. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fjerning av 2,5 km vil føre til mer motorferdsel i utmark. Det er hele hyttefelt i kommunen hvor 
motorisert ferdsel ikke er tillatt, bl a fordi at hyttene ligger nærmere enn 2,5 km fra brøyta vei.  
Dersom det skal søkes dispensasjon for alle som har hytte som ikke ligger helt inntil brøyta vei, vil det 
utgjøre en betydelig økning av ressursbruken for å behandle slike søknader.  I dag har Fauske kommune 
1/2 årsverk som ivaretar saksbehandlingen. 
 
Det er heller ikke pr dags dato mulig for kommunene å ta gebyr for behandling av 
dispensasjonssøknader.  Dersom det blir en betydelig økning i antallet dispensasjonssøknader, bør en 
vurdere å henvende seg til sentrale myndigheter å ta opp denne problemstillingen på nytt.  
 
Når det gjelder leiekjøringsordningen i Fauske kommune, må denne opprettholdes slik at dem som ikke 
ønsker å skaffe seg egen snøskuter skal kunne leie transport til hytta. 
 
Under henvisning til vedtak 541 hvor Stortinget ber regjeringen sørge for at forskriftsendringen fører til 
forenklinger i regelverket og økt kommunalt selvstyre, bør Fauske kommune utforme nye retningslinjer, 
evnt kommunal forskrift,  hvor bl a forenkling av saksbehandlingen av dispensasjonssøknader blir 
bestemt.  Her har jo Fauske kommune god erfaring i forbindelse med at vi var deltakere i 
forsøksordningen vedr ny forvaltningen av motorferdselssaker i 13 år. 
Ordningen fungerte meget bra i Fauske kommune. 
 
I og med at vedtaket i Stortinget vedr Innst.219 S er så klart, både når det gjelder ikrafttreden, forenkling 
og kommunenes selvråderett, innstiller Rådmannen på at det ikke er noen kommentarer til høringen og 
at Fauske kommune starter opp arbeidet med å få vedtatt nye retninglinjer/forskrift for hvordan 
motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes.  
  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av 
snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm) 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene for 

tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte.   

 

Det foreslås å fjerne vilkåret i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 5 første ledd bokstav c om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke 

snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 

vei. Det foreslås også å fjerne vilkåret om at slik tillatelse bare kan gis dersom det ikke er 

mulighet for å leie transport i området. Forslaget er i samsvar med forslag til vedtak fra 

Stortingets energi- og miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020). Forslaget skal behandles i 

Stortinget 5. mai 2020. 

 

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på om det i tillegg bør settes andre 

vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse, for eksempel krav om at tillatelsen bare 

skal gis langs kartfestet trasé og at det i tillatelsene skal settes en begrensning på hvor 

mange turer som kan kjøres per sesong. Sistnevnte kan være et virkemiddel for å bidra til at 

det ikke blir kjørt flere turer enn det som er nødvendig for å dekke formålet med ordningen, 

som er nødvendig transport av bagasje og utstyr. Begrunnelsen for et krav om kartfesting av 

trasé er knyttet til muligheten for å kontrollere at det ikke kjøres utover transport mellom vei 

og hytte.  

 

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no 

(https://www.regjeringen.no/id2700527/).  
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Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, kan høringssvar sendes til 

postmottak@kld.dep.no med referanse 20/1315. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal 

sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende 

organisasjoner. 

 

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over 

høringsinstanser. 

 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no. 

 

Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 1. august 2020. 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hege Feiring 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune  2560 ALVDAL 

Alver kommune Postboks 4 5906 FREKHAUG 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 

Dep 

0030 OSLO 

Aremark kommune  1798 AREMARK 

Arendal kommune Serviceboks 650 4809 ARENDAL 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Askvoll Kommune Boks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ 

Aukra kommune  6480 AUKRA 

Aure kommune  6690 AURE 

Aurland kommune  5741 AURLAND 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune  5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Bruhagen 6530 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhuset 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Rådhuset 3970 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 

Dep 

0030 OSLO 

Beiarn kommune Postboks 25 8118 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal Kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Blåfjella-Skjækerfjella 

nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Trøndelag, 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 13 5561 BOKN 

Breheimen nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune  4745 BYGLAND 

Bykle kommune  4754 BYKLE 



 

 

Side 4 
 

 

Byrkije 

nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 

nasjonalparkstyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Bærum kommune  1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune  5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Den Norske Turistforening Youngstorget 1 0181 OSLO 

Dovre kommune  2662 DOVRE 

Dovrefjell nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsveien 7 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune  8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Storgt 18 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsvn. 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune  2440 ENGERDAL 

Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE 

Etnedal kommune  2890 Etnedal 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune  5947 FEDJE 

Finansdepartementet Postboks 8008 

Dep 

0030 OSLO 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Olavsgata 10 6210 VALLDAL 

Flakstad kommune Rådhuset 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune  3623 LAMPELAND 

Flå kommune  3539 FLÅ 

Folgefonna nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Vestland, 

Postboks 7310 

5020 BERGEN 

Folldal kommune Nyberg 2580 FOLLDAL 
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Forsvarsdepartementet Postboks 8126 

Dep 

0032 OSLO 

Framtiden i våre hender Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lyches vei 

23 B 

1338 SANDVIKA 

Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK 

Froland Kommune Osedalen 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, 

Statens Hus 

4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fyresdal kommune  3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune  2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØY 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune  4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1, 

Storahuset 

4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Serviceboks 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune  6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune  8680 TROFORS 

Gratangen kommune  9470 GRATANGEN 

Greenpeace Postboks 33 

Torshov 

0412 OSLO 
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Grimstad kommune Serviceboks 503 4898 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7870 GRONG 

Grue kommune  2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune  5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhuset 8452 Storkmarknes 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hallingskarvet nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, 

Postboks 325 

1502 MOSS 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns 

vei 3 

8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Hareid rådhus 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Fjellvn 6 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 

A 

8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 

1 

7200 KYRKSÆTERØRA 

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 

Dep 

0030 OSLO 

Helsedirektoratet Postboks 7000 0130 OSLO 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune  3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune  3692 SAULAND 

Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 HJELMELAND 

Hol kommune  3576 HOL 

Hole kommune Hole Herredshus 3530 RØYSE 

Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune  7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 

Solli 

0230 OSLO 

Hurdal kommune Rådhuset 2090 HURDAL 

Hustadvika kommune Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune  1680 SKJÆRHALLEN 

Hyllestad kommune  6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune  4595 TINGVATN 



 

 

Side 7 
 

 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune  7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 INDERØY 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftsenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Postboks 70 3521 JEVNAKER 

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre  6863 LEIKANGER 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 

Dep 

0030 OSLO 

Karasjok kommune Rådshusg 4 9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 

Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 

6 

9520 KAUTOKEINO 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 

Dep 

0030 OSLO 

Kommunesektorens organisasjon Postboks 1378 

Vika 

0114 OSLO 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune  2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand kommune Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund kommune Rådhuset 

Kaibakken 2 

6509 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

Kulturdepartementet Postboks 8030 

Dep 

0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 

Dep 

0032 OSLO 

Kvam herad Kvam rådhus, 

Grovagjelet 16 

5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune  5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
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Kvænangen kommune Rådhuser 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Boks 74 9148 OLDERDALEN 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 

Dep 

0030 OSLO 

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 

Dep 

0033 OSLO 

Langsua nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 Tennevold 

Lebesby kommune Postboks 88 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune  8890 LEIRFJORD 

Leka kommune  7994 LEKA 

Lesja kommune  2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Postboks 40 7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Lom kommune Sognefjellsvegen 

6 

2686 LOM 

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Nordland, 

Postboks 1405 

8002 BODØ 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Postboks 94 2713 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Standv. 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8551 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Rådhuset 1470 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden kommune  5981 MASFJORDNES 

Melhus Kommune Rådhusvn 2 7224 MELHUS 

Meløy kommune Postboks 214 8151 ØRNES 

Meråker kommune  7530 MERÅKER 
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Midtre Gauldal kommune  7290 STØREN 

Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

Moloveien 10 8002 BODØ 

Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Miljøstiftelsen Bellona Vulkan 11 0178 OSLO 

Modalen kommune Postboks 44 5729 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes Kommune Rådmannskontoret 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Møysalen nasjonalparkstyre Statens hus, 

Moloveien 10 

8002 BODØ 

Målselv kommune  9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 7856 JØA 

Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune  2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nasjonalparkstyret for 

Forollhogna 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Nasjonalparkstyret for 

Jotunheimen NP og Utladalen LV 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Nasjonalparkstyret for 

Reinheimen 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Natur og ungdom Postboks 4783 

Sofienberg 

0506 OSLO 

Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 OSLO 

Nes kommune Kommunehuset 3540 NESBYEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune  9840 VARANGERBOTN 

NHO Reiseliv Postboks 5465 

Majorstuen 

0305 OSLO 

Nissedal kommune  3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Moveien 1 1482 NITTEDAL 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 



 

 

Side 10 
 

 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune  2120 SAGSTUA 

Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune  9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal kommune  3630 RØDBERG 

Norges Bondelag Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

Norges Fjellstyresamband Stortingsgt. 30 0161 OSLO 

Norges Hytteforbund Øvre Slottsgt. 11 0157 OSLO 

Norges Idrettsforbund og 

Olympiske Komite 

Serviceboks 1  

Ullevål Stadion 

0840 OSLO 

Norges Jeger- og fiskerforbund Postboks 94 1378 NESBRU 

Norges Miljøvernforbund Postboks 593 5806 BERGEN 

Norges Røde Kors Postboks 1 

Grønland 

0133 OSLO 

Norges Skogeierforbund Postboks 1438 

Vika 

0115 OSLO 

Norsk almenningsforbund v/ Skjåk almenning 2690 SKJÅK 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag Akersgata 41 0158 OSLO 

Norsk friluftsliv Nedre Slottsgate 

25 

0157 OSLO 

Norske Reindriftssamers 

Landsforbund 

Postboks 508 9255 TROMSØ 

NORSKOG Postboks 123 

Lilleaker 

0216 OSLO 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 

Dep 

0030 OSLO 

Nærøysund kommune    

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 

Dep 

0033 OSLO 

Oppdal kommune Inge Krokannsveg 

2 

7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune  2550 OS I 

ØSTERDALEN 

Osen kommune  7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune  5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune  7864 OVERHALLA 



 

 

Side 11 
 

 

Politidirektoratet Postboks 8051 

Dep. 

0031 OSLO 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad kommune Pb 264 1891 RAKKESTAD 

Rana Kommune Postboks 173 9601 Mo i Rana 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune  6300 ÅNDALSNES 

Regjeringsadvokaten Postboks 8012 

DEP 

0030 OSLO 

Reisa nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Rendalen kommune  2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Berkåk 7391 RENNEBU 

Riksadvokaten Postboks 8002 

Dep 

0030 OSLO 

Rindal kommune  6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 2 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Serviceboks 4 3504 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2380 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Rondane - Dovre 

nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Innlandet, 

Postboks 987 

2626 LILLEHAMMER 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 

19 

7374 RØROS 

Røst kommune  8064 RØST 

Røyrvik kommune  7898 LIMINGEN 

Råde kommune Rådhuset 1640 RÅDE 

Sabima Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Salangen kommune  9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Rådhuset 8250 ROGNAN 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 

Dep 

0030 OSLO 

Samnanger kommune  5650 TYSSE 



 

 

Side 12 
 

 

Sande kommune  6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3247 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Sel kommune Botten 

Hansensgate 9 

2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune  4440 TONSTAD 

Skaun kommune Rådhuset 7353 BØRSA 

Skien Kommune Postboks 3004 

Handelstorget 

3703 Skien 

Skiptvet kommune Storveien 24 1816 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune  2690 SKJÅK 

Smøla kommune  6570 SMØLA 

Snøscooterimportørenes forening    

Snøscooterklubbenes fellesråd    

Snåsa kommune  7760 SNÅSA 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Postboks 73 6921 HARDBAKKE 

Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 6706 

Etterstad 

0609 OSLO 

Statskog SF Postboks 63 

Sentrum 

7801 Namsos 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 
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Steigen kommune Rådhuset 8281 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord Kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 Koppang 

Storfjord kommune  9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune  6201 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune  6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Rådhuset 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune  8920 SØMNA 

Søndre Land kommune  2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvoll 2930 BAGN 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Postboks 7 2101 SKARNES 

Sørreisa kommune  9310 SØRREISA 

Sør-Varanger kommune Boks 406, 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusv 3 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Skånlandsveien 

72/76 

9440 EVENSKJER 

Tokke kommune  3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tolldirektoratet Postboks 8122 

Dep 

0032 OSLO 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 STEINKJER 



 

 

Side 14 
 

 

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune  7590 TYDAL 

Tynset kommune Tynset Rådhus 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Kommunehuset 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune  5570 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 5 5730 ULVIK 

Utenriksdepartementet Postboks 8114 

Dep 

0032 OSLO 

Utmarkskommunenes 

sammenslutning 

Postboks 1148  

Sentrum 

0104 OSLO 

Utsira kommune  5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt. 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune  4747 VALLE 

Vang kommune  2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅBYGD 

Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

Hus 

9815 VADSØ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune  8980 VEGA 

Vegårshei kommune Myra 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune  7650 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1540 Vestby 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune  6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune  2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Villreinrådet i Norge  2881 AUST-TORPA 
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Vindafjord kommune  5580 ØLEN 

Vinje kommune  3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 

Vågan kommune  8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms 

veg 2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Postboks 34 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

WWF-Norge Pb 6784 St. Olavs 

plass 

0130 OSLO 

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Postboks 325 1502 MOSS 

ØKOKRIM Postboks 8193 

Dep 

0034 OSLO 

Øksnes kommune  8439 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Rådhuset 6150 ØRSTA 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker Kommune Rådhuset 3300 HOKKSUND 

C/O Bioforsk Svanhovd Øvre 

Pasvik nasjonalparkstyre 

Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

Hus 

9815 VADSØ 

Øyer kommune  2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre kommune  2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune  4865 ÅMLI 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Ånderdalen Nasjonalparkstyre Fylkesmannen i 

Troms og 

Finnmark, Statens 

hus 

9815 VADSØ 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4-6 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune  4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Kaffegata 23 2270 FLISA 

 



 

 

HØRINGSNOTAT – forslag til endringer i reglene for når kommunen kan gi tillatelse til 

å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte 

 

1. Innledning 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å fjerne vilkårene 

om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til 

hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie 

transport i området. Forslaget er i samsvar med forslag til vedtak fra Stortingets energi- og 

miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020).  

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det i tillegg bør settes andre vilkår for 

kommunens adgang til å gi slik tillatelse, for eksempel krav om at tillatelsen bare skal gis 

langs kartfestet trasé og for et maksimum antall turer per sesong (se punkt 3.2 nedenfor). 

 

2. Bakgrunn og gjeldende rett 

Av hensyn til natur og friluftsliv er i utgangspunktet all motorferdsel, herunder bruk av 

snøskutere, forbudt i utmark. Forbudet er nedfelt i motorferdselloven § 3, som lyder: "I 

utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller 

vedtak med hjemmel i loven."  

 

Det gjelder en rekke unntak fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Unntakene gjelder i all 

hovedsak ferdsel til ulike typer nytteformål.  Et av unntakene gjelder adgang til å frakte 

bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Unntaket fremgår av forskrift 

for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c. 

Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til bruk av 

snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  

 

Bestemmelsen er ment å dekke transportbehovet til avsidesliggende hytter i områder der det 

ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det er bare transport av bagasje og 

utstyr som kan tillates. Kommunen kan med andre ord ikke gi tillatelse til ren 

persontransport. Det er likevel adgang til å la personer sitte på så lenge det er plass sammen 

med bagasjen, forutsatt at passasjertransporten ikke medfører ekstra kjøring. Personer som 

har behov for transport på grunn av en varig funksjonshemming, eller som er 

bevegelseshemmet som følge av alder eller midlertidig sykdom, kan søke om tillatelse etter 

forskriften § 5 første ledd bokstav b (varig funksjonshemming) eller § 6 (særlige behov). Ved 

særlige behov, for eksempel ved transport av gjenstand som er for tung til å fraktes på annen 

måte enn med motorkjøretøy, kan det søkes om dispensasjon etter forskriften § 6 for 

transport til hytte som ligger nærmere enn 2,5 kilometer fra brøytet bilveg.   

 

Kommunen kan, etter forskriften § 5 første ledd bokstav a, gi løyve til fastboende som påtar 

seg ervervsmessig kjøring. Bestemmelsen lister ut type formål som kan være aktuelle. 

Transport mellom bilveg og hytte er ett av formålene. Eiere av hytter kan derfor leie transport 

fra fastboende med løyve til å drive slik kjøring. For slik leiekjøring gjelder ikke kravet om at 

det må være minst 2,5 km til hytta, og heller ikke begrensningen om at kjøringen bare må 

gjelde bagasje og utstyr. Leiekjøringsordningen ble formulert som en vid bestemmelse for å 



 

 

sikre en smidig og hensiktsmessig ordning, som samtidig gjorde leiekjøringsalternativet 

realistisk og attraktivt. Ordningen forenkler saksbehandling og kontroll, og er ikke til hinder 

for at leiekjørere kan foreta ren persontransport til hytte – med mindre kommunene har gitt 

strammere føringer i sine løyver.  

 

2,5 km-kravet i § 5 første ledd bokstav c har de siste årene vært gjenstand for debatt, blant 

annet i Stortinget i forbindelse med flere representantforslag. På bakgrunn av et slikt forslag 

(dokument nr. 8: 119 S (2018-2019)  jf. Innst. 355 S (2018-2019)) sendte Klima- og 

miljødepartementet i desember 2019 på høring et forslag om å tydeliggjøre kommunenes 

adgang til å bruke skjønn ved måling av avstanden mellom hytte og brøytet vei. 

Departementet foreslår i høringsbrevet en presisering i § 5 første ledd bokstav c slik at det 

kommer klarere frem at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden i luftlinje hvis 

topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige trasé er lengre enn 2,5 km. 

Høringsfristen gikk ut 4. mars 2020. 

 

I januar 2020 ble det på nytt fremmet et representantforslag om bestemmelsen 

(representantforslag 55 S (2019–2020)). Forslaget går ut på at avstandskravet oppheves. 

Det gjør også kravet om at tillatelse bare kan gis dersom det ikke er mulig å leie transport i 

området. Forslaget innebærer således at kommunene kan gi tillatelse til transport av bagasje 

og utstyr til hytter uavhengig av avstand til brøytet vei og uavhengig av om det finnes tilbud 

om leiekjøring i området. Innstilling i saken ble avgitt 31. mars 2020 (Innst. 219 S (2019–

2020)). Komiteen tilrår at Stortinget vedtar forslaget. Saken er foreløpig satt opp for 

behandling i Stortinget 5. mai 2020. 

 

Departementet mener på prinsipielt grunnlag at det er uheldig å foreslå nye endringer i 

bestemmelsen om tillatelser til å bruke snøskuter til hytte allerede nå. Departementet mener i 

utgangspunktet at forslaget om å tydeliggjøre kommunenes adgang til å bruke skjønn ved 

måling av avstanden mellom hytte og brøytet vei, som ble sendt på høring i desember 2019, 

bør gjennomføres og få tid til å virke en stund før det tas stilling til om det skal gjøres 

ytterligere endringer i bestemmelsen. Departementet vil samtidig bemerke at noe under 

halvparten av kommunene som uttalte seg i denne høringen ga uttrykk for at de ønsket å 

fjerne avstandskravet helt, selv om dette ikke var tema for høringen.  

 

Videre mener departementet at man bør avvente evalueringen av lovendringen om adgang 

til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring før det gjøres nye endringer som åpner 

for mer snøskuterbruk. Adgangen til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring ble 

innført i 2015, og sluttrapporten fra en femårig følgeevaluering av denne lovendringen er 

ventet i slutten av 2020.  

 

På bakgrunn av den langvarige debatten om bestemmelsen, og den foreliggende saken i 

Stortinget, har Klima- og miljødepartementet likevel besluttet å sende spørsmålet om å fjerne 

avstandskravet på høring.  

 

 

3. Departementets vurderinger 

 



 

 

3.1 Virkninger av forslaget 

Forslaget vil medføre at langt flere hytteeiere vil kunne gis tillatelse til å bruke egen 

snøskuter til hytta til transport av bagasje og utstyr. Spesielt i områder der det ikke finnes 

tilbud om å leie transport, vil fjerning av avstandskravet på 2,5 km kunne gi anledning til å 

tillate motorisert ferdsel til transport av bagasje og utstyr til hytter i langt større grad. 

 

Også der hvor det er tilbud om leiekjøring, vil forslaget kunne gi åpning for kjøring for 

hytteeiere som har egen snøskuter. 

 

Det vil fortsatt være opp til den enkelte kommune å vurdere om tillatelse til bruk av snøskuter 

til hytte skal gis, men endringen vil gi kommunen anledning til å gi tillatelse til kjøring der den 

tidligere ikke har hatt en slik mulighet.  

 

Det er ifølge SSB i underkant av 440 000 hytter og andre fritidsboliger i Norge. 

Departementet har ikke tall for hvor mange av disse som ikke har veitilgang vinterstid, men 

som ligger mindre enn 2,5 km fra brøytet vei. Ut fra oppmerksomheten rundt 2,5-km grensen 

er det grunn til å tro at forslaget i enkelte deler av landet vil medføre en til dels betydelig 

økning i antall tillatelser til bruk av snøskuter. Det vil trolig være store lokale variasjoner. I 

noen fjellområder er det mange hytter uten tilgang til vinterbrøytet vei, i andre områder er det 

få. Enkelte kommuner har en restriktiv holdning til motorferdsel i utmark, og vil trolig ikke 

ønske å innvilge tillatelse selv om vilkårene er oppfylt. De vil for eksempel fortsatt stille krav 

om en minimumsavstand for at tillatelse skal kunne innvilges, eller bare innvilge tillatelser der 

det ikke finnes tilfredsstillende leiekjøringstilbud. Dette vil kommunen stå fritt til å gjøre. 

Andre kommuner vil ønske å være så liberale som mulig innenfor regelverket.  Det er heller 

ikke alle hytteeiere som har eller ønsker å skaffe seg egen snøskuter. I denne gruppen 

finnes både de som ønsker å benytte leiekjøringstilbud, og de som ikke ser behov for 

motorisert transport.. 

 

En økning i tillatelser til privat snøskuterbruk til hytter vil kunne ha følgende konsekvenser 

som bør tas i betraktning ved vurderingen av forslaget: 

 

Økning i omfanget av motorisert ferdsel 

Det totale omfanget av motorisert ferdsel i utmark forventes å øke. Omfanget er vanskelig å 

tallfeste, men det er grunn til å tro at det kan bli store lokale variasjoner, slik at det øker mye i 

noen områder og lite i andre.  

 

I en del tilfeller vil en tillatelse til bruk av egen skuter komme til erstatning for leid 

skutertransport. Det er imidlertid sannsynlig at hytteeiere med tillatelse til å bruke egen 

skuter, vil bruke denne inn til hytta oftere enn de ellers ville leid transport. Videre vil forslaget 

medføre at det gis tillatelser til hytter som ikke benytter seg av leiekjøring i dag, for eksempel 

fordi hytta ligger i et område der det ikke er et slikt tilbud.  

 

Flere private snøskutere på hyttene vil også kunne øke presset for å etablere tilførselsløyper 

fra hyttene/hyttefeltene til åpne skuterløyper. Flere tilførselsløyper vil øke snøskuterbruken i 

området ytterligere.  

 



 

 

Tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken viser at det har vært en jevn økning i antall 

registrerte snøscootere. I 2019 var det registrert 91 930 snøscootere, noe som innebærer en 

dobling av antall snøscootere de siste 20 årene. Forslaget vil trolig bidra til ytterligere økning 

av antall registrerte snøscootere.   

 

Virkning for friluftslivet 

Mange hytteområder ligger i de mest attraktive friluftsområdene vi har. Det er derfor spesielt 

friluftslivet som vil bli negativt berørt av en økning av snøskuterbruken. Mer snøskuterkjøring 

innebærer mer forstyrrelser, trafikk og støy, både i områder som brukes til friluftsliv og nær/i 

hyttefelt og setergrender.  

 

Snøskutertraseer og skiløyper kan komme i konflikt med hverandre. Mange av traseene som 

vil være aktuelle for snøskutertransport til hyttene, brukes som langrennsløyper vinterstid. 

Dette gjelder for eksempel ubrøytede skogsbilveier og andre private veier. Det kan også 

oppleves som en sikkerhetsutfordring når et større antall snøscootere kommer til å bruke 

skiløypene ifm hyttekjøring. 

 

For mange er naturen et sted man oppsøker for å få stillhet og ro, fravær av sjenerende støy 

og en opplevelse fri for forstyrrelser. Dette er viktig for folks lovskvalitet og helse. Støy utgjør 

allerede et betydelig folkehelseproblem i Norge. Mange eksponeres daglig for negative 

miljøfaktorer fra motorisert transport. Naturen til fjells oppsøkes av mange nettopp for fravær 

av støy og forstyrrelser. Skutertrafikk oppleves derfor av mange som sjenerende, spesielt 

hvis den blir av et visst omfang. Det kan også oppleves utrygt å dele arealer og løyper med 

snøskutere når man er på tur eller på vei til egen hytte på ski.  

 

Det er i ferd med å komme elektriske snøscootere på markedet, men også slike vil være 

konfliktskapende. Sikkerhetsutfordringene vil være de samme, og de vil også oppleves som 

en forstyrrelse av mange, selv om de støyer mindre.  

 

Virkning for hytter og hytteområder 

For mange er hyttene et viktig utgangspunkt for å drive friluftsliv, og stillhet og ro oppgis ofte 

som en motivasjon for å reise til hytta. Det er delte meninger om skuterbruk blant hytteeiere.  

Økt snøskutertransport til og fra hytter og hytteområder vil være kilde til konflikt mellom 

hytteeiere som har ulike holdninger og ønsker når det gjelder snøskuterkjøring inn til 

hyttefelt.  

 

Virkning for naturmangfold 

Mer motorisert ferdsel vil øke den samlede belastningen på naturmangfoldet, og spesielt fugl 

og pattedyr Kjøring med snøskuter skjer gjerne i perioder hvor viltet er ekstra sårbart. 

Senvinter og vår er en krevende periode med tanke på tilgang til mat, og det er også en 

viktig periode for reproduksjon. Viltet er i denne perioden svært sårbar for forstyrrelser.  

 

Virkning for reindriften  

I tilknytning til en del hytteområder er det også reindrift både innenfor det samiske 

reinbeiteområdet og i områdene i Sør-Norge der det drives reindrift med særskilt tillatelse. 

Økt motorferdsel vil kunne forstyrre rein og ytterligere vanskeliggjøre reindrift i områder med 



 

 

hytter. Økt motorferdsel rundt hytteområdene, som følge av at hytteeierne anskaffer 

snøskuter og også benytter etablerte løyper for skuterkjøring, vil kunne få negativ betydning 

for viktige områder for reindriften. En økning i omfanget av motorisert ferdsel kan påvirke 

reindriften spesielt negativt i perioder hvor reinen er sårbar og har behov for ro. Dette gjelder 

særlig på senvinteren og på våren under kalvingstiden. 

 

Virkning for leiekjøringsvirksomhet 

Leiekjøring er i dag et viktig tilbud for hytteeiere som ikke har egen snøskuter, men som 

ønsker å få transportert bagasje og utstyr til hytta si. Mange kommuner har gode 

leiekjøringsordninger. I områder med gode leiekjøringstilbud er det som regel et lavt antall 

snøskutere i privat eie, samtidig som at det er få leiekjørere i områder der mange har privat 

snøskuter. I dag kan kommunen bare gi hytteeier tillatelse til å bruke egen snøskuter dersom 

det ikke finnes tilbud om leiekjøring i området. En åpning for bruk flere private snøskutere til 

hyttetaransport, vil enkelte steder kunne medføre at grunnlaget for å opprettholde 

leiekjøringstilbudet bortfaller. 

 

For mange hyttekommuner er service og transport knyttet til fritidsboliger et satsingsområde 

og en viktig næring. Transportoppdrag med snøskuter er enkelte steder også en viktig 

tilleggsnæring for lokale bønder eller andre fastboende. Mer privat snøscooterbruk vil kunne 

medfører reduserte inntekter for de som tar på seg slike transportoppdrag til hytter, og i 

verste fall undergrave leiekjøringsordningen. Dette kan igjen føre til at hytteeiere uten ønske 

om egen skuter risikerer å få et dårligere tilbud. 

 

Veiretter, vinterbrøyting osv 

Motorferdselloven regulerer ikke forholdet til grunneier. Der kjøring til hytter skjer på veg over 

annen manns eiendom, kan det bli spørsmål om bruksretten til vegen også omfatter rett til 

kjøring med snøskuter når vegen er ubrøytet. Der spørsmålet blir aktuelt må det løses 

gjennom en tolkning av stiftelsesgrunnlaget for retten, eventuelt ved ny avtale. 

 

Kontrollsituasjonen 

Forslaget vil ikke innebære vesentlig endring med tanke på å gjennomføre kontroll. Det er 

grunn til å tro at forslaget vil innebære at volumet av kjøring vil øke. Økt kjøring på lovlige 

dispensasjoner kan potensielt også medføre noe økning i den ulovlige kjøringen, hvilket igjen 

kan bety behov for økt kontrollomfang 

 

Statens naturoppsyn opplever i dag at kommunene gir mange dispensasjoner til kjøring til 

hytte som ikke er kontrollerbare fordi de mangler kartfestet trasé, ikke inneholder 

begrensninger i antall turer eller stiller krav om kjørebok. Dette er en utfordring som kan 

løses ved å stille nærmere vilkår for å gi tillatelse, se avsnitt under.   

 

Kapasitet på oppstillingsplasser/parkeringsplasser 

Forslaget kan bidra til en økning av snøscootere i privat eie, som igjen kan ha konsekvenser 

for kapasiteten på parkeringsplasser knyttet til hytte- og utfartsområder – enten i form av 

behov for faste oppstillingsplasser, eller for et økt antall snøscooterhengere som tar plasser. 

 

Økt press på kommunen til å tillate bruk av egen snøskuter 



 

 

Det kan tenkes at ikke alle kommuner ønsker å føre en mer liberal motorferdselpraksis enn 

de gjør i dag og derved ikke ønsker å åpne for å gi tillatelser til bruk av private snøskutere til 

hytter som ligger mindre enn 2,5 km fra brøytet vei. En endring som foreslått vil imidlertid 

kunne føre til økt press på kommunene til å gi slike tillatelser, særlig over tid. 

 

3.2 Vurdering av om det bør stilles andre vilkår for tillatelse 

Av Klima- og miljødepartementets rundskriv T-1/96 fremgår det at "Eventuell tillatelse til 

hyttekjøring bør ikke gis for mer enn en sesong om gangen og begrenses til 

et fåtall turer. Dette gjelder særlig i områder som er egnet for leiekjøring og der slike 

ordninger må forventes opprettet". Det er med andre ord en forventning om at kommunene 

er restriktive når det gjelder omfanget av kjøring som skal tillates. Snøskuteren skal 

fortrinnsvis brukes når det er behov for å frakte tungt utstyr. Tillatelsen gjelder ikke ren 

persontransport. Det skal ikke gis tillatelser til ubegrenset antall turer til hytta med snøskuter i 

løpet av en sesong.  

 

Denne forutsetningen vil fortsatt gjelde dersom forslaget om å oppheve avstandskravet 

vedtas. Departementet bemerker at tillatelsen gjelder frakt av bagasje og utstyr. Den er ikke 

ment å dekke alle familiens turer til hytta i løpet av en vintersesong, dersom hytta brukes 

hyppig. Reaksjonene som har kommet på fylkesmennenes lovlighetskontroll og påfølgende 

oppheving av tillatelser til kjøring til hytter som ikke oppfyller avstandskravet, kan tyde på at 

det også er en viss praksis for kjøring som ikke er nødvendig for transport av bagasje og 

utstyr, men at det også blir kjørt turer der primærformålet er persontransport. Slik 

persontransport er pr. i dag uansett ikke tillatt, og det er heller ikke i Innst. 219 S (2019–

2020)) signalisert et ønske om å åpne for fri adgang til persontransport til hytter selv om 

avstandskravet oppheves.  

 

Departementet vurderer at en oppheving av avstandsgrensen vil medføre at det reelt sett vil 

kunne bli en omfattende ny kjøring som primært er knyttet til persontransport. Det er 

vanskelig å drive en effektiv kontroll som sikrer at det ikke kjøres til andre formål enn som 

lovverket åpner for, særlig dersom tillatelsene som er gitt ikke er avgrenset til et konkret 

antall turer pr. sesong. Det er også vanskelig å avgrense kjøringen på annen måte, 

eksempelvis gjennom krav til mengde bagasje og utstyr som skal transporteres for at 

kjøringen skal være lovlig. 

 

Departementet forutsetter at kommunene i en tillatelse setter begrensninger for antall turer 

per sesong, og at antallet settes lavt. Denne forventningen har som nevnt vært gjeldende i 

lang tid, og nedfelt i rundskriv T-1/96. Departementet registrerer imidlertid at en del 

kommuner pr. i dag ikke fastsetter et konkret antall turer.  

Departementet mener derfor det bør vurderes om dette kravet bør tas inn i selve 

forskriftsteksten. Dette vil sikre at omfanget av snøskuterbruk holdes på et nivå som ikke er 

høyere enn det som regelverket ment å åpne for. Det vil si nødvendig bagasje- og 

utstyrstransport, og at snøskuteren fortrinnsvis brukes ved behov for å frakte tyngre bagasje 

eller utstyr. Uten slik antallsbegrensning vil mange turer til hytta i realiteten være 

persontransport kamuflert som bagasjetransport. Vi ber om høringsinstansenes syn på dette.  

 



 

 

I representantforslaget som ligger til grunn for forslaget i Innst. 219 S (2019–2020) heter det 

at "(e)ier/leier må også oppgi kjøretrasé når han søker, og det er kun denne traseen som 

skal benyttes til og fra hytta." For å sikre at kjøringen er til minst mulig skade for natur og 

friluftsliv og at omfanget av snøskuterkjøring ikke øker mer enn nødvendig, bør det etter 

departementets syn vurderes om det bør tas inn i forskriften at kommunen i tillatelsen skal 

kartfeste eller eventuelt på annen måte skal angi hvilken trasé kjøringen skal skje etter. Slik 

kanalisering av trafikken vil også kunne bidra til å redusere konflikter. I tillegg vil kartfesting 

eller angivelse av trasé gjøre det mulig for Statens naturoppsyn å kontrollere om kjøretøy 

som stanses i felt kjører i samsvar med tillatelsen eller ikke. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn på forskriftsfesting av et slikt krav. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunene vil få større fleksibilitet når de skal vurdere søknader om tillatelse. Det vil bli noe 

enklere å vurdere om vilkårene for å gi tillatelse er oppfylt. Flere kommuner vil kunne få til 

dels betydelig økning i søknader til behandling.   

 

Forslaget vil trolig medføre noe færre klagesaker og dermed noe mindre arbeid for 

fylkesmennene, som er klageinstans. 

 

Forslaget antas å gi en reduksjon i inntekter til lokale aktører som driver 

leiekjøring/utmarksnæring.  

 

Forslaget vil kunne medføre økt motorferdsel i utmark og derved økt behov for kontroll. Dette 

innebærer merarbeid for kontrollmyndighetene (Statens naturoppsyn og politiet).  

 

Forslaget kan medføre flere ulykker og kostnader forbundet med dette. Generelt skjer det en 

del ulykker med snøscooter. I følge statens vegvesen er et fellestrekk i mange av ulykkene at 

fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter, kunnskap og erfaring til å håndtere 

snøscooteren på en sikker måte. Normalt har ulykker som oftest medført skader på fører 

og/eller passasjer, men det har også relativt nylig vært dødsulykke som følge av påkjørsel. 

Ved en omfattende økning av snøscooterkjøring i skiløyper øker risikoen for kollisjoner som 

også rammer tredjepart. Spesielt dersom det blir økt kjøring fra personer som ikke har 

trening med å kjøre snøscooter. Snøscootere er generelt vanskeligere å styre enn en bil, noe 

som kan gi overraskelser for mindre trente førere. Spesielt på hardt underlag. Snøscootere 

kan kjøres uten særskilt førerkort av alle som har førerkort for bil utstedt før 2006. 

Førerkortkravet kom i 2006.  

 

Det legges opp til at eventuelle økte utgifter til offentlige myndigheter som følge av forslaget 

vil dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.  

 

5. Forslag til endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav 

c skal lyde:  

 



 

 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger 

tilknyttet brøytet bilveg, 

 

Alternativt:  

 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav 

c skal lyde:  

 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte når det i 

området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a. Kommunen skal i tillatelsen fastsette 

maksimalt antall turer pr. sesong, og kartfeste hvilken trasé som skal benyttes. 
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Innstilling til Stortinget
frå energi- og miljøkomiteen

Dokument  8:55  S  (2019—2020)

Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Repre-

sentantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra

Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne

Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om

endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i

utmark og på islagte vassdrag

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet vert følgjande forslag fremja:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift 15. mai

1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

islagte vassdrag slik:

§  5  c  ska] lyde:

eier av  hytte  for transport av bagasje og utstyr  mel—

lom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet brøy-

tet bilveg.»

Ein syner til forslaget for ei nærare grunngjeving for

forslaget.

Merknader frå komiteen

Komiteen,med1emene frå Arbeidarpar-

tiet, Åsmund Aukrust, Espen Barth Eide,

Ruth Grung, Else-May Norderhus og Runar

Sjåstad, frå Høgre, Liv Kari Eskeland,

Stefan Heggelund, Aase Simonsen og Lene

Westgaard-Halle, frå Framstegspartiet, Ion

Georg Dale og Terje Halleland, frå Senter—

partiet, Sandra Borch 0g Ole André

Myhrvold, frå Sosialistisk Venstreparti,

Lars Haltbrekken, frå Venstre, leiaren Ketil

Kjenseth, frå Kristeleg Folkeparti, Tore

Storehaug, og frå Miljøpartiet Dei Grøne,

Une Bastholm, syner til Representantforslag 55  8

(2019—2020) om endring av forskrift for bruk av motor-

kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Fleirtalet  i  komiteen, alle unnateke medle-

mene frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet, syner til at

framlegget legg til grunn at kommunane skal kunne gje

løyve til bruk av snøscooter for transport av bagasje og

utstyr mellom bilveg og hytte utan at det ligg føre eit

krav til minste avstand mellom bilveg og hytte. Det vert

her peika på  §  5 første ledd bokstav c om at det må vere

minst 2,5 km mellom brøyta bilveg og hytte for at kom—

munen skal kunne gi løyve til å bruke snøscooter for å

transportere bagasje og utstyr til hytta. Forslaget inne—

ber ög å fjerne kravet om at kommunen berre kan gi løy-

ve når det ikkje er mogleg med leigekøyring.

Medlemene i komiteen frå Høgre, Sosi-

alistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti,

Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne synervida-

re til at den same paragrafen vart handsama i Doku—

ment  8:119  S  (2018—2019) for under eitt år sidan. Her

vart det påpeika at skjønn vert ulikt vurdert hjå fylkes—

menn og kommunar, og tydelegare retningslinjer vart

etterspurde.  D  e s  s  e m e dl e m e n e syner vidare til at

ein mindretalsmerknad frå komiteen  i  Innst. 355  S

(2018—2019) peika på føljande:

«Desse medlemene ser likevel at forskrift for bruk av
motorkj øretøyer i utmark og på islagte vassdrag, §  5  før—
ste ledd bokstav c, kan presiserast. For å tydeleggjera at
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kommunane kan leggja kortast faktiske mogleg avstand
til grunn ved vurdering av avstandskravet, ber desse
medlemene regieringa endra forskrifta slik at det kjem
klart fram at kommunane kan leggja den konaste reelle
avstanden mellom hytte og brøyta veg til grunn ved vur-
dering av søknader etter denne bestemmelsen.»

D e sse  m  e  dlem e n e syner til at forskrifta var på

høyring med høyringsfrist 4. mars  2020.

Medlemene i komiteen frå Høgre, Ven-

stre og Kri steleg Folkeparti registrerer med

undring at det kjem eit representantframlegg som om-

handlar den same paragrafen som representantar frå

det same partiet tok opp for eit år sidan. Det førre fram-

legget resulterte i at ein såg at det kunne vera aktuelt å

gjera presiseringer i forskrifta sin § 5første ledd bokstav

c, og denne er bearbeidd av departementet og sendt på

høyring.

Medlemene i komiteen frå Høgre, Sosi-

alistisk Venstreparti, Venstre, Kristeleg

Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne meiner

at det å gjere eit nytt framlegg før det førre framlegget er

handsama  i  departementet vert, hjå dei som har lagt

med tid og arbeid  i  å gi e høyringssvar, vurdert som at ein

ikkje har respekt for høyringsinstituttet.

Vidare vildesse medlemene peike på at detpå—

går ei evaluering av effekten av dei nye reglane for scoo—

terløyper for fornøyelseskøyring i regi av Miljødirektora—

tet, som vart sett i gong i  2016. Framlegg til vedtak inne—

ber ei så drastisk endringi lova at også denne evalueringa,

etter d e 5 s e m  e  d 1 e m e n e si oppfatning. må vere på

plass før ein vurderer nye forskriftsendringar.  Dette  har

også Stortinget sin energi— og miljøkomité vist til i si

Innst. 253 L (2014—2015), jfr. Prop. 35 L (2014—2015).

Desse  m  ed] emene peikarpå atdet er ei radikal

omlegging av regelverket som det vert lagt opp til her,

utan at det vert lagt opp til prosessar med inkludering

og høyringar som normalt skjer  i  slike saker. D e ss  e

m edlem en e ønskjer difor  å  avvente pågåande pro—

sessar med høyring av forskrift og evaluering i regi av

Miljødirektoratet før ein tek stilling til saka. D e s 5 e

m  e d] e m e n e meiner at å leggje opp til ei handsaming

som vil føre til høgt konfliktnivå mellom interesse—

partar som vil verte omfatta av framlegget, ikkje vil tene

saka. D e  sse m edl em e n e peikar på at det er ulike

meiningar om auka motorisert ferdsel  i  norsk natur. Det

er difor viktig at endringar  i  regelverk vert gjennomførte

gjennom legitime og gode prosessar.

Komiteens medlemmer fra Arbeider—

partiet og Sen terpartiet visertil atKlima—ogmil—

jødepartementet har hatt forslag til endringer  i

motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøre—

tøyer  i  utmark og på islagte vassdragpå høring. Et av for-

slagene fra regjeringen går ut på en presisering i

Innst. 219  S  — 2019—2020

ordlyden  i  forskriften § 5C som synliggjør at kommune-

ne  ikke  er bundet til å måle avstanden mellom bilvei og

hytte  i  luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier

at korteste faktisk mulige trasé er lengre enn 2,5 km.

Høringsfristen for endringer  i  motorferdselloven og

forskrift for bruk av motorkj øretøy i  utmark og på islag-

te vassdrag gikk ut 4. mars 2020. D is  s e  m e dlem  m  e  r

merker seg at de aller fleste høringssvarene tar for seg

nettopp å fjerne 2,5 km—regelen for kjøring med snø—

scooter fra brøytet bilvei til egen hytte.

Disse medlemmer har tiltro til at dette er en

oppgave kommunene er best egnet til selv å løse, uten

byråkratiske regler fastsatt  i  forskrift. D  i  5 s e m e d-

l e  m m  e r har merket seg et stort engasjement fra  man-

ge lokalsamfunn i saken. Flere og flere familier får nå av-

slag på sine søknader om å kjøre med snøscooter til hyr-

ta si.

Disse medlemmer viser til at det er flere tusen

scooterløyver som skal fornyes dette året, og at innskjer-

pingen som ble innført  i  2016, får dramatiske konse-

kvenser for flere familier. For disse familiene betyr det at

hytta ikke kan tas i bruk på vinterstid.

Di  s s e  m  e dl e m rn e 1' har fremmet dette forslaget

for både ett 0g to år siden, men uten at regjeringen har

vist vilje til å gjøre noe som helst for å verken presisere

regelverket eller gjøre det lettere og mindre byråkratisk.

Komiteens flertall, medlemmene fra Ar-

beiderpartiet, Fremskrittspartiet 0g Sen-

terp artie t, viser til at kommunene i dag kan gi

tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje

og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5

km fra brøytet bilveg. Dette er hjemlet  i  forskrift for

bruk av motorkjøretøyer  i  utmark og på islagt vassdrag

§  5c.

Flertallet viser til at flere kommuner har brukt

selvstendig skjønn, basert på lokale forhold, i vurderin-

gen av 2,5 km—grensen og dermed ikke oppfattet den

som et absolutt krav. F l e  r  t  a  l 1 e  t  er kjent med at fylkes-

mannen nå har pålagt kommunen en innskjerping av

håndhevingen av denne bestemmelsen.

Fle rtal 1 et er bekymret for flere forhold dersom

kommunenes mulighet til skjønnsutøvelse på dette

området strammes inn eller fjernes.

Fle rtallet viser til at en slik innstramming vil

bety at hytteeiere som i årevis har hatt dispensasjon til å

frakte nødvendig utstyr og bagasje til hytta, og innrettet

seg etter dette, vil miste denne muligheten. Videre vil

f lertallet understreke at Norge mange steder består

av bratt og kupert terreng hvor faktisk kjøreavstand

langt vil overstige avstand  i  luftlinje. F 1 ertallet er

kjent  med at deti flere fylker i år er slik at stadig flere

hytteeiere har fått avslag på sine søknader om tillatelse

til scooterkjøring til og fra hytter, med den begrunnelse

at avstanden ikke er stor nok målt i luftlinje. Fle rtal-
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let viser til at dette er en lite praktisk, og unødvendig

byråkratisk, håndheving av bestemmelsen i forskriften

§ 5c. F l ertalle t er kjent med at mange kommuner

mener denne formen for innstramminger innebærer en

mistillit til deres vurderinger.

Fle rtallet mener på denne bakgrunn at forskrif-

ten  §  5c vedrørende tillatelse til frakt av nødvendig ut-

styr  og bagasj e til egen hytte er utdatert med hensyn til

dagens samfunnskrav og bruksmønster.

F  1 e  rtallet viser til at det i dag er en stille praksis

som tillater skjønn og muliggjør lempelige løsninger når

det gjelder dette kravet, noe som blir krevende når fyl-

kesmannen har innført innskjerpinger. F 1 e r  t  alle  t  ser

at denne innskjerpingen fører til at folk avskjæres fra  å

benytte hyttene sine. F 1 e r t al 1 et mener videre at dette

innebærer at regelen vil virke mot sin hensikt, som var  å

stimulere til forbedret folkehelse og økt friluftsglede.

Komiteens medlemmer fra Arbeider—

partiet og S enterpartiet viserogsåtilatKlima—og

miljødepartementet har gjennomført høring av forslag

til en rekke endringer i lov 10. juni  1977  nr. 100 om

motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai

1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på is-

lagte vassdrag. D i  s  s  e  m  e  d 1 e  m m e r merker seg at et

stort flertall av kommuner, organisasjoner og privatper-

soner i sine høringssvar tar til orde for å fjerne kravet om

2,5 km.

Komiteens flertall, medlemmene fra Ar—

beiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sen—

te rp a rti e t, mener at en ved å fierne kravet om 2,5 km

vil sikre bedre etterlevelse av regelverket og redusert

saksbehandling.  F  1 e rta ] 1 e tmener videre at dette kan

føre til færre tvistesakerpå alle nivå, og at man styrker det

kommunale ansvaret og råderetten i eget lokalmiljø.

På denne bakgrunn fremmer fl e rta lle  t  følgende

forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift 15. mai

1988 m. 356 forbruk av motorkjøretøyer i utmark og på

islagte vassdrag slilc

§  5c skal lyde:

eier av hytte for transport av bagasje og utstyr  mel-

lom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet brøy-

tet bilveg.»

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk

Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vi—

3

ser til flere friluftsorganisasj oner som uttaler i et skriftlig

innspill til komiteen datert 28. februar 2020:

«Organisasjonene vil på det sterkeste oppfordre
partiene til ikke  å  støtte en ytterligere nasional liberali-
serlng som vil medføre mer motorisert ferdsel i utmark.
også med tanke på alle endringene som er gjort de siste
årene. Samlet utgfør disse en stor  endn‘n g for friluftsli-
vet, naturen og de som lever der.»

De peker også på utfordringene de får ved at det

nettopp er sendt på høring et forslag fra regjeringen om

samme tematikk, som følger opp forslag fra Stortinget

for under ett år siden.

Disse medlemmer er enigiatdette ertungtvei-

ende grunner til ikke  å  vedta forslaget, både av hensyn

til friluftsliv, av hensyn til å unngå mer motorisert ferd-

sel i utmark og av hensyn til biologisk mangfold. Det er

klart at det å lempe på reglene for kjøring til fritidsbolig

vil føre til mer kjøring. D i  s s e  rn e d 1 e m m e r viser til at

det i befolkningen er et sterkt ønske om å unngå denne

typen kjøring.

Disse m edlemm er vi] også vise til FNs naturpa—

nels rapport av 6. mai 2019 om faren for naturmangfol—

det. Å tillate mer kjøring vil øke den samlede belastnin—

gen på naturmangfoldet, og spesielt i sårbare etable-

ringsperioder som på senvinteren/våren, hvor hytter

ofte brukes. D i  5 s  e  m  e  d l  e  m  m  e  r mener at fordelene

ikke oppveier de store ulempene ved forslaget, spesielt

samtidig som det pågår en prosess i regjeringen om det—

te. D i  s s e m e d 1 e m m e r vil derfor stemme imot repre-

sentantforslaget.

Tilråding frå komiteen

Tilrådinga frå komiteen vert fremja av medlemene i

komiteen frå Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Sen-

terpartiet.

KO 111 i te e n har for øvrig ingen merknader, viser

til representantforslaget og rår Stortinget til  å  gjere slikt

vedtak:

Stortinget ber regjeringen endre forskrift 15. mai

1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyeri utmark og på

islagte vassdrag slik:

§  5:: skal lyde:

eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mel-

lom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet brøy—

tet bilveg.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. mars 2020

Ketil Kjenseth

leiar

Liv Kari Eskeland

ordførar
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Representantforslag om  endring av forskrift for bruk av

motorkj øretøyer i  utmark og på islagte vassdrag
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Tilhører sak

Representantforslag om  endring  av  forskrift  for bruk av  motorkjøretøyer i  utmark og på islagte vassdrag

Vedtak 539

Stortinget ber releringen endre forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark

og på islagte vassdrag slik:

§ 50 skal lyde:

eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet

brøytet bilveg.

Vedtak 540

Stortinget ber releringen sørge for at endring av forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gates  gjeldende fra 1. oktober  2020.

Vedtak  541

Stortinget ber regjeringen sørge for at forskriftsendringen fører til forenklinger  i  regelverket og økt

kommunalt selvstyre.
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Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 17. 

mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved kulturskolen, gis 

ikke videre reduksjon i kontigent 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 17. 

mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved kulturskolen, gis 

ikke videre reduksjon i kontigent 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 



kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars til 17. 

mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved kulturskolen, gis 

ikke videre reduksjon i kontigent 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret fastsetter satser for kulturskole kontingent hvert år i desember for påfølgende 
kalenderår. Koronasituasjonen har ført til endring i den tjenesten som kulturskolen leverer. Situasjonen 
tilsier at det er relevant å vurdere hva kundene skal betale for tjenesten som er levert. 
 
Kulturskolen har gitt nettbasert undervisning til de fleste elevene og for en del elever har 
undervisningstilbudet fungert bra som nettundervisning.  
 
For noen fagområder er det utfordrende å gi god nok undervisning via nett, med tanke på hvilket tilbud 
elever/foresatte opprinnelig har oppfattet at de har meldt seg på.  
 
Enkelte elever har ikke fått undervisning; de har ikke mottatt tjenesten de normalt betaler for. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Stengt kulturskole fra 12. mars kl. 18 og ut uke 20 
 
Kulturskolen stengte sin virksomhet, grunnet koronapandemien, fra torsdag 12. mars kl. 18. Elever som 
skulle hatt undervisning etter dette tidspunktet, fikk beskjed om at kulturskolen var stengt. 
 
Kulturskolen har flere deltidsansatte som jobber for andre arbeidsgivere mandager og fredager. Uke 12 
(16.-22. mars) ble benyttet til planlegging for at det kunne gis nettundervisning fra uke 13. 
 
I de påfølgende 8 uker, ukene 13 - 20 (23. mars til 17. mai), er det gitt nettundervisning for elevene på 
teater, billedkunst, piano, gitar, musikkteori, fiolin og sang. 
 
Treblåselever har ikke mottatt undervisning grunnet lærers sykefravær. 
 
KunstSkapet og Marmorbandet er gruppetilbud. Det har ikke vært mulig å gi relevant nettundervisning 
for disse gruppene i denne perioden. KunstSkapet er et gratis-tilbud gjennomført i SFO-tida og vil ikke 
være omfattet av eventuelle endringer i kontingenten. 
Ut fra smittevernhensyn og ROS-analyse gjennomført for kulturskolen, har rektor besluttet å ikke tilby 
fysisk undervisning for Marmorbandet i perioden 12. mars og ut vårsemesteret. 
 
Våren 2020 har kulturskolen brukt mye ressurser til ULVEN, samarbeidsprosjektet med Valnesfjord og 
Vestmyra ungdomsskoler, sceneinstruktørordninga og flere andre aktører. Eventuelle endringer av 
kontingenten berører ikke prosjektet. 
 
Brukerundersøkelse 
Før påske gjennomførte kulturskolen en brukerundersøkelse. Så å si alle som svarte ga  positive 



tilbakemeldinger på nettundervisningen. Omtrent halvparten av respondentene mente at kontingenten 
burde reduseres. Én mente undervisningen burde være gratis, de andre mente det kunne være noe 
reduksjon. 
 
 
Gjenåpning av kulturskolen fra uke 21 
1.mai kom det en Veileder om smittevern for kulturskolen fra Norsk kulturskoleråd. Veilederen er 
oppdatert i tråd med endrede retningslinjer fra regjeringen og Folkehelseinstituttet, både 8. og 12. mai. I 
vurderingene som er gjort før gjenåpning av kulturskolen, ligger denne veilederen til grunn i tillegg til 
gjennomført ROS-analyse etter malen fra KS.  
  
18. mai startet den ordinære undervisningen opp igjen for teater, billedkunst, fiolin og sang. 
Ut fra ROS-analysen og smittevernhensyn, har rektor fastsatt at elever på piano, gitar og musikkteori 
fortsetter å få undervisning via nett. 
 
 
Kulturskolekontingent vår-1, 1. januar – 22. mars 
Det er sendt ut kontingent for kulturskolen for perioden januar til og med 22. mars 2020.  
I kontingentgrunnlaget er det trukket fra den/de gangene elevene ikke har fått undervisning grunnet 
korona. Det gjelder fra torsdag 12. mars etter kl. 18:00 til og med 22. mars. 
 
 
Kulturskolekontingent vår-2, 23. mars – 19. juni 
Kommunestyret fastsatte kontingentsatser for kulturskolen 12.desember 2019 i sak 111/19 - 
Betalingsregulativ 2020. Kontingenten fastsettes ut fra hvilke tjenester som tilbys og ut fra kommunens 
totale økonomiske situasjon. Koronasituasjonen er en spesiell situasjon. 
 
Våren er delt i tre perioder. Periode 1 fram til stenging har fungert normalt. I periode 2 har kulturskolen 
vært stengt og elevene har fått nettundervisning. I periode 3 er kulturskolen gjenåpnet og gir tilpasset 
undervisning i forhold til gjeldende smittevernregler. En del elever fortsetter med nettundervisning også 
i denne perioden.  
 
Elever som fra 18. mai blir tilbudt ordinær undervisning ved kulturskolen, har mulighet til å velge å få 
nettundervisning i stedet. Kulturskolen har elever fra 8-80 år. For elever i aldersgruppen 65+, vil det 
være naturlig at de forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger og dermed velger å fortsette 
med nettundervisning. Dette kan også være aktuelt for personer i lavere aldersgrupper grunnet 
grunnsykdommer. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Elever som ikke har mottatt undervisning i perioden fra 23. mars bør ikke betale kontingent. Dette 
gjelder elevene i Marmorbandet. 
 
Undervisningen som er gitt via nett, er av god kvalitet og har fungert godt for en god del elever. Elevene 
har fått god oppfølging og informasjon. Kulturskolen har hatt tettere samarbeid med heimen i perioden, 
noe som oppleves som positivt av alle parter. Det gis likevel ikke undervisning slik det er beskrevet i 
kulturskolens informasjonsmateriell og søknadsprosedyre. Kulturskolen har ikke gitt tilbud om samspill, 
det gjennomføres ikke ordinære konserter og forestillinger og elevene har ikke kunnet ta del i et 
lærende og kreativt miljø. De fleste elevene trenger fysisk veiledning og tilrettelegging. For noen 
fagområder har det vært spesielt utfordrende å få til god nok undervisning, blant annet innen teater 
som er et kontaktfag. 
 

https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole


Det bør ikke gis fullt fritak for kontingent for elever som har blitt tilbudt nettundervisning i perioden. En 
reduksjon bør ikke være større enn 50 %. En reduksjon på 20-30 % viser forståelse for situasjonen og 
imøtekommer elever/foresatte i forhold til at tilbudet har endret seg. 
Kommunens totale økonomiske situasjon bør også være en del av vurderingen. 
 
Til orientering utgjør reduksjonene omtrent dette i kroner: 
 
Marmorband, ingen undervisning 23. mars - 19.juni                                  ca. kr. 7.000 
Redusert kontingent fiolin, sang, teater, kunst 8 uker                           ca. kr. 7.000 
Redusert kontingent piano, gitar, musikkteori 23. mars - 19.juni             ca. kr. 6.000 
 
Alle hensyn tatt i betraktning, vurderer kulturskolens rektor at det enten betales fullt ut for tjenestene 
som er levert, eller at det gis en generell reduksjon på 20-30 %. Elever som velger nettundervisning fra 
18. mai, i stedet for oppmøte ved kulturskolen, bør betale full kontingent. 
 
Dersom det skal gjøres en mer nyansert vurdering av kontingentreduksjonen, er det mulig å delegere 
ansvaret for dette til kulturskolens rektor. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Konkretisering av kaileie - Fauske sentrum 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med 
budsjett 2021. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kai leie i Fauske 
sentrum. 
 
Takster blir som følger: 
 
Flytebrygge (uten strøm) kr. 75,- inntil 12 timer  
Flytebrygge (Uten strøm) kr. 150,- pr. døgn 
Kai leie uten strøm og vann kr. 200,- pr. døgn 
Kai leie med strøm og vann kr. 300,- pr. døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på 600,-. 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlag blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med 
budsjett 2021. 

 



Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
kaileie Fauske sentrum. Takster for kaileie Fauske sentrum, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med budsjett 
2021. 
 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 076/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen innføre tiltak for konkretisering av kaileie i Fauske 
sentrum. 
Takster blir som følger. 
Flytebrygge (uten strøm) kr 150 pr døgn 
Kaileie uten strøm kr 200 pr døgn 
Kaileie med strøm kr 300 pr døgn 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på kr 600.- 
Takst innføres umiddelbart etter vedtak. 
 
Takstgrunnlaget blir innarbeidet i Fauske kommunes faste betalingsregulativ i forbindelse med 
budsjett 2021. 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har en kai og en flytebrygge i Fauske sentrum. Kai leie er regulert i betalingsregulativet 
for Fauske kommune som reguleres en gang pr år i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune ser av betalingsregulativet at det er manglende informasjon vedrørende kai leie i 
sentrum. 
I betalingsregulativet er det medtatt, og spesifisert, flytebrygga som objekt for kai leie. 
Fauske kommune har også mulighet for uttak av landstrøm til båter, noe vi ser i sterkt økende grad skjer 
når større båter ligger til kai. Dette har medført stor økning i strømkostnader for Fauske kommune, og 
Rådmannen ser nødvendigheten av å både spesifisere kai leien, samt å sørge for at det blir inndekning 
av de kostnadene bruk av kaia medfører. Det er også registrert en økende grad av båter til kai på 
kveldstid og i helger, og der landstrøm brukes. 



 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kaier trenger kontroll og ettersyn hvert år, samt at vi ser at dette har vært manglende over mange år. 
Dette er nå satt i system for å hindre skader og at det jevnlig kan sørges for en forsvarlig bruk av 
anlegget. 
Det vil bli gjennomført tydelig og informerende skilting, blant annet med betalingssatser og hvordan 
utføre betaling. Dette vil bli gjort både på flytebrygga og ved kaifronten. Det vurderes også webkamera 
for å sikre at det er sporbarhet i båter som ligger til kai. 
Det er viktig at kundene har mulighet å betale, samt at det informeres på en god og dekkende måte, noe 
som nå gjøres med skilt og enkle betalingsmåter. 
Over år er det relativt liten inntekt som har kommet inn på båtligge ved kaiene, og dette kan bero på de 
ovennevnte opplysninger i saken, som noen av faktorene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai leien blir dermed konkretisert som følger: 
 
Pris: 
Flytebrygge (uten strøm) kr. 75,- inntil 12 timer  
Flytebrygge (Uten strøm) kr. 150,- pr. døgn 
Kai leie uten strøm og vann kr. 200,- pr. døgn 
Kai leie med strøm og vann kr. 300,- pr. døgn 
 
Satsen og konkretiseringen innarbeides i betalingsregulativet ved budsjettbehandlingen, men inntrer 
som takst fra og med kommunestyrets vedtak. 
 
Skilttekst, settes opp ved kaifront samt på flytebrygga: 
 
Betaling: 
Betaling på Vipps: 554409, merk innbetaling med båt navn eller nummer 
Faktura: Send melding til 991 24 871 med informasjon om fakturaadresse og antall døgn. 
 
Søppel: 
Små mengder søppel kan legges i søppeldunk på land. 
Større mengder søppel må tas med. 
 
Overtredelse 
 
Overtredelse innebærer gebyr på lik linje med parkeringsgebyr på 600,-. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/8110     
 Arkiv sakID.: 16/11742 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
064/20 Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020 
055/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 

 
Vedlegg: 
08.06.2020 Finneidlia plankart 1443956 

08.06.2020 Finneidlia_bestemmelser 1443957 
 
Historikk/saksopplysninger: 
 
3. gangs behandling 
Fauske kommune fremmer revidert forslag til detaljregulering av Finneidlia. Planen er en revisjon av 
opprinnelig plan for Finneidlia, vedtatt 07.11.1996. 
Planen omfatter ny og eldre boligbebyggelse, idrettsanlegg, landbruksområde, lysløype/turveg, 
fortau/gang- og sykkelvei, samt skole og barnehage på Finneid. Planområdet strekker seg fra RV 830 
(Vatnbygdveien) i sørvest til Rognveien i nord og utgjør et areal på ca. 450 daa. Endringene er i tråd med 
rammene i gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. 
Hensikten med endringsforslaget er bl.a. å tilrettelegge for myke trafikanter, særskilt skoleelever, i 
tilknytning til Finneid skole, økning av parkeringskapasiteten for skolen, tilrettelegging av offentlig 
transport og en generell oppdatering av gjeldende plan basert på føringer for sone C i kommuneplanens 
arealdel. 

Planforslaget ble første gang sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 
20.12.16. Det ble i ettertid gjort justeringer av plankart og bestemmelser som medførte at planforslaget 
ble sendt på utvidet høring i perioden 16.02.17 – 31.03.17. 

Ved 2. gangs behandling i planutvalget 18.04.2017 ble det gjort følgende vedtak: 

Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i reguleringsplan der 
man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at dette går ut over 
trafikksikkerheten i området. 

Rådmannen har grundig vurdert alternativ adkomst til boligområdet nord for Finneid skole og Lyngheia 
barnehage. Konklusjonen er at det ikke finnes noen gode alternative adkomster med bakgrunn i 
følgende: 

· Topologien i området gjør det særdeles vanskelig å få et stigningsforhold til avkjørsel og kjøreveg 
som er i tråd med krav i vegnormalen N100. 



· Alternativ adkomst via skoleområdet er utelukket da dette vil genere en uønsket trafikkøkning. 

Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
vanskelig å få dette til uten å etablere tunnel. Det konkluderes med at adkomst til boligområdet BFS13-
BFS17 etableres som vist i plankart. Det er utført mindre justeringer av SKV8 og SF5 for å ta hensyn til 
tomtearealet tilhørende Lyngheia barnehage (BBH). 

Etter nedleggelse av Hauan skole er det nå flere barn som kommer gående/syklende fra Hauan/Sjåheia 
etter gang- og sykkelveien langs Rognveien. I dag må elevene krysse innkjørsel til Finneid skole der det 
til tider kan være ganske uoversiktlig med bil- og busstrafikk inne på skoleområdet. 
For å øke sikkerheten og forhindre ulykker så anbefaler rådmannen at det etableres en koblingen 
SF5/SGS10, uavhengig av etablering av SKV8. Se figur 1. 
 

Figur1: Utsnitt fra planforslaget. Oversikt over adkomst til boligfelt med tilhørende fortau/gang- og sykkelvei. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 24.03.20 - 15.05.20.  
Det er innkommet 7 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 18.05.20 
 
Viser til høring datert 24.03.20 (deres ref.: 20/4206). Fylkesmannen har i henhold til Kommunal-og 



moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale 
statsetater i Nordland i plansaker. Til denne planen foreligger det ved fristutløpet ingen innsigelser, og 
derfor ingen samordningsplikt. Fylkesmannen har heller ingen egne vesentlige merknader til 
planforslaget. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Tas til orientering. 
 
Nordland fylkeskommune, 11.05.20 
 
Uttalelse ved offentlig ettersyn – endret detaljregulering for Finneidlia – 
Fauske kommune 
Saken gjelder mindre endringer av reguleringsplan rundt Lyngheia barnehage og Finneid skole. 
Opprinnelig ble området regulert i 1996. Revidert reguleringsplan ble først sendt på høring i 2016. 
Fylkeskommunen uttalte seg til denne i brev av 20. desember 2016. På bakgrunn av innkomne 
merknader ble så dette planforslaget sendt ut på ny høring i 2017. Dette forslaget ble ikke kommentert 
fra vår side. Nå er det gjort ytterligere endringer i reguleringsplanen for å legge enda bedre til rette for 
tryggere ferdsel myke trafikanter, først og fremst rundt skole og barnehage. Bl.a. har endret 
skolestruktur økt ferdselen av barn og unge i planområdet. Utover dette innebærer planforslaget bedre 
tilrettelegging for offentlig transport, økt parkeringskapasitet ved skolen og barnehagen, generell 
oppdatering, m.m. Øvrige deler av planen, bl.a. byggeområder, ser ikke ut til å være endret. 
 
Endringene er i tråd med føringer i kommuneplanens arealdel. Ifølge kommunedelplan for Fauske 
sentrum (2018) skal reguleringsplanen fortsatt gjelde. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse. 
 
Merknader 
Forholdet til regionale interesser 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet 
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Plandokumentene er etter 
fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både 
juridiske dokumenter og informasjon til publikum. 
Trafikksituasjon 
Fylkeskommunen oppfatter planendringene som svært positive siden de legger forholdene bedre til rette 
for myke trafikanter. Trafikkbildet rundt skole og barnehage er endret som følge av 
nedleggingen av Hauan skole. Planforslaget gir nå tydeligere og mer sammenhengende 
ferdselsårer for myke trafikanter. Et ønske om å flytte planlagt adkomstvei (o_SKV8) til 
boligområdene nord for skole/barnehage er forlatt av hensyn til topografien. Vi oppfatter plankartet slik 
at gang- og sykkelvei SGS9 gjennom grøntområdet GF3 til kryssing av o_SKV8 videreføres fra forrige 
plan. Vi ber kommunen legges opp til tryggest mulig kryssing av o_SKV8, helst i form av opphøyd fortau. 
Så snart utbyggingen kommer i gang i boligområdene kan denne vegen få betydelig trafikk. 
 
Det er positivt at bestemmelsene i pkt. 10.7 sier at fortau SF5 og gang- og sykkelveg SGS10 kan etableres 
uavhengig av o_SKV 8, men vi ber kommunen endre formuleringen fra kan til skal. 
I forbindelse med framtidig boligbygging i områdene nord for barnehage og skole (BFS 15-17, m.fl.) bør 
det reguleres inn fortau langs Finneidbakken. 
 
Vannforvaltning 
Planendringene medfører ingen direkte inngrep i vannmiljøet, men reguleringsplanen som helhet berører 



i sin østre del Finneidbekken. Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en 
arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet. Vi viser til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt 
vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster. 
Kulturminner 
Endringsforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er dette ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er 
imidlertid ikke registrert. Vi er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 
kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
Vurdering/anbefaling: 
Det er i bestemmelsenes § 5, punkt 5.1, satt krav til etablering av opphøyet gangfelt over SKV8. 
Punkt 10.7 endres til: Regulert fortau SF5 og SGS10 skal etableres som en sikker adkomst til 
skoleområdet uavhengig av etablering av kjøreveg o_SKV8. 
Det er vurdert som tilstrekkelig å etablere fortau SF6 som del av adkomst til friluftsområdene. Det er 10 
boligtomter som knyttes til Finneidlibakken, det vil derfor forventes moderat trafikk langs denne. Likevel 
anbefaler Rådmannen at det etableres fortau SF8 langs Finneidlibakken med hensyn til Lyngheia 
barnehage og som en del av adkomst til friluftsområdene. 
 
Sametinget, 31.03.20 
 
Uttalelse vedrørende høring - Detaljregulering Finneidlia 
- Fauske kommune. 
Sametinget viser til deres brev av 27.03.2020. 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
aktuelle området. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget. 
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ivaretatt i planbestemmelsen § 3, punkt 3.5. 
 
 
Indre Salten Energi, 27.03.20 
ISE Nett har følgende merknad til reguleringsplan for Finneidlia: ISE Nett ønsker å bli tatt med på 
planlegging av strømtilførsel. Det må blant annet settes av plass til ny nettstasjon i dette byggefeltet. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Gjennom samarbeid med ISE har det blitt avsatt areal til nettstasjon for nytt boligområde. 
 
 
Lyngheia barnehage, 28.04.20 
Lyngheia Barnehage AS viser til mottatte forslag til detaljregulering for Finneidlia datert 23.4.2020 og 
har følgende merknad/innsigelse til planforslaget som bes tatt med i videre behandling av 



detaljregulering: 
Lyngheia Barnehage AS sin avdeling Tinkeliheia barnehage på Finneid, som er en friluftsbarnehage, 
kommer i kraftig skvis med det foreliggende forslag til reguleringsplan for området. Det er behov for noe 
friområde rundt barnehagen for å kunne gi barna trygghet og ro i hverdagen. Barnehagen benytter 
skogen, i tilknytning til barnehagen, til å praktisere friluftslivet med høsting fra naturen, innsamling av 
naturmaterialer, planting og tilbereding av mat, miljøforvaltning og skogturer. Veier tett inntil 
barnehagen på alle sider av eiendommen vil medføre vesentlige støy- og støvplager og virke sjenerende 
for barnas kvalitet på uteoppholdet. Barnehagen har ambisjoner om å bygge ut for 10-15 nye 
barnehageplasser for å ta i mot flere innbyggere i Finneidlia og Hauan-området, og da trengs det mer 
friområde rundt dagens eiendom. Etablering av ny vei med tilhørende fortau vil sette begrensning for å 
kunne gjennomføre påbygging av eksisterende barnehagebygg mot nord. 
Styret i barnehagen ber om at innkjøringen til boligfeltet merket SKV8 flyttes til nord-siden av friområdet 
GF3. Da unngår man i det minste veitrafikk på den ene siden av eiendommen og at ny vei med tilhørende 
fortau setter begrensing i muligheten til utvidelse av barnehagen. 
 
Vurdering/anbefaling 
Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
svært vanskelig å få dette til. 
Barnehagen har valgt å etablere seg i det som i gjeldene reguleringsplan er avsatt som fremtidig 
boligområde med regulert adkomstvei langs nordlige tomtegrense. Rådmannen ser ikke at barnehagen 
har noen rom for utvidelse i dette området. 
I reguleringsplanen for Finneidlia vedtatt 07.11.96 er deler av arealet til barnehagen avsatt til 
allmennyttig formål (101/369) og boligformål (101/399). Barnehagen burde vært klar over at 
omkringliggende arealer er avsatt til vei og boligformål. Den ene boligtomten (B14) fra opprinnelig plan 
ble tillatt fradelt fra 101/4 til 101/399 som en tilleggstomt til Lyngheia barnehage den 31.10.06. 
Det er i planforslaget avsatt et felles område for uteoppholdsareal tiltenkt boliger og barnehagen. 



 
Figur 2: Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan for Finneidlia. Lyngheia barnehage, avd. Tinkeliheia, 
disponerer eiendommene 101/369 og 101/399. 
 
Finneid FAU, 06.05.20 
 
Høring vedrørende detaljregulering for Finneidlia  
I forbindelse med høringsforslag til detaljregulering for Finneidlia, sak 029/20, ønsker Finneid FAU å 
komme med en uttalelse.  
Finneid FAU vil på det sterkeste fraråde å anlegge vei SKV8 så tett inntil barnehagens arealer. Det er 
allerede nå vei og parkeringsplass på tre sider av barnehagen, og ved å anlegge SKV8 inntil 
tomtegrensen til barnehagen, vil denne bli omringet av trafikk. FAU mener det vil være svært 
begrensende for friluftsbarnehagens daglige aktivitet, samt at det også vil påvirke Finneid skoles 
uteområde i negativ retning. Det er barn mellom 0 -10 år som er hovedbrukerguppen i dette 
området, og da ønsker Finneid FAU at kommunen må legge best mulig til rette for en trafikksikker 
hverdag, samt ivaretakelse av skolens og barnehagens uteareal.  
Vi foreslår derfor på nytt å prøve å finne løsninger for å anlegge veien nord for område GF3, til tross 
for at stigningsforholdene ifølge detaljreguleringen er vurdert for å være vanskelige. Finneid FAU 
ønsker også å poengtere at det å anlegge en gang- og sykkelsti vil være noe helt annet enn å 
anlegge en vei beregnet for motorisert ferdsel. Finneid FAU stiller seg positive til oppretting av en 
gang- og sykkelsti mellom barnehagen og GF3.  
Videre er Finneid FAU er enig i planavdelingens begrunnelsen for at vei til boligområdet ikke kan 
anlegges via skoleområdet pga. uønsket trafikkøkning til skolens område.  
Det er nå etablert en fartshump ved innkjørselen til Finneid skole, noe som har vist seg å gi effekt på 
trafikksikkerheten. Men det er absolutt nødvendig å øke denne sikkerheten ytterligere. Det foreslås 



følgende utbedringer:  
 Anlegge gang- og sykkelsti som nevnt over.  

 Anlegge lysregulering i krysset.  

 Bedre vei og fortau i dette området, for eksempel med ytterligere utvidelse av fortau.  

 Øke oversikten rundt krysset.  

 Bedre veimerking og lyssetting ved overgangsfelt.  
 
Det ble i årene 2011 og 2012 gjennomført en friluftskartlegging i kommunen initiert av 
Miljødirektoratet, lokalt koordinert gjennom Salten Friluftsråd. Målet var å synliggjøre verdifulle 
friluftsområder i kommunene - også det nære friluftslivet som gjerne også er det hyppigst benyttede 
av befolkningen- de områdene som er rett utenfor «stuedøra». Dette ble som sagt gjennomført i 
Fauske Kommune i 2011. Ett omfattende arbeide som involverte Salten Friuftsråd, Fauske 
kommune, Statskog, Statens naturoppsyn, aktuelle skoler og barnehager som til sammen skulle 
kartlegge hvilke nærtur-områder som benyttes og viktigheten av disse.  
 
Saken ble behandlet i Planutvalget 16. april 2012 sak 051/12 med følgende vedtak:  
Det anbefales at friluftskartleggingen tas i bruk aktivt i den kommunale saksbehandlingen gjennom 
følgende tiltak: Kartleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning Det etableres 
saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas inn som del av 
beslutningsgrunnlaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser skal redegjøres for 
hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt mht. friluftsinteressene ved 
valg av løsninger. Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommunedelplanens 
arealdel og utformingen av denne. Herunder bør det vurderes mulig bruk av hensynssoner og 
bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformål.  
Området det nå refereres til hvor det skal etableres vei er i friluftskartleggingen omtalt som 
Finneidfjellet og Rundløypa – begge satt til svært viktige friluftsområder. Dette på bakgrunn av en 
rekke kriterier som kan leses om her: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf  
Av saken ser der ikke ut til at kartleggingen er hensyntatt og vi anmoder om at det blir tatt inn i 
saken. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
I kommuneplanens arealdel for Fauske sentrum fra 2018 er det bestemt at reguleringsplanen for 
Finneidlia fortsatt skal være gjeldende. Reguleringsplanen for Finneidlia går tilbake til 1980 og fra den 
gang har området nord for barnehagen vært regulert til boligformål. Det har senere blitt gjort revisjoner 
av planen i 1984 og 1996. Forslaget til detaljregulering for Finneidlia er basert på gjeldene plan fra 1996, 
der man nå prøver å tilrettelegge for myke trafikanter, særskilt skoleelever, i tilknytning til Finneid skole. 
Friluftsområdene er lett tilgjengelige i planforslaget. 
Håndbok N303 trafikksignalanlegg definerer kriterier for oppretting av lysregulering. I forbindelse med 
avkjørsel til skolen så er timetrafikken for lav til å møte kriteriene for opprettelse. 



 
Figur 3. Kriterier for signalregulering i kryss. Kilde Håndbok N303 Trafikksignalanlegg. 
Det er i planbestemmelsenes § 10, punkt 10.6 satt særskilte krav om belysning for gangfeltet inn til 
skolen. Punkt 10.7 åpner opp for etablering av fortau/gang- og sykkelvei uavhengig av adkomst til nytt 
boligfelt. 
Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
svært vanskelig å få dette til. 
 
Foreldregruppa v/Lyngheia barnehage avdeling Tinkeliheia, 07.05.20 
Uttalelse vedrørende detaljregulering for Finneidlia 
I forbindelse med forslag til detaljregulering for Finneidlia, sak 029/20, ønsker foreldrerepresentant i 
Tinkeliheia barnehage på vegne av foreldregruppa, å komme med en uttalelse. 
Som i tidligere høringsprosess, vil vi på det sterkeste fraråde å anlegge vei SKV8 så kloss inntil 
barnehagens arealer. Det er allerede nå vei og parkeringsplass på tre sider av barnehagen, og ved å 
anlegge SKV8 inntil tomtegrensen til barnehagen, vil denne bli helt omringet av trafikk. 
Foreldrerepresentant stiller seg spørrende til at en friluftsbarnehage skal begrenses i så stor grad med 
veier og trafikk, der de fleste som ferdes er nettopp barn. Det påpekes også at vei SKV8 vil være direkte 
ødeleggende for barnehagens uteområder og adkomst til naturen som vi er så heldige å ha nærme. 
Vi foreslår på nytt å prøve å finne løsninger for å anlegge veien nord for område GF3, til tross for at 
stigningsforholdene ifølge detaljreguleringen er vurdert for å være vanskelige. Dette vil ikke si umulige. 
Her bør virkelig ikke kostnad ha betydning. 
Vi er videre enige med planavdelingen i at vei til planlagt boligområde ikke kan anlegges via 
skoleområdet på grunn av uønsket trafikkøkning her. 
Det anses å være positivt med en gang- og sykkelsti mellom barnehagen og GF3, da dette vil bidra til 
bedre trafikksikkerhet for barn på skoleveien. Men det er ønskelig å understreke at dersom en slik gang- 
og sykkelsti etableres, må det ikke brukes som et argument for å også anlegge SKV8 i samme trasé. 
Alternativer for bedre trafikksikkerhet på skoleveien kan være å utbedre nåværende gang- og sykkelsti. 
Det er etablert en fartshump ved innkjørselen til Finneid skole, og denne har gitt effekt på sikkerheten. 
Men det er absolutt nødvendig å øke denne sikkerheten ytterligere. Det foreslås følgende utbedringer: 
 Anlegge lysregulering i krysset. 



 Bedre vei og fortau i dette området, for eksempel med ytterligere utvidelse av fortau. 
 Øke oversikten rundt krysset. 
 Bedre veimerking og lyssetting ved overgangsfelt. 
Til sist vil vi påpeke at det er positivt at Finneid er i utvikling, og at det åpnes opp for å gjøre området 
mer attraktivt. Men vi mener at dette ikke bør gjøres for enhver pris. Ta vare på de elementene som 
nettopp nå gjør området attraktivt, og behold så mye som mulig av den naturlige naturen rundt 
barnehagen og skolen. Skjerm barna for enda mer unødig trafikk, forurensning og støy – og glem ikke at 
Fauske er en folkehelsekommune! 
 
Vurdering/anbefaling 
Kriteriene for å anlegge lysregulering ved avkjørsel til skolen er ifølge Håndbok N303 trafikksignalanlegg 
ikke til stede. 

Rådmannen har grundig vurdert alternativ adkomst til boligområdet nord for Finneid skole og Lyngheia 
barnehage. Konklusjonen er at det ikke finnes noen gode alternative adkomster med bakgrunn i 
følgende: 

· Topologien i området gjør det særdeles vanskelig å få et stigningsforhold til avkjørsel og kjøreveg 
som er i tråd med krav i vegnormalen N100. 

· Alternativ adkomst via skoleområdet er utelukket da dette vil genere en uønsket trafikkøkning. 

Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
meget vanskelig å få dette til uten å etablere tunnel. Det konkluderes med at adkomst til boligområdet 
BFS13-BFS17 etableres som vist i plankart. Det er utført mindre justeringer av SKV8 og SF5 for å ta 
hensyn til tomtearealet tilhørende Lyngheia barnehage (BBH). 

SGS7 kan utvides med bredde som vist i plankart. Det er i planbestemmelsenes § 10, punkt 10.6 satt 
særskilte krav om belysning for gangfeltet inn til skolen. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune 
 

PLANBESTEMMELSER 
til revidert detaljregulering for 

Finneidlia 
 
 
§ 1 GENERELT 
 
Det regulerte området er vist på plankart detaljregulering for Finneidlia med planid 1996001. 
For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. Planen erstatter 
opprinnelig plan. 
 
§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
 
2.1 Reguleringsformål 
 
 Området reguleres til følgende formål (PBL kap. 12-5): 
 
 Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5, nr. 1 
  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS16) 
  Barnehage (BBH) 
  Undervisning (BU1-BU3) 
  Idrett (BIA) 
  Skiløype (BST1-BST3) 
  Energianlegg (BE) 
  Lekeplass (BLK1-BLK2) 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2) 
  Kjøreveg (SKV1-SKV6) 
  Fortau (SF1-SF7) 
  Gang/sykkelveg (SGS1-SGS11) 
  Annen veggrunn - tekniske anlegg (AVT1-AVT3) 
  Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-SVG9) 
  Parkering (SPA1-SPA3) 
 

Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3) 
  Naturområde (GN1-GN6) 

Friområde (GF1-GF3) 
Park (GP1-GP3) 
Turveg (GT1-GT3) 

 



Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5) 
  Landbruksformål (LL1-LL2) 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6) 
  Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 
 

Hensynsoner (PBL2008 §12-6) 
  Faresone - Høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler) 
 
§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
 
3.1 Bebyggelse 

Bygninger skal oppføres med fasader i mur eller tre. Bebyggelsens form, fasader, 
vindusinndeling og synlige materialer skal harmonere med bebyggelsen omkring.  

 
3.2 Tilgjengelighet 

Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift gjøres gjeldende for alle bygg og 
uteområder. 
 

3.3 Kabelanlegg 
Det må tas hensyn til kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 
den enkelte kabeleier. 

 
3.4 Energi 

Nye bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og forsyning som fastsatt i 
den til enhver tid gjeldende forskrift. 

 
3.5 Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for 
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8. 
 

3.6 Tomtegrenser/fradeling 
Der tomtegrenser er vist i planen, er disse veiledende for oppdeling av 
byggeområdene. Fradeling av tomter gjøres i henhold til regulerte tomtegrenser. 

 
3.7 Gjerding mot beitende husdyr 

Det skal settes opp gjerde mot utmarka/husdyr langs nordre og nord-østre side av 
reguleringsplanområdet. Det etableres porter på egnede steder for å sikre adkomsten til 
utmarka (kryssing av turstier, porter for tømmertransport). Plan om gjerding skal 
utarbeides og godkjennes av landbruksforvaltningen i kommunen. Gjerdet skal være 
etablert før områdene BFS13-BFS17 utbygges/opparbeides. Gjerding skal sees i 
sammenheng med etablering av GT2. 

 
 
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
4.1 Offentlig undervisning (BU1-BU3) 



På området kan det etableres bebyggelse og anlegg for undervisningsformål, samt 
uteområdet og interne gangveier som kan fungere som nærmiljøanlegg for 
befolkningen på Fauske for øvrig. Det tillates bygninger i opptil 2 etasjer, eventuelt 
med sokkel. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 50 %. Maksimal gesims-/mønehøyde 
er 9 m, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 

4.2 Barnehage (BBH) 
Innenfor området kan det oppføres bygninger opptil 1 etasje, samt andre innretninger 
innenfor samme formål. Utnyttelsesgrad settes til % BYA = 50 %. Maksimal gesims-
/mønehøyde er 8 m, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 
4.3 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 – BFS17)  

a) I eksisterende boligområder BFS1 – BFS11 tillates oppført boliger i samsvar 
med etablert bebyggelse. 

b) Nye bolighus kan føres opp med inntil 2 etasjer med maks gesimshøyde 7 m og 
maks mønehøyde 8,6 m målt fra gjennomsnittlig terreng. For flatt tak og 
pulttak er maks gesimshøyde 7,8 m målt fra gjennomsnittlig terreng. I skrått 
terreng kan det innredes bolig i sokkeletasje. 

c) Utnyttelsesgrad for boligområder B1 – B17 settes til %BYA = 35 %. 
 

d) Garasje for boligområder BFS1 – BFS17 kan ha en BYA på maksimalt 60 m2. 
Høyden på garasjen skal ikke være større enn boligens mønehøyde. Maksimal 
mønehøyde er 5,6 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal 
tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 

e) Parkering: for boliger  skal avsettes minimum 1,4 parkeringsplasser pr. 
boenhet. For boenheter < 50 m2 skal det avsettes minimum 1 parkeringsplass. 

 
 

4.4 Skiløypetrase (BST1-BST3) 
BST1 og BST2 er eksisterende lysløype. Ved opparbeidelse/endring av SGS11 fra 
lysløype til gang- og sykkelveg, samt ved oppretting av SPA3 skal det etableres ny 
belyst skiløypetrase, BST3. 
 

4.5 Idrettsanlegg (BIA) 
 Innenfor området kan det etableres idrettsbygg og øvrige almennyttige anlegg. 
 
4.6 Energianlegg (BE) 

Innenfor området BE kan det etableres anlegg i tilknytning til energiforsyning 
(trafo/nettstasjon), 

 
 
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Kjøreveg (SKV1-SKV8) 

Områdene SKV1 til SKV8 reguleres til kjøreveger med bredder iht. plankartet. 
Det skal etableres opphøyet fotgjengerfelt over SKV7 og SKV8, som markert i 
plankartet. Langs SKV7 tillates det ikke parkering.  
Eierformen er offentlig. 

 
5.2 Gang- og sykkelveg (SGS1-SGS11) 



Områdene SGS1 til SGS11 reguleres til gang- og sykkelvei med bredder iht. 
plankartet. Eierformen er offentlig. SGS11 kan benyttes som adkomst til BU1 for 
ansatte og brukere av området. 

 
5.3 Fortau (SF1-SF8) 

Eksisterende og nye fortau. Områdene SF1 til SF7 reguleres til fortau med bredde iht. 
plankartet. Eierform er offentlig.  
 

5.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT1-AVT3) 
Områdene AVT1-AVT3 reguleres til annet vegformål- tekniske anlegg med areal som 
fremgår av plankartet. Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, snøopplag, 
rekkverk, skilt, etc. Eierformen for disse områdene er offentlig. Det tillates ikke 
parkering innenfor AVT3. 

 
5.5 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-SVG9) 

 Områdene SVG1-SVG9 reguleres til annet vegformål- grøntareal som fremgår av 
plankartet. Dette er områder for skjæringer, fyllinger, grøfter, grøntanlegg, snøopplag 
etc. Eierformen for disse områdene er offentlig. 
For SVG5 gjelder følgende:  
- Området skal oppheves med kantstein mot SKV6 med visflate på minimum 25 cm.   
- Området kan beplantes, men høyde skal ikke overstige 0,5 m.  
- Det skal ikke opparbeides snø deponi eller plasseres gjenstander i området. 

 
5.6 Parkering (SPA1-SPA3) 

Områdene SPA1 – SPA3 reguleres til parkeringsareal for ansatte og brukere av 
området innenfor BBH, BIA, BU1/BU2, samt lysløype/turvei. Herav 5 % skal være 
avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 
 

 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
 
6.1 Naturområde (GN1-GN6) 

Områdene GN1 til GN6 avsettes til naturområde. Området kan benyttes i henhold til 
bestemmelsene i friluftsloven. 

 
6.2 Turveg (GT1-GT3) 
 GT1 er turveg mot etablert lysløype, BST1. 
 GT2 og GT3 reguleres til fremtidig turveg. 
 
6.3 Friområde (GF1-GF3) 

Benyttes som grønn frisone i forbindelse med gang- og sykkelvei. Områdene kan gis 
en parkmessig behandling. 

 
6.4 Park (GP1-GP3) 
 Områdene kan benyttes til offentlig park. 
 
 
§ 7 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 
 
7.1 Landbruksområder (LL1 og LL2) 



Areal til jord- og skogbruksformål. 
 

Områdene regulert til jord- og skogbruksformål skal disponeres og drives i samsvar 
med jordlovens og skoglovens bestemmelser. 

 
 
§ 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
8.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VFV) 

Området VFV reguleres til naturområde i vassdrag. I dette området tillates ingen 
inngrep. 

 
 
§ 9 HENSYNSONE 
 
9.1 Sikringssone – frisikt (H140) 
 Innenfor områdene benevnt H140 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m 
over veibanen. 
9.2 Fareområde langs kraftledninger  

Bygninger og andre innretninger kan ikke oppføres nærmere kraftlinjer enn 9 m, målt 
horisontalt fra ytterste fase. Faresonen er skravert og målsatt på plankartet. 
  
§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 
10.1 Grunnforhold 

Før det gis tillatelse til tiltak innenfor byggeområdene BFS8-BFS17 skal disse være 
geoteknisk vurdert av fagkyndig personell. Dokumentasjon på dette skal foreligge ved 
søknad om byggetillatelse. 

 
10.2 Utbygging/fradeling 

Ved søknad om rammetillatelse eller ved ettrinns søknad skal det legges ved en 
situasjonsplan som viser plassering av atkomst, bygninger, hovedinnganger, bil‐ og 
sykkelparkering, ev. varelevering, avfallshåndtering og beplantning. Planen skal vise 
høydekoter og hvordan universell utforming er ivaretatt. 
 
Planer som omfatter etablering av vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes 
kommunalteknisk kontor for godkjenning. En godkjent VA-plan skal foreligge før det 
gis byggetillatelse. I tillegg skal det foreligge innmålt digitalt kartverk over VA-
ledninger, vei og gatelys med kabling. 

 
Det er ikke tillatt å bebygge eller fradele noen tomt innenfor planområdet før 
nødvendig opparbeiding av kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, lekeplass, 
vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 
 
Før opparbeidelse av BFS15/BFS16 skal ny turveg, GT2, etableres.  
 

10.3 Utbygging og Fradeling,  
 

Før nye boliger innenfor BFS8 kan tas i bruk skal følgende være ferdigstilt: 
- Felles lekeareal BLK1 
- Atkomstvei f_SKV4 



 
Før ny boliger boliger innenfor BFS9 og BFS10 kan tas i bruk skal følgende være 
ferdigstilt: 
- Komplett atkomstvei o_SKV3 der det dannes knytning mellom o_SKV3 og o_SKV1 i 

henhold til plankartet. 
 
Før ny boliger boliger innenfor BFS13, BFS15 og BFS16 kan tas i bruk skal følgende 
være ferdigstilt: 
- Felles lekeareal BLK2 
- Atkomstvei o_SKV8 
 
 

 
10.4 Radon – ny bebyggelse 

Tiltaksmelding for ny bebyggelse i planområdet skal inneholde dokumentasjon på 
radonkonsentrasjonen fra grunnen. Nødvendige innstrømningsdempende tiltak mot radon 
skal være gjennomført før boligene tas i bruk. 

 
10.5 Lekeplasser 

Felles lekeplasser som er vist på planen skal ferdigstilles samtidig som de respektive 
boligområdene utbygges. Krav til ferdigstillelse er definert under punkt 10.3. 

 
10.6 Gang- og sykkelveg 

Ved opparbeidelse av SKV4 skal det vurderes opphøyet gangfelt mellom SGS9 og 
SF5. Det skal etableres opphøyet gangfelt over SKV6. Det kan etableres opphøyet 
gangfelt mellom SGS5 og SGS6. 
Områdene SGS9-SGS11, samt SF5 og SGS7 og skal være tilstrekkelig belyst. 
Det settes særlig krav om belysningen i forbindelse med gangfelt mellom SGS5 og 
SGS6, samt SGS7 og SF4. 
Ved etablering av busstopp langs SGS7 skal det samtidig opprettes fast dekke samt 
tilstrekkelig belysning langs SGS7. 
 
Med hensyn til universel utforming skal det legges asfaltdekke på SGS5, med tiltenke 
hvileplasser. 
 
Ved opparbeidelse/endring av SGS11 fra lysløype til gang- og sykkelveg, samt ved 
oppretting av SPA3 skal det etableres ny belyst skiløypetrase, BST3. SGS11 skal ha 
fast dekke. 
 

10.7 Generelt 
Regulert fortau SF5 og SGS10 skal etableres som en sikker adkomst til skoleområdet 
uavhengig av etablering av kjøreveg o_SKV8. 
 
Alle tiltak i tilknytning til fylkesveg 830/Vatnbygdveien skal godkjennes av Statens 
vegvesen. 

 
 
 
 
 
Sist revidert av Fauske kommune, 05.06.20 
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Sammendrag: 
Dagens bussparkering i sentrum er lokalisert til Shell, arealet leies fra T. Kolstad eiendom as. 
Leiekostnadene har blitt dekket av Nordland fylkeskommune, men fra 1 juni 2020 er det stopp. 
Nordland fylkeskommune har gitt varsel om at de ikke lengere vil bidra økonomisk.  
 
Saksopplysninger: 
Ved frafall av tilskudd fra Fylkeskommunene så  betyr det at Fauske kommune må dekke alt av 
kostnader i forbindelse med drifta av bussholdeplassen ved Shell. Plan og utvikling har vært i dialog med 
T Kolstad eiendom as for å høre pris på evt salg og evt fortsatt leie av arealene. Ved fortsatt leie vil 
prisen bli første året kr. 156 250,- inkl. moms. Andre året vil leieprisen stige til kr. 218 750,- inkl. moms, i 
tillegg kommer snørydding, strøing og feiing ca kr. 31 250,- pr. år inkl mva. 
 
Det ble også forespurt pris for evt kjøp av arealene som bussene benyttes, men svaret var ‘’høy pris’’.|  
 
Det har fra administrasjon sin side vært jobbet sammen med Fylkeskommunen for å se hvilke områder i 
sentrum som vil være best egnet. Fylkeskommunen har i dette tilfelle engasjert Rambøll for å bistå oss i 
dette arbeidet. Det er gitt ulike alternativer til Rambøll som da har utredet og analysert de ulike 
forslagene som ble gitt. Som det fremgår av analysen så anbefalers det å gå videre med alternativ B, 
altså dagens plassering.  
 
 



 
Alternative busstopp, hele utredningen, se vedlegg. 
 
Når analysen og anbefalingen kom begynte et arbeid med å utrede hvordan få dette til, samt prøve å 
begrense antall busser som samtidig kommer inn på Shell tomta, dette for å begrense arealbehovet. Her 
ble det sett på ulike alternativer både med å ha en busstopp langs E6 og antall skolebusser som kommer 
samtidig et. Det ble gjort en henvendelse til statens vegvesen i forbindelse med plassering av buss-stopp 
langs E6, det ble avvist med begrunnelse i trafikksikkerhet. Fylkeskommunene vurderte antall busser, 
her vil de kunne gjøre noe, slik at det ikke kom flere enn 3 busser samtidig.  
Om man går inn for en slik ordning på Shell tomta så bør tomta reguleres til rett formål. Det ble også 
tatt kontakt med T Kolstad eiendom as for å høre på pris evt kjøp evt leie.  
Plan og utvikling har også varslet oppstart av regulering av bussholdeplass ved Shell, men selve 
oppstarts arbeidet er inntil videre stoppet. 
 
Kostnadene for leie av arealene ved Shell vil ligge på ca kr. 190,000-inkl mva det første året. År nr. 2 og 
videre vil kostnadene ligge på ca kr. 250 000,- pr. år. (Sommer og vintervedlikehold er da innregnet). 
Prisen justeres hvert år iht konsumpris indeksen. 
 
I 2017 ble bussholdeplassen flyttet til Sjøgata, mellom Coop og Biltema. Det ble en del problemer med 
at det kom 4 til 5 busser samtidig, 2 gang i døgnet, morgen og kveld. Det skapte noe kaos, og 
passasjerene ble utrygg i og med at det kom så mange busser samtidig. Det var heller ikke godt 
tilrettelagt fra kommunens side. Man får vel si at det var noe kommunikasjonssvikt mellom 
Fylkeskommunen og Fauske kommune.  
Av utredningen som er gjort er Sjøgata satt opp, men ikke utredet i noen grad annet enn at det er satt 
opp en tabell med fordeler og ulemper. 
Det er uansett meget viktig at en ny løsning kommuniseres ut på en oversiktlig og god måte, da for å 
unngå de store konfliktene med å innføre en annen struktur med bussavvikling i sentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
Man vil nok få de samme problemene som sist, men man må se på tiltak for å unngå de samme 
problemer som sist om dette blir valget. 
 



Saksbehandlers vurdering: 
Det er jo beklagelig at Fylkeskommunen har fattet vedtak om å  trekker den økonomiske støtten som de 
har gitt til kommunen. Støtten opphører 31.06.2020.  
Det har vært sett på ulike alternativer, sett på om man kunne komme til andre type løsninger, men ikke 
funnet noe som er fullgodt. Etter en vurdering står man igjen med 3 alternativer, leie der man er i dag, 
flytte til Sjøgata eller jernbanestasjonen. Som utredningen viser over vil det bli en årlig leiekostnad 
første året på ca kr. 190 000,- og påfølgende år 250 000,- begge summer inkl moms. Fra andre året vil 
Konsumprisindeksen komme i tillegg.  
 
Litt om de 3 aktuelle alternativer som er aktuelle: 
 
Alternativ 1:  
Etablere busstopp i Sjøgata. Holdeplassen ved Shell beholdes ut august 2020. Fordelen ved plassering i 
Sjøgata er nærhet til sentrum, en må påregne noe etableringskostnader for å prøve å få til et bedre 
trafikkfordeling av gående slik at man unngår farlige situasjoner, men utover det medfører det ingen 
kostnader med å ha busstopp i Sjøgata, gunstig kjøremønster for bussene, for handelsstanden vil det 
nok plasseringen være ideell plassering.  
De negative sidene ved plasseringen er uoversiktlig trafikkbilde, kryssing av gata ved bussbytte, det 
smalt og trangt, flere utkjøringer i område som kan skape farlige situasjoner, spesielt for myke 
trafikanter. Det vil selvfølgelig også bli økt busstrafikk i Sjøgata som kan skape trafikale problemer.   
 
Alternativ 2. 
Kun ha en holdeplass i Fauske og det ved jernbanestasjonen slik det er i dag.  Det vil ikke koste 
kommunene noe, det er trygt og godt, servering/kaffe i umiddelbar nærhet. 
De negative sidene er langt til/fra sentrum for de som skal ta buss, det kan bety mindre folk i sentrum, 
som igjen går utover de som driver handel, det kan også gå utover rutetilbudet om passasjergrunnlaget 
går ned ved ikke å ha en holdeplass i sentrum.   
 
Alternativ 3. 
Å videreføre leieavtalen ved Shell. Det er et kjent knutepunkt, ligger sentralt til, lite problematikk med 
trafikk, godt tilrettelagt og innarbeidet, både for bussene og for de som benytter seg av bussene.  
Den negative sidene er kostnaden som det medfører for en anstrengt kommuneøkonomi. Spørsmålet er 
jo da, har man råd til dette.? 
 
Selv om det er mange negative sider ved å etablere holdeplassen ved Sjøgata vil det med div 
tilrettelegning være den beste plasseringen. Fylkeskommunen skal tilpasse skoleruta slik at disse ikke 
kommer samtidig, betyr færre busser som møtes samtidig, som igjen betyr mindre kryssing av gata for 
evt bytte av buss,   
Økonomisk er det en god løsning, kun etableringskostnader. Man må nok også påregne en viss 
innkjøringsperiode før det går seg til 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Bakgrunn

• Nordland fylkeskommune er i dialog med Fauske kommune om ny holdeplassløsning i 
sentrum. Dette er en gammel sak, men aktuell siden fylkeskommunen avvikler tilskudd til 
kommunens avtale om holdeplassen (Shell) i juni 2020. Dette iht. fylkeskommunes vedtak 
om å avvikle drift av rutebilstasjoner i fylket. 

• Dagens holdeplass ligger dels på privateid grunn. Fauske kommune har ønsket å vurdere to 
alternativer for sentrumsholdeplass opp mot dagens lokalisering: 
– Gateterminal i Follaveien, mellom Storgata og Sjøgata  

– Gateterminal i Sjøgata 

• Presentasjonen inneholder beskrivelse av mulige løsninger med fordeler/ulemper ved ulike 
alternativer. 



Mål og krav

Mål: 
• Prosjektets mål er å identifisere ny sentrumsholdeplass i Fauske. 

Krav til løsningen: 

• Enkelhet: Det skal være enkelt for passasjerene å forstå hvor bussen går i fra. Det skal være 
enkelt å foreta bytte mellom busser.  

• Marked: Holdeplassen skal være lokalisert slik at kundene når målpunktene sine i sentrum på en 
god måte. 

• God logistikk: Holdeplassutforming som dekker trafikale behov og fungerer best mulig ut fra 
logistikken, spesielt for å unngå unødvendig busskjøring i sentrum. Det må være plass til å 
regulere bussene noe (dvs. ventetid før avgang).  

• Enkel atkomst: til sentrumsholdeplassen for alle trafikkslag; gang, sykkel, taxi, bilpassasjer. 

(Andre krav, f.eks. trafikksikkerhet, universell utforming og utforming i tråd med Statens vegvesens veiledere, er opplagt og
følger av lov og forskrift). 



Dagens trafikkvolum

ÅDT = Årsdøgnstrafkk. (Kilde: https://www.vegdata.no/2017/07/07/rask-tilgang-til-nvdb-data-i-arcmap/)

Vurderes som ikke 
avskrekkende mht. 
trafikkavvikling eller 
at det stiller spesielle 
krav til utforming av 
løsningen. 



Dagens busstilbud

23-720/18-100 Bodø – Fauske –
Narvik/Sortland (via Fauske stasjon)

18-742 Fauske – Rognan – Vassbotn 
– Evensdal – Junkerdal

18-418 Fauske – Sulitjelma 

18-493 Røsvik – Fauske 

18-494 Fauske – Megården –
Elvkroken 

18-496 Fauske – Valnesfjord 

18-498 Hauan/Solvik/Leivset

Stiplede linjer illustrerer at utvalgte 
avganger forlenges på delstrekningen 
ifm. skolestart og -slutt.  



Samtidighet i dagens busstilbud ved Fauske rutebilstasjon

• Dagens ruteplan dimensjonerer for fire samtidige vogner. Reguleringsparkering
sammenfaller sjelden med tidspunktene for maksbelastning. Langtidsparkering av buss skal
ikke skje i Fauske sentrum.



Antall påstigende passasjerer ved rutebilstasjonen 

• Statistikkuttrekk som viser PÅSTIGENDE i begge retninger (kilde: Nfk)

• Skoleelevene registreres inn på den holdeplassen de går på bussen.
• I liten grad bytte buss-buss i knutepunktet, fordi skolebussene starter ved Vestmyra 

skolesenter/ Fauske videregående skole. 
• De fleste vil nok stige om bord på sin holdeplass/skole, men Fauske sentrum / 

rutebilstasjonen blir også brukt, gjerne i forbindelse med at skolen slutter før bussavgang.

Fauske 
rutebilstasjon Uke 48 - 2019

Antall påstigende u/skolekort 276

Antall påstigende skolekort 147

Totalt 423



Framtidig kollektivtilbud

• Det legges i stor grad opp til en videreføring av 
dagens volum. 

• Rutetilbudet er i stor grad styrt av skoleskyssen.

• Egen vurdering av sentrumsbussen.  

• Styrket togtilbud Fauske – Bodø under planlegging, 
og følger av trafikkpakke 2. Operatørskifte i 2020.

• Forutsatt styrket togtilbud og felles billettering, vil 
busstilbudet kunne legges om til å mate noen flere 
passasjerer til tog. Dette er i tråd med utredningen 
«Kollektivtransport Bodø - Fauske/Saltdal Grunnlag 
for forbedringstiltak 2020-2030» (kilde: Gustav 
Nielsen Consulting 2017). 



Krav til framtidig løsning i kollektivknutepunktet  

• Rutetilbud og reguleringsbehov, til/fra 3 akser: 
– bussene til/fra Bodø (linje 100): har ikke behov for å terminere i sentrum, men 

kan kjøres til togstasjonen for å vende. 

– bussene til/fra Saltdal/Sulitjelma; Skolene er målpunkt, med reguleringspunkt 
Vestmyra skolesenter. 

– busser til/fra nord dvs. Sørfold, Bognes: har egentlig et reguleringsbehov i 
sentrum, men kan organiseres annerledes.  

• Streng vurdering av samtidighet tilsier at behovet for 
oppstillingskapasitet er 3 busser. 

• Med 4 oppstillingsplasser vil tilsi at man har svært god kapasitet, 
og har også dimensjonert for de tilfeller der det kjøres 
dubleringsvogner pga. mange passasjerer. 

Ordforklaring: 

Regulering = en innlagt pause 
for å sikre punktlig kjøring fra 
holdeplass. I Fauske sentrum 
er det f.eks. lagt inn noen 
minutters pause for langruter 
pga. tidsbruk ved billettering, 
bagasje, korrespondanse, mv.  

Terminering = Linjens 
endeholdeplass. Her kreves 
snumulighet for buss og 
parkeringsareal, eventuelt også 
sjåførfasiliteter. 

Korrespondanse = et planlagt 
møte med byttemulighet 
mellom ulike kollektivtilbud. 



Alternativer 

Prosjektet har vurdert følgende 
alternativer: 

A. Follaveien mellom Storgata 
og Sjøgata 

B. Dagens lokalisering 
(Shelltomta)

C. Øst for Follaveien (dagens 
taxiholdeplass) 

D. Sjøgata vest for Follaveien

E. Ved sentralskolen 

F. Eliasbakken – Nyveien 



Alt. A: Follaveien mellom Storgata og Sjøgata 

Ulemper 

• Lengre kjørevei og økt tidsbruk for bussene. 

• Det finnes lite areal, trolig kun plass til enkel 
holdeplass (dvs. en buss) i hver retning. 

• Ingen vendemulighet i sør, dvs. at løsningen 
fører til busstrafikk i Sjøgata.

• Krever lommer pga. forbikjøring. 

• Atkomst og venteområde med privatbil og 
taxi. 

• Fungerer dårlig som byttepunkt buss-buss 
pga. krysse gate.

• Eierinteresser i sentrum, fjerne 
gateparkering, varelevering kan være en 
problemstilling.  

Fordeler 

• Sentral beliggenhet, god eksponering av 
busstilbudet. 

• Bedre kollektivdekning av Sjøgata og Amfi, 
som er de største målpunktene i sentrum.  



Alt. B Dagens lokalisering (Shelltomta) 

Ulemper 

• Areal, forutsetter erverv eller makebytte

• Krever noe investering i infrastruktur 

Fordeler 

• Innarbeidet

• Krever ingen regulering 

• Krever lite infrastruktur

• Gunstig kjøremønster

• Tilknytning til gang og sykkelveinett. 

• Nærhet til taxi 



Alt. C Øst for E6 (dagens taxiholdeplass)

Ulemper 

• Krever omregulering

• Trangt areal. Utfordring med terreng. 

• Vil kreve inngrep. Spesielt dersom det skal 
tilrettelegges for å snu busser.

• Tilknytning til gang og sykkelveinett, som 
ligger vest for E6. 

Fordeler

• Kommunal grunn. 

• Nær dagens plassering

• Nærhet til taxi (forutsatt at det er plass til 
begge). 



Alt. D Sjøgata vest for Follaveien

Ulemper 

• Lengre kjørevei og økt tidsbruk for 
bussene. 

• Må krysse gata ved bytte buss-buss. 

• Trangt, neppe plass til lehus og annen 
infrastruktur. 

• Parkering

• Utkjøringer og siktlinjer. 

• Gangstrømmer, trafikksikkerhet ved 
kryssing. 

• Øker busstrafikken i Sjøgata. 

• Krever regulering?

Fordeler

• Nær markedet i sentrum, betjener Sjøgata. 

• Gunstig kjøremønster for buss

• Rimelig løsning som kantstopp. 



Alt. E Ved sentralskolen 

Ulemper 

• Perifert i forhold til sentrum, treffer ikke 
markedet

• Økt kjørevei og reisetid for busser til/fra øst 

• Vil utløse krav om at bussene i tillegg 
stopper i Fauske sentrum, og da er vi like 
langt. 

• Krever opparbeidelse av ny infrastruktur

• Inn-/utkjøring Rv 80 ensidig toveis. 

Fordeler 

• Etablert oppstillingsområde, areal er ikke 
utfordringen. 



Alt. F Eliasbakken – Nyveien 

Ulemper 

• Forutsetter etablering av gjennomkjøring 
mellom Eliasbakken og Storgaten.

• Krever finansiering og tid. 

• Gjennomførbarhet og avhengigheter. 

• Noe lenger avstand fra sentrum.  

Fordeler

• Kan utvikles til en gateterminal  

• Effektiv gjennomkjøring



Oppsummering og grovsiling av alternativer

• I hvilken grad svarer alternativet på kravene til løsning? 

• På bakgrunn av grovsilingen forkastes alternativene A, C-F

• Utredningen prioriterer å gå videre med mer detaljerte analyser av B. 

Enkelhet Marked 
God 

logistikk 

Enkel 

atkomst 

Snitt 

score
Forklaring Score 

A. Follaveien mellom Storgata og Sjøgata 2 3 1 2 2,0 Høy 3,0

B. Dagens lokalisering (Shelltomta) 3 3 3 3 3,0 Middels 2,0

C. Øst for Follaveien 2 3 2 3 2,5 Lav 1,0

D. Sjøgata vest for Follaveien 1 3 1 2 1,8

E. Ved sentralskolen 3 1 2 2 2,0

F. Eliasbakken – Nyveien 2 2 2 2 2,0



Innledende vurderinger rundt Shell-tomta 

Kartgrunnlag: Finn kart



Innledende vurderinger rundt Shell-tomta [2] 

• Bruk av kryssområdet Follaveien x Eliasbakken som del av knutepunktet vurderes OK ut fra 
et trafikksikkerhetsperspektiv (Rambøll). Bidrar til en arealeffektiv løsning. 

• Lomme i Follaveien for sørgående buss (Follaveien har «bare» 9000 ÅDT) og innom 
området for nordgående. 

• På «øya» har man store frihetsgrader til møblering, f.eks. leskur (alternativ til bensinstasjon 
som oppholdsrom for kundene), sykkelstativ, beplantning mv. Noe belysning og beplantning 
må evt. flyttes.  

• Gangkryssing ivaretatt med dagens gang- og sykkelnett og fotgjengeroverganger. 

• For øvrig trafikk er hastighetsnivået lavt, oversikten god, og trafikkvolumet overkommelig.

• Sykkelvei i nedoverbakke og busstopp gir av og til faresituasjoner ved av- og påstigning. 
Vurderes som akseptabelt her pga. få bussbevegelser, lavt sykkelvolum og lav hastighet. 

• Hensiktsmessig areal igjen til vogntog på området. 



Alternativer Shell-tomta

Variant 1: Realiserer plattform 1-2-4 i skissen  
Plattform for 3 samtidige busser, hvorav 1 i lomme 
Follaveien. Slipper refuge og gir plass til ca 7 vogntog. 

Variant 2: Realiserer plattform 1-2-3-4 i skissen  
Plattform for 4 samtidige busser, hvorav 1 i lomme 
Follaveien. Alternativet utløser behov for og areal til for 
refuge/plattform. Parkering til ca 5 vogntog.

Variant 3: Realiserer plattform 1-2-3(-5) i skissen  
Plattform for 3(4) samtidige busser, og ingen lomme i 
Follaveien. Alternativet utløser behov for og areal til for 
refuge/plattform. For å få inn den 4. bussen forlenges 
plattformen/refugen. Parkering til ca 5 vogntog.

Samtlige varianter innfrir kapasitetskravet. 



Vurdering av alternativene på Shell-tomta

Med plattform 4 (langs Follaveien), 

uten plattform 3 (refugen)   

• Lav infrastrukturkostnad 

• Mest arealeffektiv løsning

• Godt kjøremønster, ved at bussene blir 
stående ved holdeplasser i 
kjøreretningen 

• Sentraløy, som tilrettelegger for at bytter 
skjer enkelt, rett over plattformene. 

• Lavere tomtekostnad (forutsetter 1000 
kr/m2) 

• Trafikksikkerhet vurderes OK (Rambøll). 

• Siktlinjer (se neste foil)  

Uten plattform 4 (langs Follaveien), 

med plattform 3 (refugen)

• Lav eller moderat infrastrukturkostnad. 
Krever refuge.

• Alle busser kjører av og på Follaveien.

• Kjøremønster med 360 graders sving for 
busser fra nord, er ineffektivt. 

• Bytte skjer ved å gå mellom plattformene i 
bussens kjørebane. 

• Krever mer areal. 



Notat angående trafikkvurderinger

Se nærmere trafikkvurderinger i
Rambølls notat 13.2.2020 (utkast).
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NOTAT 
Oppdragsnavn Fauske sentrum bussknutepunkt 

Prosjekt nr. 1350038277 

Kunde Nordland Fylkeskommune 

Notat nr. 1 

Versjon 1 

Til Bjørnar Klausen (NFK), Renee Nordmann (Fauske kommune) 

  

  

  

Utført av Espen Berg, Sindre Hognestad 

Kontrollert av Sindre Hognestad 

  

  

1 Innledning 

Dette notatet inneholder en trafikkvurdering av mulig bussknutepunkt i Fauske 

kommune. Området ligger i Fauske sentrum, nordvest for rundkjøringen E6 X 

rv 80.  

 

I dette notatet vurderes en situasjon med plass til 3-4 busser og 

oppstillingsplass for 4-5 vogntog. Vurderingen inkluderer beskrivelse av 

geometri, sporingsanalyse, vurdering av sikt og en generell 

trafikksikkerhetsvurdering.  

 

Vurderingen av geometri er basert på kartgrunnlag mottatt i januar 2020.   

 

 

Figur 1 Oversiktskart (www.vegkart.no) 

 



 

 

2/12   

 

2 Dagens situasjon 

 

Figur 2 Flyfoto (www.vegkart.no, 2015) 

 

Adkomst: 

- Adkomst med inn- og utkjøring direkte fra E6 

- Via Eliasbakken: Innkjøring kun for buss og lastebil. Det er ikke tillatt for utkjøring 

- Adkomst fra Rv. 80 via internvegen vest for bensinstasjonen 

 

Trafikkmengde: 

- E6 langs området har ÅDT 9050 kjt/d (NVDB, 2018) 

- Eliasbakken: Ikke registrert trafikkmengde, men antas å være i størrelsesorden 100-500 kjt/d 

- Rv 80: 7500 kjt/d (NVDB, 2018) 

- Busstrafikk: Totalt 67 avganger daglig, konsentrert rund skolestart/ -slutt, ellers spredt over 

dagen. Antatt lite potensiale for vekst. 

 

Fartsgrense: 

- E6: 40 km/t (endres til 50 km/t ca. 80 m nord for krysset med Eliasbakken)  

- Eliasbakken: 30 km/t 

- Rv 80: 40 km/t 

 

Tilbud til myke trafikanter: 

- Langsgående fortau/ gang- og sykkelveg på vestsiden av E6, kryssing i gangfelt 

 

Trafikkulykker: 

Det er ikke registrert politirapporterte personskadeulykker ved området de siste ti årene (2010-2019).  

- Den nærmeste ulykken er langs rv 80, ca. 150 m vest for rundkjøringen med E6, der én person 

ble lettere skadet da en MC ble påkjørt bakfra i mars 2018.  
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3 Foreslått situasjon 

For nytt bussknutepunkt er det ønske om plass til 3-4 busser og oppstillingsplasser for 4-5 vogntog. 

Skissert utforming er vist i Figur 3.  

 

 

Figur 3 Skissert forslag 

 

I denne situasjonen må både adkomsten direkte til E6 og adkomsten via Eliasbakken kunne benyttes til 

inn- og utkjøring.  
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For buss er det ønskelig å etablere to plasser langs grøntområdet (1 og 2) og å få godkjent en 

busslomme langs E6 (3). Ved behov kan dette alternativet utvides med etablering av én ekstra plass 

langs refuge (4). Dersom busslomme langs E6 ikke tillates, og dersom det skal tilrettelegges for plass til 

fire busser, kan det ses på muligheten for å etablere ytterligere én plass langs refuge (5). 

 

I prioritert rekkefølge er alternativene: 

- Alt. 1: Plass 1, 2 og 3 (uten refuge) 

- Alt. 2: Plass 1, 2, 3 og 4 

- Alt. 3: 1, 2 og 4 (5) 

 

Bussholdeplasser er vist med oppstillingsplass på 2,55 m x 15 og m med plattform 2,5 m x 15 m. 

Busslommen er skissert innenfor tilgjengelig areal i eksisterende grøntområde, med oppstillingsplass 

med lengde 15 m og bredde 3 m, og inn- og utkjøringslengder på ca. 14 m. I praksis vil 

innkjøringslengden i tillegg inkludere deler av krysset med Eliasbakken. Kortere utkjøringslengde enn 

standarden er ikke i konflikt med sporing eller sikt.  

 

Oppstillingsplasser for vogntog er vist med størrelse 3,7 m x 20 m. 

 

Løsningen medfører at eksisterende «tunge» som er en del av grøntområde mellom holdeplass 1 og 

Eliasbakken må innsnevres. 

 

Tilbud til gående og syklende på fortau/ gang- og sykkelveg langs E6 og kryssing i gangfelt 

opprettholdes. 
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4 Trafikkvurdering  

4.1 Sporing 

Det er kjørt sporing med sporingsverktøyet AutoTURN. Sporingsanalysen er gjort med buss lengde 15 m 

og vogntog lengde 18,75 m. Funksjonen «turn wheels from stop» er lagt til grunn, det vil i praksis si at 

man dreier på rattet mens kjøretøyet står tilnærmet i ro.  

 

4.1.1 Buss  

Kjøremønster for buss vil være inn via avkjørsel direkte fra E6 og ut på E6 via Eliasbakken.  

 

Inn: 

Sporingen viser at plassene 1, 2 og 4 kan nås for nordgående buss. Sørgående buss når plassene 1 og 

4, men har utfordringer med å komme helt inntil plattformen på plass 2. Sørgående buss har mulighet 

til å snu i rundkjøringen E6 X rv 80, som ligger ca. 60 m sør for avkjørselen inn til plassen. Sporingen 

viser at for adkomst til plassene 1, 2 og 4 må plass 5 utgå.  

 

 

Figur 4 Sporing buss inn til området 
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Ut: 

Det er sett på to kjøremåter for kjøring ut fra området:  

1. Kjøremåte der hele vegbredden i Eliasbakken benyttes til manøvrering 

2. Kjøremåte der bussen kun benytter eget kjørefelt.  

For begge alternativene forutsettes det at bussen kun benytter eget kjørefelt til manøvrering på E6, og 

at det tillates overheng over grøntområder, men ikke over fortau. 

 

Kjøremåte 1: 

Sporing er vist til venstre i Figur 5. Sørgående langs E6 går greit med dagens geometri. For busser som 

skal nordover langs E6 er det konflikt med trafikkøy. 

 

Kjøremåte 2: 

For at buss skal klare å holde seg i eget kjørefelt i Eliasbakken, er det behov for å utvide adkomstvegen 

ca. 1-2 m mot sør som vist til høyre i Figur 5. Utvidelse av adkomsten gjør kjøring mot nord bedre, men 

det er fortsatt konflikt med trafikkøy. 

 

Ut fra området viser sporingen noen utfordringer for buss. Det må vurderes hvilken kjøremåte som skal 

legges til grunn i Eliasbakken, konsekvenser som følge av utvidet adkomst og forholdet til trafikkøy og 

evt. om det aksepteres at buss som skal ut mot nord kjører via rundkjøring i sør og snur. 

 

  

Figur 5 Sporing buss ut fra området – to kjøremåter 



 

 

7/12   

 

4.1.2 Vogntog 

For at vogntog skal klare å rette opp kjøretøyet inne på plassen bør de kjøre inn via Eliasbakken. 

Avkjørsel direkte til E6 benyttes for å kjøre ut fra området, evt. kan den sørligste oppstillingsplassen 

kjøre internvegen vest for bensinstasjonen og ut på rv 80. Sporingen viser at kjøring inn og ut av 

området som beskrevet over fungerer for vogntog med lengde 18,75 m. 

 

 

Figur 6 Sporing vogntog 18,75 m 
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4.2 Sikt 

Det må sikres tilstrekkelige siktforhold ved kjøring ut på E6, inn mot gangfelt og mot Eliasbakken. 

Innenfor sikttrekantene skal eventuelle sikthindringer (vegetasjon, snø osv.) ikke være høyere enn 0,5 

m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltstående trær, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten. 

Krav til sikt er gitt i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. For stoppsikt gjelder: 

- 20 m ved fartsgrense 30 km/t 

- 30 m ved fartsgrense 40 km/t 

- 45 m ved fartsgrense 50 km/t 

 

4.2.1 Sikt i kryss 

Krav: 

Siktkrav i forkjørsregulerte T-kryss: 

 

 

Figur 7 Siktkrav i forkjørsregulerte T-kryss 

 

Vurdering: 

Gjelder i dette tilfellet fra Eliasbakken til E6.  
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Figur 8 Sikttrekanter i krysset E6 X Eliasbakken 

 

Trafikkmengden i Eliasbakken antas å være mellom 100 og 500 kjt/d. Fartsgrensen langs primærvegen 

er 40 km/t. Siktkrav blir da 6 x 36 m. 

 

På vegbilder (Google Street View) ser det ut til at det er stolper og lav beplantning innenfor 

sikttrekantene, det bør sjekkes at prydbusker ikke er for store; jfr. håndbok N100 bør enkeltstående 

trær i sikttrekanter oppstammes slik at trekrona ikke hindrer sikt. Dette skal kontrolleres spesielt med 

tanke på vogntog (øyehøyde 2,7 m). 
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4.2.2 Sikt i avkjørsel 

Krav: 

Siktkrav i avkjørsel:  

 

 

Figur 9 Siktkrav i avkjørsel (håndbok N100) 

 

Vurdering: 

Gjelder i avkjørselen direkte til E6, og fra området til Eliasbakken.  

 

I avkjørselen til E6 antas trafikkmengden å være over 50 kjt/d, noe som medfører at L2 blir 4 m. 

Fartsgrensen langs E6 er 40 km/t, noe som medfører stoppsikt 30 m. 

 

Buss ut fra området skal vike for trafikk langs Eliasbakken. Trafikkmengden ut fra området via denne 

avkjørselen antas å være mindre enn 50 kjt/d, noe som medfører at L2 blir 3 m. Fartsgrensen i 

Eliasbakken er 30 km/t, noe som medfører stoppsikt 20 m.  

 

På vegbilder (Google Street View) ser det ut til at det er stolper og lav beplantning innenfor 

sikttrekantene, det bør sjekkes at prydbusker ikke er for store; jfr. håndbok N100 bør enkeltstående 

trær i sikttrekanter oppstammes slik at trekrona ikke hindrer sikt. Dette skal kontrolleres spesielt med 

tanke på vogntog (øyehøyde 2,7 m). 
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Figur 10 Sikttrekanter – avkjørsler  

 

4.2.3 Sikt mot gangfelt 

Krav: 

Siktkrav til gangfelt er definert i håndbok N100: «Sikt til gangfelt skal være 1,2 ganger stoppsikt. Sikten 

bør tilsvare en sektor som dekker hele gangfeltet og minst 2 m utenfor kantlinje/ fortauskant.»  

 

Vurdering: 

På veg ut fra området må fartsnivået forutsettes å være lavt. Det er viktig at sjåfør har tilstrekkelig sikt 

inn mot gangfeltene ved manøvrering av kjøretøy. Oversikt ved innkjøring vil i praksis være som i 

dagens situasjon, der store kjøretøy i høyresving må sjekke blindsonen før gangfelt passeres. Med buss 

vil det være bedre oversikt for nordgående trafikk langs E6 som skal inn til området, mens innkjøring 

for sørgående trafikk fortrinnsvis bør skje via rundkjøring i sør både pga. sikthensyn og sporing. 
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4.3 TS-vurdering 

Foreslått løsning skal legge til rette for etablering av 3-4 holdeplasser for buss og 4-5 oppstillingsplasser 

for vogntog. Det legges opp til at løsningen skal fungere uten behov for rygging. Den største endringen i 

kjøremønsteret er at det må åpnes for utkjøring via Eliasbakken.  

 

Det bør legges til grunn at buss ut fra området kun benytter eget kjørefelt i Eliasbakken. Dette særlig 

med tanke på venstresvingende fra E6 inn Eliasbakken som kan risikere å bli stående i motgående 

kjørefelt på E6 dersom buss kommer i motgående kjørefelt i Eliasbakken. Dette medfører behov for 

utvidelse av adkomstvegen, antatt behov 1-2 m. Det er utfordrende for buss å klare svingen fra 

Eliasbakken og nordover langs E6 pga. utforming av trafikkøy. Det må vurderes om trafikkøy kan 

justeres eller om adkomstvegen kan utvides ytterligere, antatt behov blir da 2-3 m i forhold til dagens 

situasjon. For kryssende i gangfelt bør utvidelsen av adkomsten begrenses for å holde 

kryssingsavstanden nede. En utvidelse på 1-2 m bør være akseptabel, og vil gi en utforming omtrent 

som naboadkomsten i sør. For øvrig beholdes tilbud til myke trafikanter med fortau/ gang- og sykkelveg 

langs E6, og kryssing av vegen i gangfelt. Ved etablering av holdeplass 4 med refuge, etableres 

kryssingssted med avstander i henhold til krav for gangfelt til buss ved plass 1 og 2. 

 

Forslaget tilrettelegger for busser med lengde 15 m. Sporing viser at plass 5 må utgå for adkomst til 

plassene 1, 2 og 4. For busslomme langs E6 er det ikke plass til å utforme denne i henhold til 

standarden. Det vil være mulig å oppnå oppstillingslengde 15 m med bredde 3 m, og inn- og 

utkjøringslengder på ca. 14 m. Innkjøringslengden vil i praksis bli lengre ved at innkjøringen starter i 

krysset med Eliasbakken. Kort utkjøringslengde har ikke konflikt med tanke på sikt eller sporing. 

Oppmerking/ annet belegg er aktuelle tiltak for å avgrense busslommen og for å definere sørgående 

kjørefelt langs E6.  

 

Overhenget bak på busser ut fra plassene 1, 2 og 4 kommer noe over plattform. Aktuelt tiltak kan være 

gul linje på plattform med teksten «Stå bak linja». 

 

Det legges til rette for vogntog med lengde 18,75 m. Vogntog som er lengre enn 18,75 m vil trolig ikke 

klare å kjøre direkte inn på en oppstillingsplass dersom det står kjøretøy på de tilgrensende plassene. 

Ved behov for oppstillingsplass for lengre kjøretøy, kan det vurderes å sette av plass langs internvegen i 

vestkanten av området.  

 

Siktforhold mot kjøretøy det skal vikes for vurderes å være tilfredsstillende. Det bør vurderes om det er 

behov for oppstamming av trær. Det må forutsettes lav hastighet for store kjøretøy som manøvrerer ut 

fra området slik at de får tilstrekkelig sikt mot gangfelt. Inn mot området vil sikt mot gangfelt være som 

i dagens situasjon, der høyresvingende kjøretøy må sjekke blindsonen før passering av gangfelt. 

 

Oppsummert vurderes tiltaket å være akseptabelt med tiltak som kommentert. 

 

 

 



Fra: Bjørnar Klausen <bjokla@nfk.no> 
Sendt: mandag 1. juli 2019 12.40 
Til: Rune Reisænen 
Kopi: Ståle Andersen; Renee Normann 
Emne: Terminal Fauske sentrum (Shell -tomta) 
Vedlegg: Avtale om tilskudd til Fauske Rutebilstasjon mellom Nordland 

fylkeskommune og Fauske kommune (L)(1909762).pdf 
 
Hei og takk for sist. 
 
I møte torsdag 27.6 på Fauske lovte jeg å gi tilbakemelding på vårt tilskudd av betaling for 
bussoppstillingsplass på Shell. Jeg nevnte også at det er fattet vedtak om at fylkeskommunen skal 
avvikle terminale hvor fylkeskommunen gir driftstilskudd. Avviklingen vil bli gjennomført i tråd med 
utløp av de enkelte kontraktene.   
 
Fauske trenger en ny kollektivløsning før terminalen stenges. Når det er sagt skjønner vi at tiden frem 
til 1. januar 2020 er kort. Vi er derfor innstilt på å videreføre vårt tilskudd ut 31. juni 2020. I praksis 
har vi da ca. 1 år på oss til å etablere ny holdeplass. Når det gjelder beløpets størrelse vil dette ikke 
kunne økes utover samme beløp som i 2018 - kr. 100 000,-. Beløpet indeksreguleres jfr. vedlegg.   
 
Fra vårt ståsted understrekes viktigheten av at det relativt raskt må iverksettes et prosjekt får å finne 
en ny løsning. Grunnlag og tanker og ideer bør være på plass. Blant annet gjennom arbeidet som er 
gjort med sentrumsplan på Fauske ført i pennen av Norconsult samt vår kjennskap til 
kollektivtrafikken i fylket. Prosjektet bør rigges med deltakere Parter i prosjektet bør være 
kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Trenges det ekstern rådgiving (konsulenter) 
finnes det en mulighet for at vi kan være behjelpelig.  
 
Tilbakemeldingen knyttet til økonomisk støtte var kanskje ikke det dere hadde håpet på, men 
fylkeskommunen er imøtekommende mht. videreføring av tilskuddet i 6 mnd. i 2020. 
 
Vi imøteser innkalling til et interessant prosjekt som forhåpentligvis ender opp med ny moderne 
kollektivløsning for reisende i Fauske sentrum.  
 
  
Med vennlig hilsen 

Bjørnar Klausen 

Gruppeleder - plan og utvikling Samferdsel 
 

Tlf: +4775650875 

Mob: +4790720743  

bjokla@nfk.no 

Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 

mailto:bjokla@nfk.no
sip:bjokla@nfk.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hhtjI-0005aR-3h&i=57e1b682&c=sEKqMNHDz-RYqKeDYqYr5QlRBWTR_6GrDPfpL5itulAewnwDPJSIHidoo8lKCzEgB8abA4WEUDZYHqQCn0i4FCzmIWvp-F8C9WsPXTxu7aACL5PMMiZmlFSMJJxtb6g9nQQUipyRUnCVpcL3-pnFrdkFn-iRipqCJbFmpPVvFXDv-hLtDM9v20hKWV9KEOPFoOHBQE25yFJZqM6a3kHP6A


t! Nordland
FYLKESKOMMUNE

Avtale om tilskudd til Fauske rutebilstasjon

meHom

Nordland fylkeskommune

og

Fauske kommune
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E Nordland
FYLKESKOMMUNE

Det inngås hermed avtale mellom Nordland fylkeskommune og Fauske  kommune om at

Nordland fylkeskommune  skal  betale kr. 100 000,— eks. mva. pr. år i tilskudd til

kollektivterminalen Fauske Rutebilstasjon.

Dette er et  rent  tilskudd som skal inngå som et fylkeskommunalt tilskudd for drift av

terminalen. Eventuelle øvrige  kostnader  utover dette er fylkeskommunen uvedkommende.

Avtalen gjelder i  første  omgang i 2  år med mulighet for forlengelse med opsjoner.

Gyldighetsperiode: 1.6.2017  — 31.12.2017

1.1.2018  — 31.05.2019

Opsjonsperiode: 6 mnd. opsjoner gjeldende for perioden 01.06.2019 — 31.12. 2022

Godtgjørelse:

Periode Beløp

1.6.2017—31.12.2017 Kr. 58  333,-

1.1.2018 -31.12.2018 Kr. 100 000,— (KPI — regulert)

1.1.2019  — 01.06.2019 Kr. 42 063,— (KPI  — regulert)

Årlig beløp reguleres med  5585  forventede konsumprisindeks (KPI) det enkelte år. Første

regulering skjer fra 1.1.2018.

lnnbetalingskrav sendes til følgende  adresse:

Nordlandfylkeskommune

Fakturamottak

8048  Bodø

Merkes: Kallektivtermina/ Fauske

Bodø 04/05: [10/8

, 4.2304,,/ oi %
ÅL!   

forN  1' land  fylkeskommune for  Fausk  .  .  _  \



Fra: Tord Kolstad <tord@tkeiendom.no> 
Sendt: tirsdag 19. mai 2020 12.51 
Til: Rune Reisænen 
Kopi: Line Olsen; Tord Kolstad 
Emne: SV: Møte ang. erverv av areal  - Shell Fauske - busstasjon 
 
Hei Rune 
 
Takk for møtet sist. 
 
Som kommunisert kan vi vurdere salg, selv om dette ikke er ønskelig fra denne side. Da må i så fall 
prisen være svært god for oss. 
 
Vi har vurdert muligheten for utbygging av tomta, men ikke pt igangsatt noe slikt. 
 
Vi diskuterte også videre utleie. Dette er mest passende for oss. 
 
Vi kan tilby å forlenge avtalen som foreligger i dag.  Vi kan også tilby å fjerne bestemmelsen om årlig 
økning med kr 35t – da er det bare regulering ihht KPI. Leiesummen kan settes til kr 175t per år, og vi 
tilbyr en rabatt på kr 50t i oppstartsåret. 
 
Hva tenkes om dette forslaget? 
 
Jeg håper på positiv tilbakemelding. 
 
MVH/ BRGDS 
 
Tord U. Kolstad 

Tel.: +47 90997760 
 
 
 
 

Fra: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 5. mai 2020 07:43 
Til: Tord Kolstad <tord@tkeiendom.no> 
Emne: SV: Møte ang. erverv av areal 

 
God morgen! 
Vi tar det på Teams 
Hvilken pris er det du ser for deg? 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
 
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
 
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:tord@tkeiendom.no


rune.reisanen@fauske.kommune.no

Fra: Tord Kolstad <tord@tkeiendom.no>
Sendt: onsdag 29. april 2020 09.49
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>
Emne: SV: Møte ang. erverv av areal

Hei og god morgen.

Da prøver vi 14.5. kl 10. Skal vi bruke Teams?

Mtp pris…så har jeg nok høyere forventninger enn din indikasjon.

MVH/ BRGDS

Tord U. Kolstad

Tel.: +47 90997760

Fra: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>
Sendt: 29. april 2020 08:00
Til: Tord Kolstad <tord@tkeiendom.no>
Emne: SV: Møte ang. erverv av areal

God morgen.
Vi kan ta et møte 8/5 fra kl 12:00, så har jeg åpent hele 12 mai pr. dato, 13 mai fra kl 10:00, 14 mai
fra kl 10:00 og fredag 15 mai fra 12:00.
Passer ikke noen av de oppgitte dagene, så kom med forslag, så skal vi se om vi kan tilpasse oss.

Ang. pris indikasjon på tomta pr. kvm er rundt kr. 500,-

Med vennlig hilsen
Fauske kommune

Rune Reisænen
Enhetsleder plan og utvikling

+47 75 60 40 59 / 951 74666

rune.reisanen@fauske.kommune.no

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:tord@tkeiendom.no
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mailto:tord@tkeiendom.no
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Fra: Tord Kolstad <tord@tkeiendom.no>
Sendt: torsdag 23. april 2020 11.05
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>
Emne: Sv: Møte ang. erverv av areal

Hei Rune

Takk for mail. Ja, vi kan møtes for å diskutere dette. Selvfølgelig.

For vår del vil jo prisen være det mest sentrale - kan du gi meg noen indikasjoner hva som
tenkes rundt dette?

Vi kan sette opp et møte i neste uke, viss dette passer deg?

MVH/ BRGDS

Tord U. Kolstad

Tel +47 90997760

Fra: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no>
Sendt: onsdag 22. april 2020 11:01
Til: Tord Kolstad <tord@tkeiendom.no>
Emne: Møte ang. erverv av areal

Hei.
Fauske kommune er interessert i å erverve et arealet av Shell tomta her på Fauske. Det er snakk om
nordenden av tomta. I dag benyttes samme areal til bussholdeplass. Fauske kommune har i en
periode sett på andre ulike løsninger, men har ikke funnet noe egnet plass for bussholdeplass i
sentrum annet en der vi er i dag.

Fauske kommune ønsker et møte med deg hvor vi kan diskutere dette nærmere, gjerne så snart som
mulig.

Ta kontakt med undertegnede for å avtale møtetidspunkt.

mailto:tord@tkeiendom.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:tord@tkeiendom.no


Med vennlig hilsen
Fauske kommune

Rune Reisænen
Enhetsleder plan og utvikling

+47 75 60 40 59 / 951 74666

rune.reisanen@fauske.kommune.no

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
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014/20 Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020 
057/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
Vedlegg: 
19.05.2020 Tilstandsrapport 2020  grunnskolen i Fauske 1441544 

19.05.2020 Tidsplanlegger for prøver 2019-2020 1441492 

19.05.2020 Tilbakemelding tilstandsrapport 2020  Vestmyra skole 1441493 

19.05.2020 Tilbakemelding tilstandsrapport 2020 Finneid skole 1441494 

19.05.2020 Tilbakemelding tilstandsrapport 2020  Sulitjelma skole 1441495 

19.05.2020 tilbakemelding tilstandsrapport 2020 Valnesfjord skole 1441496 
 
Sammendrag: 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 
grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av skolen på en god måte. 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd.  
 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Formålet med 



kvalitetsvurderingssystemet er å legge til rette for prosesser for å forbedre opplæringen gjennom å gi 
lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og 
læringsmiljø. Slik kan det på en bedre måte iverksettes tiltak det avdekkes behov for. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten. 
 
Saksopplysninger: 
Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale og 
nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 
målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21, 2016 – 2017 
Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  
 
Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, hvor læreren må gjøre selvstendige vurderinger 
og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 
for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 
Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 
hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. Skolene i Fauske har et felles årshjul (se vedlegg) 
som omhandler alle tester og lærings-støttende prøver som skal gjennomføres som et minimum i løpet 
av skoleåret.  
 
Et helhetlig system for kvalitetsvurdering, dagens tilstandsrapport, ble innført i 2003. Det ble lagt vekt 
på åpenhet om resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes 
rettigheter ble oppfylt. 
 
Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 
opplæringen. 
Dette gjennomføres ved å 

· innhente informasjon 
· etablere et kunnskapsgrunnlag 
· identifisere utfordringer  
· sette mål for hva man vil oppnå 
· planlegge og gjennomføre tiltak 

 
Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 
kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 
tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 
og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 
 
Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den enkelte 
skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, skoleledernes 
og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  
Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 
kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 
læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige kvalitetsutviklingssystemer 
til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 
 



 
Figur 1: Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 
Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 
Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og i 
hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 
kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. 
 
Strategiplan for Fauske-skolen  
Fauske kommune vedtok strategiplan for Fauskeskolen for perioden 2018-2022, basert på informasjon 
knyttet til elevenes læringsutbytte og trivsel. Den innehar 3 satsningsområder i perioden. 
 
A) Klasseledelse og relasjonsarbeid  
B) Lesing  
C) Digital kompetanse  
 
Skoleåret 2018-2019 leste alle ansatte boka "se eleven innenfra". Boka var et viktig bidrag for å etablere 
en felles praksis i Fauske skolen. Inneværende år har ikke kommunen hatt nettverk knyttet til 
klasseledelse og relasjoner. Satsingen er likevel fulgt opp med en felles fagdag i november 2019 der en 
av bokens forfattere var forelesere. I tillegg er det utviklet KRAFT plakat for Fauske-skolen som 
omhandler visjon, verdi og verdigrunnlaget for skolene, skolens misjon og hvilke handlinger, holdninger 
og kunnskap som skal ligge i bunn ved skolens møte med omgivelsene. 

Det har vært gjennomført nettverk i lesing som har vært forbeholdt 1.-4. trinn også dette året. Nord 
Universitet har deltatt på to nettverksamlinger. Fokuset i nettverket ligger på begynneropplæring og 
erfaringsdeling. Bakgrunnen for universitetets deltakelse i lese nettverket er koblingen mellom 
satsningsområdet lesing og kommunens satsning innenfor desentralisert kompetanseutvikling. 
Desentralisert ordning skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både 
skoleeiere, universitet og høyskoler. Utviklingsarbeidet skal bygge på utfordringer den enkelte skole 
eller kommune har, og føre til bedre læring for elevene. Universitetet er en viktig bidragsyter for å gi 
innspill på begynneropplæringen i Fauske-skolen, gjennom forskningsbasert kunnskap. Det var planlagt 
ytterligere nettverkssamlinger i samarbeid med universitetet våren 2020, men disse har måtte vike med 



bakgrunn i nedstenging av skolene (Covid-19).  

Det har også vært et IKT nettverk som består av utvalgte lærer fra de 4 grunnskolene. Fauskeskolen har 
fra høsten 2020 1:1 bruk av læringsbrett og PC for alle elever i skolen, og det er en målsetting å få en 
mer tydelig og helhetlig satsning på IKT. Fra skoleåret 2020-21 tilsettes det derfor en pedagogisk 
veileder innenfor IKT i skolen, som skal bidra til å samle ressursene innenfor IKT i skolene, bistå med 
opplæring, oversikt og organisering, og tydeliggjøre retningen innenfor satsningsområdet.  

Tilstandsrapport 2020  
 
Elevundersøkelsen for årets 7. og 10. klasse viser mange resultater godt over det elever i Nordland og 
nasjon rapporterer. Langt de fleste elevene trives på skolen, noe som naturlig gir seg utslag på 
indikatorene i tilstandsrapporten. Fauske kommune har hatt satsning på elevenes trivsel gjennom 
deltakelse i inkluderende skole og barnehagemiljø og som eget satsningsområde i kommunens 
strategiplan. Resultatene viser at det arbeides godt i skolene i Fauske og vi har en høy grad av trivsel i 
skolene. Selv om vi har gode tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen dette året, er arbeid med elevenes 
trivsel et kontinuerlig oppdrag som vi fortsatt må holde fokus på i skolene i Fauske.  
 
Nasjonale prøver viser at kommunen har redusert prosentandelen elever på mestringsnivå 1 for 5. 
trinn, både i lesing, engelsk og regning. Fortsatt er det en vei å gå for at flere elever skal ha bedre 
grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver på ungdomstrinnet viser at 9. trinn ligger tett opp mot 
nasjonalt nivå i lesing og regning. Resultatene for 8. trinn som måler elevenes grunnleggende 
ferdigheter etter 7. trinn er noe svakere. I kommunens strategiplan har vi lesing som satsningsområde, 
og det er høyt fokus, spesielt på 1.-4.trinn, for hvordan vi kan heve elevenes leseferdigheter. Fauske 
kommune satser fortsatt på lesing i skolene og fra høsten 2020 er målet at alle skolene i Fauske skal ha 
lærerspesialister knyttet til lesing på 1.-4.trinn.  
 
Den viktigste ressursen for læring og trivsel er at ansatte på skolene har høy nok, og riktig kompetanse. 
Fauske kommune kommer fortsatt til å satse på videreutdanning av våre lærere, for å heve 
kompetansen i skolene og elevenes læringsutbytte. Det er viktig at de ansatte på skolene videreutvikler 
en profesjonell samarbeidskultur hvor hver ansatt tar et felles ansvar for elevene. Lærerne på skolen må 
ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene til å utvikle skolens praksis for å heve 
elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i skolen. Det er 
bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det 
profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for kvalitetsutvikling på egen skole.  Det er ledelsens 
oppgave å legge til rette for dette. 
 
Skolene i Fauske er en del av et regionalt kompetansenettverk knyttet til desentralisert skoleutvikling. 
Det samarbeides med RKK, andre kommuner, Fylkesmann og Nord universitet for å utvikle kompetansen 
i skolene for slik å bidra til å øke elevenes læring, trivsel og utbytte. Det pågående arbeidet med 
implementering av nye læreplaner – Fagfornyelsen – vil være et viktig forbedringstiltak for å heve 
resultatene i Fauske-skolen. 
 
Veilederkorpset  
Veilederkorpset tilbyr veiledning som støtte til skoleeiere og skoleledere som ønsker å styrke 
kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Veilederkorpset er initiert og finansiert av utdanningsdirektoratet. 
Fauske kommune ba om bistand fra veilederkorpset våren 2018, for å få bistand til utvikling av innholdet 
i skolen. Oppfølgingen fra veilederkorset ble avsluttet til jul 2019. Gjennom samarbeidet med 
veilederkorpset har skolene i Fauske fått et økt fokus på å se sammenhengen fra ekstern skolevurdering 
med skolenes milepælsplaner og kommunes strategiplan. Nasjonale prøver med for- og etterarbeid er 
lagt inn i skoleeiers årshjul. KRAFT plakaten er utviklet og skal ligge i bunn for arbeidet som skjer i 



skolene. Skolene har fått mer system og struktur på fellestiden, og de skiller i større grad mellom drift og 
utvikling. Etter ekstern skolevurdering utarbeidet alle skolene en milepælsplan som skolene i stor grad 
har fulgt. Leseplanen har vært i fokus på skolene og skolene har vurdert seg selv i forhold til den 
kommunale leseplanen («Hvor står vi- hvor skal vi- hvordan gjør vi det- hvordan gikk det»). 
 
Plangruppene i skolene har kompetanse og kapasitet til å drive bærekraftig utviklingsarbeid. Det har i 
perioden blitt mer tydelig sammenhengen mellom kommunes strategiplan og skolens utviklingsarbeid, 
og det har blitt en økt bevissthet i forhold til tidsbruk og fordeling av oppgaver.  I forhold til å bygge et 
solid og selvgående system for utviklingsarbeid, har skolene arbeidet med, og fått erfaring med 
initierings- og implementeringsfasen. 
 
Fagdag  
De siste årene har det, i forbindelse med behandling av tilstandsrapporten, vært gjennomført fagdag 
med skoleledelsen, FAU representanter, elever, oppvekst og kulturutvalget, organisasjonene, 
støttetjenester og administrativ skoleeier. Dagens situasjon rundt Covid-19 har medført at fagdagen ikke 
kan gjennomføres som planlagt. Skolene har hatt forslag til tilstandsrapport til behandling på hver enkelt 
skole, der de også har sett på egne målsettinger innenfor vedtatte satsningsområder. Skolenes 
tilbakemelding følger saken til politisk behandling.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at det arbeides godt i skolene i Fauske og vi har en høy grad av 
trivsel i skolene. Selv om vi har gode tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen dette året, er arbeid med 
elevenes trivsel et kontinuerlig oppdrag som vi fortsatt må holde fokus på i skolene i Fauske.  
 
Tilstandsrapport for 2020 og informasjon om skolens resultater viser at vi fortsatt ikke er i mål knyttet til 
grunnleggende ferdigheter spesielt på 1.-4.trinn. Det er av betydning at skolene, de ansatte i skolene og 
skoleeier fortsatt har et forskende blikk på hvordan vi kan organisere undervisningen for å forbedre 
elevenes læring.  Resultatene fra nasjonale prøver i lesing skal danne grunnlag for underveisvurdering og 
forbedret leseopplæring i alle fag. Det er derfor viktig at alle lærerne engasjerer seg i etterarbeidet og 
oppfølgingen av resultatene. Når ledelsen og lærerne i fellesskap bruker resultatene som utgangspunkt 
for å reflektere over egen praksis, blir også undervisningen bedre. 
 
Skolens ledelse har de 2 siste årene hatt stort fokus på fagfornyelsen i møter med profesjonsfellesskapet 
på skolen. Fagfornyelsen vil fortsatt ta mye tid de kommende skoleårene, inntil ny læreplan er forsvarlig 
implementert i alle deler av skolen, på samme tid vil fokuset i større grad rettes mot identifisering av 
utfordringer og vurdering av kvalitet og innhold.   
 
Våren 2020 startet skolene innføring av klassemøter/klassegjennomgang, i første omgang på 1.-4.trinn. 
Klassemøtene skal gjennomføres 2 ganger i året og er et møte med skolens ledelse (rektor, inspektør 
eller teamleder) og lærere knyttet til klassen. Klassegjennomgangen skal som et minimum ta for seg 
følgende områder:   

· gjennomgang av alle elvenes kartleggingsresultater både innenfor fag og elevenes trivsel og 
klassemiljø  

· drøfting av enkeltelevers faglige ståsted, trivsel og sosiale kompetanse  
· igangsatte og aktuelle tiltak drøftes for enkeltelever/klassen, videre oppfølging besluttes 

 
Det skal også sees på hvordan foresatte og elever involveres i elevenes læring, utvikling og trivsel. 
 
Skolene i Fauske, spesielt i sentrum, har vært preget av skolestrukturdebatt over flere år, før den ble 
gjennomført skoleåret 2019-2020. Det er viktig å anerkjenne at usikkerheten rundt struktur over flere 



år, har påvirket ansattes fokus med tanke på skoleutvikling. Også inneværende skoleår har 
sammenslåing av skoler og etablering av felles kultur bidratt til fokus bort fra innholdet og utvikling av 
elevenes læring. Endringsarbeid og forbedring av læringsresultater er en langsom prosess, og det tar tid. 
Resultatmessig har vi flere områder hvor vi forventer forbedring i årene som kommer. Fagfornyelsen og 
skolenes satsningsområder vil være sentrale for å utvikle innholdet i Fauske skolen. Det arbeides godt i 
den enkelte skole, og fokuset fremover vil være å utvikle profesjonsfellesskapene for å gi rom for 
vurdering og utvikling av praksis.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



TI LSTAN DSRAPPORT 2020
- Grunnskole



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 2 

Innholdsfortegnelse 

Innledning ..................................................................................................................................... 3 

1. Sammendrag............................................................................................................................ 4 

2. Hovedområder og indikatorer .............................................................................................. 6 

2.1 Elever og undervisningspersonale ................................................................................. 6 

2.1.1 Antall elever og lærerårsverk ................................................................................... 6 

2.1.2 Lærertetthet ................................................................................................................. 7 

2.2 Læringsmiljø ....................................................................................................................... 9 

2.2.1 Elevundersøkelsen ...................................................................................................... 9 

2.2.2 Mobbing på skolen (prosent) .................................................................................... 14 

2.3 Resultater ............................................................................................................................ 15 

2.3.1 Nasjonale prøver 5. trinn .......................................................................................... 16 

2.3.2 Nasjonale prøver ungdomstrinn .............................................................................. 19 

2.3.3 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk ......................................................... 24 

2.3.4 Grunnskolepoeng ........................................................................................................ 26 

2.4 Gjennomføring ................................................................................................................... 27 

2.4.1 Overgangen fra grunnskole til VGO ........................................................................ 27 

3. System for oppfølging (internkontroll) ............................................................................... 28 

4. Konklusjon ................................................................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 3 

Innledning  
Opplæringsloven fastsetter at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringen. St.meld.nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen fremhever viktigheten av at styringsorganene 

i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på 

grunnopplæringen for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Den årlige 

tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos 

skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Rapport om tilstanden i opplæringen  
Rapporten om tilstanden i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den 

årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre 

ledd. 

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem  
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 

fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 

grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi 

grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.    

Krav til innhold i tilstandsrapporten  
Tilstandsrapporten skal, som et minimum, omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Det er data 

fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. 

Skoleporten er en nettportal for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Hensikten med Skoleporten 

er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige 

nøkkeltall for grunnskoleopplæringen. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 

ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 

Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 

informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 

kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 

Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 

god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 

opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Personvern 
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 

indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 

personopplysningsloven. Rapporteringen tar utgangspunkt i kommunen som helhet for å unngå 

indentifisering av grupper og elever.  
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1. Sammendrag 
Vedtatte mål og utviklingsområder  
Kunnskapsdepartementet har satt følgende mål for grunnopplæringen i tildelingsbrev til 

utdanningsdirektoratet for år 20201:   

 Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø       

 Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial        

 De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse        

 Alle lykkes i opplæringen og utdanningen     

Departementet forventer at målsettingene skal danne grunnlag for prioritering av faglige mål og 

temaområder, og for utvikling av nye tiltak og virkemidler. 

Utviklingsområdene i Fauske kommunes strategiplan for skole 2018-2022 er  

 kklasseledelse og relasjoner 

 lesing  

 digital kompetanse 

Disse områdene understøtter Kunnskapsdepartementets mål for grunnopplæringen.  

Fagdag 
Fauske kommune har de siste årene arrangert en fagdag der tema er tilstandsrapporten. Deltagere på 

fagdagen har vært elever, foreldre, OPKU, representanter fra skolene og organisasjoner. Intensjonen 

med fagdagen er å reflektere over rapportens innhold sammen med skolens samarbeidspartner  før 

den går til endelig behandling i kommunestyret. Med bakgrunn i årets situasjon rundt Corona, vil det 

ikke arrangeres fagdag. Utkast til rapport er sendt skolene for vurdering og tilbakemelding, der hver 

enkelt skole har satt egne mål innenfor kommunens satsningsområder for kommende skoleår.  

Elever og undervisningspersonalet  
Årets rapport viser reduksjon av elevtallet i kommunen, noe som samsvarer med fremskrevet 

elevtallsutvikling fra SSB. Lærertettheten for 1.-7. trinn er lavere enn tidligere (flere elever pr lærer). 

Ved endring av skolestruktur har klassene blitt større på 1.-4.trinn. Også 8.-10. trinn har lavere 

lærertetthet enn fjoråret. Det henger sammen med endret skolestruktur fra høsten 2019 og reduksjon 

i antall årsverk. 

Elevundersøkelsen og læringsmiljø  
Elevundersøkelsen viser positive resultater både for  7. og 10. trinn. På de aller fleste indikatorene har 

elevene skåret høyere enn fjoråret. Særlig positivt er det at elever som opplever mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere er lavt. I tilstandsrapporten oppgis ikke prosentantall for Fauske kommune, i 

elevundersøkelsen kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Det er viktig 

at arbeidet mot en null visjon for mobbing fortsetter, en elev som mobbes er en for mye. Det er grunn 

til å tro at kommunens aktive jobb med relasjonsbygging og godt skolemiljø er medvirkende til lave 

                                                      
11 https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-
utdanningsdirektoratet-for-2020-l1683507.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-utdanningsdirektoratet-for-2020-l1683507.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-utdanningsdirektoratet-for-2020-l1683507.pdf
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mobbetall. Elevtallet i Fauske kommune er imidlertid ikke større enn at kullvariasjon vil forekomme, og 

kan derfor gi større utslag i positiv eller negativ retning.   

Nasjonale prøver  
Nasjonale prøver arrangeres for 5., 8. og 9. trinn.  For 5. trinn ser vi at prosentandel elever på 

mestringsnivå 1 (lavest) er redusert i lesing, regning og engelsk. Fauske kommune har mange elever 

som når mestringsnivå 3 (høyest) i lesing i 5. trinn. Kommunen har generelt for mange elever på 

mestringsnivå 1 og må fortsette å jobbe bevisst for å øke elevenes grunnleggende kompetanse i 

fagene.  

Resultatene for 8. trinn viser at resultatene har vært relativt stabile over tid. Generelt viser resultatene 

at kommunen har for mange elever på mestringsnivå 1 og 2 (lavest)  og for få på mestringsnivå 4 og 5 

(høyest).                                                                                                                                   

Også inneværene år er 9. trinn nærmest nasjonalt snitt. 9.trinn har samme prøver som 8. trinn. I 

kommunen ser vi at elevene har god faglig utvikling fra 8. til 9. trinn. 

Kommunen som skoleeier følger opp skolene i arbeidet med nasjonale prøver. Resultatene mellom de 

ulike skolene varierer noe. Skolene prøver å trekke lærdom av hverandre. Lesenettverket for 1.-4. trinn 

har i så måte vært en god arena. Skoleeier har en klar oppfatning av at nasjonale prøver, som måler i 

hvilken grad skolen lykkes i lære elevene grunnleggende ferdigheter, tas på alvor i skolene. Det jobbes 

godt for å heve elevenes grunnleggende ferdigheter. Skoleeier følger opp skolene i arbeidet med 

nasjonale prøver og har fokus på forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Nasjonale prøver gir 

gode muligheter for å følge skolenes utvikling over tid. Årskullvariasjoner må påregnes ut fra elevtallet i 

Fauske kommune. 

Grunnskolepoeng og eksamensresultater  
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som er ført på vitnemålet legges 

sammen og deles på antall karakterer, slik at det fremkommer et gjennomsnitt. Deretter multipliseres 

gjennomsnittet med 10.  For skoleåret 2018-19 ligger Fauske kommune 1,1 poeng lavere enn nasjonalt 

nivå. Den samme tendensen ser vi på eksamensresultatene, her er avstanden på 

gjennomsnittskarakteren litt lavere, og varierer fra 0,1 til 0,7 i snitt.  

Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
Skoleåret 2019-20 mottok 5 prosent av fauskeelevene spesialundervisning. Det er nedgang i andel 
elever som får spesialundervisning i Fauske fra 8 prosent året før. Landssnittet for 2019-20 er 7,7 
prosent, også landssnittet har gått ned fra 7,8 prosent året før.  
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2. Hovedområder og indikatorer 
2.1 Elever og undervisningspersonale 
2.1.1 Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 

Oversikten viser tallet på elever som er registrert ved grunnskoler i Fauske kommne per 1. oktober 

skoleåret 2019-20. Den omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

 

 

Årsverk for undervisningspersonale 

Oversikten viser sum årsverk for undervisningspersonalet for de siste 3 årene. Summen inkluderer 

beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er 

beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 

timer på ungdomstrinnet.  

 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i Fauske kommune. Det nasjonale snittet 

skoleåret 2019-20 var 96,1 %, og snittet i kostragruppe 12 var 95,2 %.  

1041 1042

1014

2017-18 2018-19 2019-20

1004 991 986 983 967 964

2021 2022 2023 2024 2025 2040

133,5 133,7

118,3

2017-18 2018-19 2019-20
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Kommunalt mål 1: 

Heve prosentandelen undervisning av personale med godkjent utdanning. 

Stabilitet i ressursdisponering i skolen 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Elevtallet i kommunen er redusert over flere år, og nærmer seg nå kurven for utflating. Elevtallet vil 

stabilisere seg på mellom 960 – 970 elever i årene fremover, j.fr. befolkningsfremskriving fra SSB.  

Reduksjon av antall årsverk henger sammen med både nedgang i elevmassen og endring av 

skolestruktur skoleåret 2019-2020. Budsjettrammen til skole er også redusert og vil føre til en 

ytterligere reduksjon i antall lærerårsverk. Når elevtallet stabilisere seg i kommunen er det av 

betydning at ressursene til skolen stabiliseres. Endring av skolestruktur og gjentakende nedtrekk av 

ressurser har ført til utfordringer i skolen til å disponere ressursene langsiktig, og følge opp tiltak i et 

langsiktig perspektiv for å heve resultatene i skolen.  

Det er positivt at andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er økt 

til 92,8 prosent. Kommunen har over år gjennomført videreutdanning for ansatte i tråd med 

nasjonale føringer, og det forventes at andel undervisning gitt at personale med godkjent utdanning 

vil øke ytterligere i årene fremover. Fauske kommune ligger fortsatt under snittet til landet for øvrig, 

og kostragruppe 12.  

De siste årene har skolene i Fauske vært preget av endring i skolestruktur og nedtrekk i ressurser til 

skole. Det er en medvirkende årssak til at vi har kommet sent i gang med tilsetting av pedagogisk 

personale i skole, som igjen har ført til midlertidig tilsetting av personer uten godkjent utdanning. 

Det vil være mulig å øke antall undervisningspersonale med godkjent utdanning, dersom vi kommer 

tidligere i gang med tilsettingsprosesser, samt stabilitet i ressursfordelingen til skole.   

 

2.1.2 Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet 

beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om 

størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre 

lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

88,1 87
92,8

2017-18 2018-19 2019-20



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 8 

 

 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær 

undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke 

regnes med. I andre sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er 

heftet med usikkerhet. Dette kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen 

sentralt mens andre kommuner fører det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer 

spesialundervisning eller særskilt norskopplæring. I Fauske kommune føres lærerressurser, 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring på den enkelte skole.  

  

8,5 8,7
9,9

10,5 10,5 10,3

13 12,8 12,5

2017-18 2018-19 2019-20

Fauske kommunegruppe12 Nasjonalt

12,2

10,9
11,5

12 12 11,8

14,4 14,3 14,1

2017-18 2018-19 2019-20

Fauske kommunegruppe12 Nasjonalt

12,6
11,5

12,9
14 13,9

13,4

16,8 16,4
15,9

2017-18 2018-19 2019-20

Fauske kommunegruppe12 Nasjonalt



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 9 

 

Kommunalt mål 2:  

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 2 på 1.-4.trinn skal være 15 eller lavere, 

gjennomsnittlig gruppestørrelse på 5.-10.trinn skal være 20 eller lavere.  
 

Skoleeiers egenvurdering 

Høsten 2019 ble det innført nasjonale krav for gruppestørrelse 2 i grunnskolene. Gruppestørrelse 2 

skal være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Gruppestørrelse 2 er en 

indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til 

spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Oversikten viser at Fauske 

kommune oppfyller kravet til gjennomsnittlig gruppestrørrelse 2 for alle hovedtrinn i kommunen.  

For 1.-7.trinn vises en gradvis større antall elever pr lærer. En medvirkende årsak til denne 

utviklingen er endret skolestruktur fra høst 2019. I tillegg har Fauske kommune redusert antall 

årsverk for undervisningspersonale med 15,4 stillinger fra 2018-19 til 2019-20. Fauske kommune 

ligger nå tett opp mot kommunegruppe 2 på lærertetthet. For ungdomstrinnet ser vi også et økt 

antall elever pr lærer sammenlignet med fjoråret. Tallene viser at det har vært en svak nedgang i 

gruppestørrelsene nasjonalt, på samme tid som Fauske kommune har en svak oppgang, det 

indikerer at vi får flere elever pr lærer i vår kommune, der trenden nasjonalt er færre elever pr 

lærer.  

Tallene for lærertetthet i ordinær undervisning viser at Fauske kommune nærmer seg de vi 

sammenligner oss med. 

Organisering og fordeling av ressurser til skolene krever en viss forutsigbarhet, for å kunne sette inn 

gode tiltak over tid. Det er derfor viktig at kommunen får stabilisert ressursene til skole, slik at 

skolelederne kan gjennomføre langsiktige vurderinger med tanke på ressursstyring i skolen, j.fr. mål 

1.  

2.2 Læringsmiljø 
 

2.2.1 Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er følgende 

læringsmiljøindekser obligatoriske: 

9,29 9,01

11,27

13,98
12,70 12,52

16,67

14,00
15,37

2017-18 2018-19 2019-20

Gruppestørrelse 2, 1.-4. trinn Gruppestørrelse 2, 5.-7. trinn Gruppestørrelse 2, 8.-10. trinn
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 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra 

lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og 

om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, 

lekser og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og 

delta i elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

 

 

 

 

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

2017-18 2018-19 2019-20

7.trinn Fauske kommune 

Støtte fra lærerne Vurdering for læring Læringskultur

Mestring Elevdemokrati og medvirkning

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

2017-18 2018-19 2019-20

10.trinn Fauske kommune

Støtte fra lærerne Vurdering for læring Læringskultur

Mestring Elevdemokrati og medvirkning
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Fauske kommune sammenlingnet geografisk 7.trinn

2017-18

2018-19

2019-20

4

4,2

4,4

4,6

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Støtte fra lærer 7.trinn

2017-18 2018-19 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

3,4
3,6
3,8

4
4,2

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Vurdering for læring7.trinn

2017-18 2018-19 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

3,6

3,8

4

4,2

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Læringskultur 7.trinn

2017-18 2018-19 2019-20
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Fauske kommune sammenlignet geografisk 10.trinn

2017-18

2018-19

2019-20

3,8

3,9

4

4,1

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Mestring 7.trinn

2017-18 2018-19 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

3,4
3,6
3,8

4
4,2

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Støtte fra lærer 10.trinn

2017-18 2018-19 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Vurdering for læring 10.trinn

2017-18 2018-19 2019-20
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2017-18

2018-19

2019-20

3

3,5

4

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Læringskultur 10.trinn

2017-18 2018-19 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

3,75

3,8

3,85

3,9

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Mestrin 10.trinn

2017-18 2018-19 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

2,8

3

3,2

3,4

3,6

Fauske kommune
skoleeier

Kommunegruppe
12

Nordland fylke Nasjonalt

Elevdemokrati og medvirkning 10.trinn

2017-18 2018-19 2019-20
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Skoleeiers egenvurdering 

Undersøkelsene gir informasjon om elevenes trivsel, motivasjon, læring, og om elevvurdering og 

veiledning, arbeidsmiljø og elevmedvirkning. Dette gir et grunnlag for å vurdere skolenes sosiale og 

faglige læringsmiljø, elevenes faglige motivasjon, deres medvirkning og opplevelse av kvaliteten på 

undervisningen. 

Resultatene av elevundersøkelsen som oppgis i skoleporten viser at elevene på 7. trinn skårer 

høyere enn de vi sammenligner oss med på alle indikatorer, med unntak av mestring der resultatet 

er likt med kommunegruppe 12, fylket og nasjon. Sammenlignet med fjoråret er årets resultater 

bedre på alle områder. I snitt er forbedringen 0,3 poeng. Kommunen skårer 0,2 poeng høyere enn 

nasjonen. 

Også 10.trinn skårer høyt på de utvalgte indikatorene. Fauske kommune ligger over nasjon på alle 

områder, med unntak av mestring der skåren er lik. Kommunal forbedring fra fjoråret er i snitt 0,15 

poeng.  

Resultatene over år viser en positiv økning. Det kan tyde på at innsatsen knyttet til inkludrende 

skolemiljø, klasseledelser og relasjonsbygging gir resultater.  

2.2.2 Mobbing på skolen (prosent) 
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, 

mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 

svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 

Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 

opplever å bli mobbet. 

Kommunalt mål 4: 

Fauske kommune jobber opp mot en null visjon der ingen barn skal oppleve å bli mobbet 

 

 

Kommunalt mål 3: 

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune sammenlignet geografisk 7.trinn  

 

Fauske kommune sammenligning geografisk 10.trinn  

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Prosentandel elever som har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere er i tilstandsrapporten 

for Fauske kommune markert med stjerne-tegn for skoleåret 2019-20, dette innebærer at tallene er 

så lav at de er under grensenivået for publisering. Mobbetall vil ikke bli offentliggjort dersom færre 

enn 5 elever har krysset av for at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. I så måte er 

årets elevundersøkelse for 7. og 10. trinn oppløftende. Selv om det er under 5 elever som oppgir at 

de blir mobbet må temaet fortsatt tas på største alvor. 

2.3 Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

 

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

2017-18 2018-19 2019-20

Mobbing på skolen 7.trinn

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

5

7

9

11

13

15
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2017-18 2018-19 2019-20

Mobbing på skolen 10.trinn

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt
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2.3.1 Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål 

for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for 

fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og 

dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 

læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. 

Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. 

Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Kommunalt mål 5: 

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 19 

Skoleeiers egenvurdering 

Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og 

engelsk. I grunnskolen er prøvene obligatoriske for elever på 5. og 8. trinn. For elever på 9. trinn er 

det obligatorisk med nasjonale prøver i lesing og regning.  

Fauske-skolen har de siste to årene hatt lesing som et av satsingsområdene i strategiplanen. 

Kommunen har eget lesenettverk for ansatte 1.-4. trinn. Nettverket samarbeider med Nord 

universitet. 

Det er positivt at kommunen har en stor prosentandel elever på nivå 3 i lesing. Prosentvis har 

kommunene litt flere elever på dette nivået enn nasjonen. Prosentandel elever på nivå 1 er litt lavere 

enn fjoråret. Kommunen beveger seg i riktig retning, men har fortsatt for stor andel elever på nivå 1. 

Det er relativt kort avstand til kommunegruppe 2 og fylket. 

Regning viser at i overkant av 40 prosent av elevene er på nivå 1, det er litt færre enn fjoråret og 

det nest beste resultatet over en 5 års periode. Kommunen har ikke over tid klart å heve 

prosentandel elever på nivå 3, selv om en sammenligning med fjoråret viser 10% flere elever på nivå 

3. 

Engelsk er det faget kommunen er nærmest nasjonalt snitt på nivå 1. Kommunen har i løpet av de 

siste 5 årene ikke hatt færre elever på nivå 1. Kommunen har mange elever på nivå 2 og relativt få 

på nivå 3. 

Selv om resultatene på nivå 1 peker i riktig retning er det viktig å holde et sterkt fokus på å lære 

elevene grunnleggende ferdigheter både i lesing, engelsk og regning. Forskning bygger opp under at 

elever som presterer bra på nasjonale prøver i 5. trinn drar dette med seg og har større muligheter 

for å lykkes i det videre skoleløpet. 

2.3.2 Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene 

for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De 

nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 
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Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 

læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. 

Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. 

Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Kommunalt mål 6: 

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 24 

Skoleeiers egenvurdering 

Rapportgeneratoren viser ikke tallene for kommunegruppe 12 for 8.trinn.   

Resultater 8. trinn: 

Lesing: Prosentvis antall elever på nivå 1 og 2 har vært relativt stabilt over de siste 5 årene. 

Inneværende år er det positivt at kommunen har flere elever på nivå 4 og 5 enn tidligere. 

Regnining: Liten prosentvis endring på nivå 1 og 2 over de siste 5 år. Kommunen ligger relativt nært 

fylket når det gjelder prosentandel elever på nivå 4 og 5. 

Engelsk: Også i engelsk har det over tid vært liten prosentvis endring på nivå 1 og 2. Det samme 

gjelder for nivå 4 og 5. 

Generelt har kommunen for mange elever på nivå 1 og 2. Det er viktig at det jobbes planmessig og 

strukturet for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter på  mellomtrinnet. 

Resultater 9. trinn. (Elevene har samme prøve som 8. trinn) 

Lesing: Kommunen har de siste 5 årene hatt stadig færre elever på nivå 1 og 2, det er positivt. På 

disse mestringsnivåene ligger kommunen på samme nivå som de vi sammenligner oss med. 

Kommunen har over tid hatt varierende resultat på nivå 4 og 5 og ligger her litt bak nasjonen. 

Regning:  Kommunen hat tilnærmet samme prosentantall elever på nivå 1 som de vi sammenligner 

oss med. Kommunen har litt færre elever på nivå 4 og 5. 

Fra 8. til 9. trinn er det forventet at elevene skal ha en ønkning på 4 skalapoeng i lesing og regning. 

Gjennomsnittet i Fauske viser at elevene har hevet seg med 5 skalapoeng. 9. trinn er det trinnet 

elevene i Fauske ligger nærmest det nasjonale snittet. 

Både inenfor regning, lesing og engelsk viser resultatene at vi, sammenlignet med kommunegruppe 

2, fylket og nasjon har prosentvis flere elever på nivå 1 og 2. Samtidig har kommunen færre elever 

på nivå 4 og 5. Det er særlig viktig for elevenes videre skolegang å heve nivået på grunnleggende 

ferdigheter slik at færrest mulig ligger på nivå 1 og 2. For å få dette til vil det kreve systematisk 

jobbing over tid. Elevenes trivsel (se elevundersøkelsen) er en viktig faktor for faglige prestasjoner. 

 

2.3.3 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 

sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 

Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 
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Kommunalt mål 7

Prestere på nasjonalt snitt eller bedre.

Fauske kommune sammenlinget geografisk

2,6 3,2 3,2 3,43,5 3,3 3,4 3,53,3 3,3 3,3 3,4
0

5

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

Norsk hovedmål skriftlig eksamen

2016-17 2017-18 2018-19

3,7 3,6 3,8 3,83,8 3,8 3,9 3,93,93,8 3,9 3,9
3

3,5
4

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

Norsk hovedmål standpunkt

2016-17 2017-18 2018-19

3,2 3,2 3,3 3,43,1 3,3 3,4 3,63 3,4 3,5 3,6
0

5

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

Matematikk skriftlig eksamen

2016-17 2017-18 2018-19

3,3 3,4 3,6 3,63,1 3,6 3,6 3,73,2 3,6 3,6 3,7
2
3
4

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

Matematikk standpunkt

2016-17 2017-18 2018-19

3,5 3,5 3,7 3,83,1 3,6 3,6 3,73,4 3,6 3,8 3,7
0

5

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

Engelsk skriftlig eksamen

2016-17 2017-18 2018-19
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Skoleeiers egenvurdering

I alle skriftlifge eksamensfag ser vi at det er rimelig godt samsvar mellom standpunktkarakterer og
eksamenskarakterer. Det viser at lærerne gjør gode vurderinger med tanke på elevenes kunnskap og
ferdighetsnivå. Det er vanlig at standpunktkarakterer ligger noe over eksamenskarakterer. For
Fauske sin del er avviket siste år: Norsk 0,6 karakterpoeng, matematikk 0,2 poeng og engelsk 0,4
poeng. Elevene i Fauske presterer litt svakere enn nasjon, noe som ut fra nasjonale prøver på mange
måter er forventet.

2. 3. 4 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med
10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Kommunalt mål 8

Prestere på nasjonalt nivå eller bedre.

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode |
Offentlig eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

3,5 3,7 3,9 3,93,5 3,8 3,9 43,8 3,8 3,9 4
3

3,5
4

4,5

Fauske kommune skoleeier Kommunegruppe 12 Nordland fylke Nasjonalt

Engelsk skriftlig eksamen

2016-17 2017-18 2018-19



Fauske kommune // tilstandsrapport 2020 - Grunnskole // Side 27 

Fauske kommune har i likhet med de vi sammenligner oss med hevet poengsummen på 

grunnskolepoeng. Fauske kommune har i denne perioden hatt den største forbedringen med en 

økning på 0,7 poeng. 

2.4 Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet.  

2.4.1 Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering 

fra grunnskolen. 

Lokale mål 

Få flest mulig elever over i videregående skole med faglige kunnskaper og 

sosiale kompetansen som gjør at de vil gjennommføre videregående skole. 

 

 

 

Skoleeiers egenvurdering 

Andelen elever som har begynt i videregående 

skole samme høst som de avsluttet 

grunnskolen har vært 99 % de siste 2 årene. 

Tall for 2019 er enda ikke offentliggjort.  Det 

viktigste er at elever får det tilbudet som 

passer best for den enkelte når de er ferdig 

med grunnskolen. Det er vanskelig å peke på 

en årsak for at alle elever ikke starter i 

videregående etter endt grunnskole. 

Reduksjon i lokale tilbud i videregående skole 

kan knyttes til at færre elever begynner i 

videregående skole. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
Strategiplan: 

I alle skolene jobbes det aktivt med strategiplanen for tidsrommet 2018-2022. Satsingsområdene er 

klasseledelse og relasjoner, lesing og digitale ferdigheter. I tillegg er det etablert nettverk for 

skolenes plangrupper. 

Skoleåret 2018-2019 leste alle ansatte boka "se eleven innenfra". Boka var et viktig bidrag for å 

etablere en felles praksis i Fauske skolen. Inneværende år har ikke kommunen hatt nettverk knyttet 

til klasseledelse og relasjoner. Satsingen ble imidlertid fulgt opp med en felles fagdag i november 

2019 der en av bokens forfattere var forelesere. Nettverk i lesing har vært forbeholdt 1.-4. trinn 

også dette året. Nord Universitet som har deltatt på to nettverksamlinger. Fokuset i nettverket ligger 

på begynneropplæring og erfaringsdeling. IKT nettverket har bestått av utvalgte lærer. 

Veilederkorpset: 

Fauske kommune har hatt oppfølging av veilederkorpset i perioden januar 2018 til desember 2019. 

Veilederkorpset har vært en viktig brikke i skoleutviklingen i perioden. Veilederkorpset har fungert 

som sparringspartner særlig for skoleeier og skoleledere og bidratt med forelesinger knyttet til 

satsingsområdene i Fauske skolen der også skolenes plangrupper har deltatt. 

Fagfornyelsen: 

Nye fagplaner skal innføres for 1.-9. trinn høsten 2020 og 10. trinn høsten 2021. Arbeidet med 

fagfornyelsen har tatt mye av skolenes planleggingstid, noe som har vært helt nødvendig for å være 

forberedt til skolestart høsten 2020. Innføring av fagfornyelsen har dermed ført til at det ikke har 

vært mulig å bruke like mye tid på emnene i strategiplanen som før.  

Helsefremmende skoler: 

Alle skolene i Fauske er ble kategorisert som helsefremmende våren 2018. Det er vedvarende fokus 

på de 10 kriteriene som ligger til grunn for å være en helsefremmende skole. Fortsatt er 

utfordringene størst knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Utfordringer knyttet til mangelfullt 

kosthold blir tydeligere jo eldre elevene er.  Redusert evne til konsentrasjon og manglende energi 

gjør at en del elever ikke klarer å ta ut sitt faglige og sosiale potensiale i skolen. 

1310.no 

Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp 

at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Alle kommuner er pålagt å ha et forsvarlig system som 

sikrer at opplæringsloven blir fulgt. Skolene har et eget inernkonrollsystem som bidrar til å sikre 

oppfølging av lovpålagte oppgaver i skolen, samt lokale satsningsområder.  
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4. Konklusjon 
Den årlige tilstandsrapporten for skolene i Fauske er kanskje et av de viktigste dokumentene for 

politikere, foreldre og ansatte i skolen når vi skal beskrive hvordan tilstanden er. Meldingen legges 

frem for behandling i oppvekst og kultur og kommunestyret hver vår. Rapporten er i tillegg et 

utgangspunkt for å drøfte videre utviklingsområder og prioriteringer. I rapporen kan vi lese om 

elever som trives, og som får gode læringsresultater. Dette fremgår av oversikten over 

læringsresultater på nasjonale prøver, elevundersøkelse, grunnskolepoeng og overgang til 

videregående skole.  

Elevundersøkelsen for årets 7. og 10. klasse viser mange resultater godt over det elever i Nordland 

og nasjon rapporterer. Langt de fleste elevene trives på skolen, noe som naturlig gir seg utslag på 

indikatorene i tilstandsrapporten. Fauske kommune har hatt satsning på elevenes trivsel gjennom 

deltakelse i inkluderende skole og barnehagemiljø og som eget satsningsområde  i kommunens 

strategiplan. Resultatene viser at det arbeides godt i skolene i Fauske og vi har en høy grad av 

trivsel i skolene. Selv om vi har gode tilbakemeldinger fra elevundersøkelsen dette året, er arbeid 

med elevenes trivsel et kontinuerlig oppdrag som vi fortsatt må holde fokus på i skolene i Fauske.  

Nasjonale prøver viser at kommunen har redusert prosentandelen elever på mestringsnivå 1 for 5. 

trinn, både i lesing, engelsk og regning. Fortsatt er det en vei å gå for at flere elever skal ha bedre 

grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver på ungdomstrinnet viser at 9. trinn ligger tett opp mot 

nasjonalt nivå i lesing og regning. Resultatene for 8. trinn som måler elevenes grunnleggende 

ferdigheter etter 7. trinn er noe svakere. I kommunens strategiplan har vi lesing som 

satsningsområde, og det er høyt fokus, spesielt på 1.-4.trinn, for hvordan vi kan heve elevenes 

leseferdigheter. Fauske kommune satser fortsatt på lesing i skolene og fra høsten 2020 er målet at 

alle skolene i Fauske skal ha lærerspesialister knyttet til lesing på 1.-4.trinn.  

Den viktigste ressursen for læring og trivsel er at ansatte på skolene har høy nok, og riktig 

kompetanse. Fauske kommune kommer fortsatt til å satse på videreutdanning av våre lærere, for å 

heve kompetansen i skolene og elevenes læringsutbytte. Det er viktig at de ansatte på skolene 

videreutvikler en profesjonell samarbeidskultur der hver ansatt tar et felles ansvar for elevene. 
Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene til å utvikle 

skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag for 

kvalitetsutvikling i skolen. Det bygger på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i utviklingen 

av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for kvalitetsutvikling 

på egen skole.  Det er ledelsens oppgave å legge til rette for dette. 

Skolene i Fauske er en del av et regionalt kompetansenettverk knyttet til desentralisert 

skoleutvikling. Det samarbeides med RKK, andre kommuner, Fylkesmann og Nord universitet for å 

utvikle kompetansen i skolene for slik å bidra til å øke elevenens læring, trivsel og utbytte. Det 

pågående arbeidet med implementering av nye læreplaner – Fagfornyelsen – vil være et viktig 

forbedringstiltak for å heve resultatene i Fauske-skolen. 

 

 



TIDSPLANLEGGER FOR PRØVER 2019 -  2020  
  

Oversikt over faste prøver i Fauskeskolen. NB! Karakterstøttende prøver og 

lærings-støttende prøver må bestilles i PAS. Det samme gjelder 

kartleggingsprøvene for 1.-4.trinn som ikke er obligatoriske.  

I tillegg til nasjonalt fastsatte prøver gjennomføres:  

Karakterstøttende prøver i naturfag og sam.fag 10 trinn 

Lærings-støttende prøve i lesing og regning 6. trinn, matematikk 5-10 (flere emner) 

Lærings-støttende prøve digitale ferdigheter 8.trinn (flere emner)  

Kartleggingsprøver regning 1. og 3. trinn, Engelsk 3.trinn, digitale ferdigheter 

4.trinn 

  
 

PRØVE/KARTLEGGING STARTER SLUTTER 

NASJONALE PRØVER 5.,8.,9.KL 02.09.2019 27.09.2019 

EKSAMEN NORSK 10.TRINN 25.05.2020 27.05.2020 

   

EKSAMEN ENGELSK 10.TRINN 19.05.2020 20.05.2020 

EKSAMEN MATTE 10.TRINN 19.05.2020 19.05.2020 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

KARAKTERSTØTTENDE OG 
LÆRINGSSTØTTENDE PRØVER 

14.10.2019 31.10.2019 

KARTLEGGINGSPRØVER 1.-4.KL 09.03.2020 03.04.2020 

MUNTLIG PERIODE 10.TRINN 01.06.2020 12.06.2020 

ELEVUNDERSØKELSEN  18.11.2019 20.12.2019 

ELEVFRIE DAGER [Velg dato] [Velg dato] 
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Tilbakemelding fra Vestmyra skole 

Tilstandsrapport 2020 skolene i Fauske  
 

Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale 

og nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 

målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21 2016–2017 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  

 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, der læreren må gjøre selvstendige vurderinger 

og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 

for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 

Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 

hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. 

 

I løpet av 90 tallet ble det innført et krav om at skoler kontinuerlig skal vurdere om organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå skolens mål. I forbindelse med 

innføring av Kunnskapsløftet innførte staten i 2003 et helhetlig system for kvalitetsvurdering, som er 

dagen tilstandsrapport. Formålet med kvalitetsvurderingssystemet var å legge til rette for prosesser 

for å forbedre opplæringen gjennom å gi nasjonale og lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon 

om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det ble lagt vekt på åpenhet om 

resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes rettigheter ble oppfylt. 

 

Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 

opplæringen. 

Dette gjennomføres ved å 

 innhente informasjon 

 etablere et kunnskapsgrunnlag 

 identifisere utfordringer  

 sette mål for hva man vil oppnå 

 planlegge og gjennomføre tiltak 

 

Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 

kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 

tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 

og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 

 

Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den 

enkelte skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, 

skoleledernes og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  

Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 

kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 

læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige 

kvalitetsutviklingssystemer til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 



 
Figur 1 Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 

 

Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 

Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og 

i hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 

kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. Rektor skal også formidle viktig 

informasjon til og samarbeide med lokale myndigheter, og sørge for at lærere arbeider sammen om å 

bedre undervisningspraksisen. Skoleeieren og skolelederen må skape en felles forståelse av hvilke 

utfordringer som avdekkes, uttrykke klare forventninger og ta ansvar for at skolen på denne bakgrunn 

setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Skoleeiere som ivaretar sitt ansvar, bruker informasjon om 

læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring i styringen av skolene og som grunnlag for 

kvalitetsutvikling. Gode skoleeiere forventer og følger opp at kunnskap er grunnlaget for 

utviklingstiltak på den enkelte skole. Gode skoleledere legger til rette for et profesjonelt fellesskap som 

sammen vurderer hvilke utfordringer skolen har, og hvordan opplæringen kan bli bedre. 

 

Felles kunnskap gir grunnlag for dialog på den enkelte skole og mellom nivåene i grunnopplæringen, 

til å sette felles mål og prioriteringer til elevenes beste. Det er viktig at elever og foreldre får en aktiv 

rolle i å bestemme hvordan informasjonen fra kvalitetsvurderingssystemet bør følges opp, og at 

systemet bidrar til å skape en god dialog med foresatte og elever om elevens læringsutbytte og 

utvikling i skolen. Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene 

til å utvikle skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag 

for kvalitetsutvikling i skolen. Det er bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i 

utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for 

kvalitetsutvikling på egen skole.  

 



Evalueringer av kvalitetsvurderingssystemet viser at det er stor variasjon i hvordan skoler og 

kommuner forstår og tolker resultater, og hvordan informasjonen brukes til å utvikle kvaliteten i 

opplæringen.  

Med bakgrunn i overstående informasjon, strategiplan og vedlagte utkast til tilstandsrapport 2020;  

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner   

 Lesing   

 Digitale ferdigheter   

Vestmyra skoles utviklingsmål 2019-2020 

 

MÅL 1: TILTAK: 
Forbedre elevenes 

grunnleggende 

ferdigheter med fokus 

på lesing. 

 

Aktiv bruk av leseplan for Fauske kommune: Lesing er alle 

fags mor.  

 

Alle lærere er lesemotivator i alle fag. 

 

Elevene skal få gode 

lese- og 

mestringsopplevelser, 

uavhengig av 

ferdighetsnivå. 

 

 

 

 

Elevene skal lese daglig.  

 

Det skal være to leseprosjekter årlig fra 1.-10.trinn. 

 Lesekvart – alle trinn 

 Klassevise prosjekter etter oppsatt plan 

 

Lesekonferanser på 1. og 4. trinn.  

 

Tidlig innsats med modellering av Aski Raski og Språk-

sprell 1.-2. klasse. 

 

Elevene skal kunne 

forstå de fleste ordene 

de møter i tekstene. 

Elevene skal jobbe med tekst og innlæring av begreper i 

alle fag.  

 

Elevene skal aktivt 

bruke lesestrategier. 

 

Lesestrategier introduseres og modelleres for elevene. 

 

MÅL 2: TILTAK: 

Klasseledelse: 

Utvikle klasser med 

godt læringsmiljø med 

spesielt fokus på 

struktur og regler og 

støttende relasjoner 

Fokus på skolens ordensreglement med lik forståelse og 

praktisering av reglementet. Trene på å følge reglene. 

 

Felles struktur/regler for gjennomføring av timer. 

 

Hver klasse utarbeider fire egne trivselsregler som henges 

opp i klasserommene. Tas opp jevnlig. 

 

Aktiv jobbing med å utvikle positive relasjoner mellom 

lærer-elev, elev-elev. 

 

Utvikle et læringsmiljø som preges av gjensidig respekt og 

gode relasjoner. 

 

 



MÅL 3: TILTAK: 

Digitale ferdigheter: 

Alle elevene skal lære 

seg å bruke digitale 

verktøy, medier og 

ressurser. 

Aktiv bruk og av digital læringsplattform – Skooler. 

 

Økt bruk av smart-tavle i undervisningen. 

 

Opplæring og bruk av Office 365. 

 

Aktiv bruk av i-Pad og pc i undervisning/opplæring 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

Vi ser at det er behov for å jobbe ytterligere med å få 

en god og helhetlig leseopplæring. Det er alt for 

mange elever som scorer lavt på de nasjonale 

prøvene, spesielt på 5. trinn, men også på 8. og 9. 

trinn.  

 

Fokus på de grunnleggende ferdighetene, samt 

dybdelæring vil være sentrale ved utvikling av praksis.  

 

Elevundersøkelsen viser at målene i forhold til 

klasseledelse og digitale ferdigheter er i stor grad 

innfridd. Her vil vi justere mål/tiltak – sørge for at vi 

setter oss målbare mål – og ytterligere bedre vår 

praksis. 

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

Bruke utviklingstid til utvikling av 

undervisningsopplegg knyttet til satsningsområdene. 

 

Få til et formalisert samarbeid med 1.-4.trinn på 

Finneid skole. ( Mottakerskole) 

 

Knytte jobbingen med fagfornyelsen til 

satsningsområdene. 

 

Jevnlig erfaringsutveksling – deling av praksisopplegg. 

 

Skjele til satsningsområdene også når vi skal utvikle 

opplegg i forhold til tverrfaglige temaer. 

 

NB! Vi må også innlemme ny samhandlingsplan 

«Laget rundt barnet» i skolens virksomhetsplan. 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

Involvere FAU/elevråd. 

 

Synliggjøre målene i klasserommet – be om jevnlig 

tilbakemelding via elevrådene. 

 



Evaluering – virksomhetsplanen  -årlig, justere planen 

med bakgrunn i evalueringerog elevundersøkelsen/ 

resultater på nasjonale prøver/kartleggingsprøver. 

 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

Worksshop på tvers av skolens elevråder – få med 

rep. lærere og FAU. 

 

Dersom skolen har egne lokale utviklingsmål som ikke er nedfelt i kommunens strategiplan for skole, 

fremkomme disse også under eget punkt, med beskrivelse av målet, samt hvordan det skal arbeides 

ved skolen skoleåret 2002-21 for å nå målet.  

 

Frist for tilbakemelding til skoleeier er fredag 8.mai 2020 

 

 



Tilstandsrapport 2020 skolene i Fauske  
 

Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale 

og nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 

målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21 2016–2017 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  

 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, der læreren må gjøre selvstendige vurderinger 

og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 

for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 

Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 

hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. 

 

I løpet av 90 tallet ble det innført et krav om at skoler kontinuerlig skal vurdere om organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå skolens mål. I forbindelse med 

innføring av Kunnskapsløftet innførte staten i 2003 et helhetlig system for kvalitetsvurdering, som er 

dagen tilstandsrapport. Formålet med kvalitetsvurderingssystemet var å legge til rette for prosesser 

for å forbedre opplæringen gjennom å gi nasjonale og lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon 

om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det ble lagt vekt på åpenhet om 

resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes rettigheter ble oppfylt. 

 

Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 

opplæringen. 

Dette gjennomføres ved å 

 innhente informasjon 

 etablere et kunnskapsgrunnlag 

 identifisere utfordringer  

 sette mål for hva man vil oppnå 

 planlegge og gjennomføre tiltak 

 

Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 

kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 

tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 

og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 

 

Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den 

enkelte skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, 

skoleledernes og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  

Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 

kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 

læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige 

kvalitetsutviklingssystemer til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 



 
Figur 1 Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 

 

Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 

Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og 

i hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 

kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. Rektor skal også formidle viktig 

informasjon til og samarbeide med lokale myndigheter, og sørge for at lærere arbeider sammen om å 

bedre undervisningspraksisen. Skoleeieren og skolelederen må skape en felles forståelse av hvilke 

utfordringer som avdekkes, uttrykke klare forventninger og ta ansvar for at skolen på denne bakgrunn 

setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Skoleeiere som ivaretar sitt ansvar, bruker informasjon om 

læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring i styringen av skolene og som grunnlag for 

kvalitetsutvikling. Gode skoleeiere forventer og følger opp at kunnskap er grunnlaget for 

utviklingstiltak på den enkelte skole. Gode skoleledere legger til rette for et profesjonelt fellesskap som 

sammen vurderer hvilke utfordringer skolen har, og hvordan opplæringen kan bli bedre. 

 

Felles kunnskap gir grunnlag for dialog på den enkelte skole og mellom nivåene i grunnopplæringen, 

til å sette felles mål og prioriteringer til elevenes beste. Det er viktig at elever og foreldre får en aktiv 

rolle i å bestemme hvordan informasjonen fra kvalitetsvurderingssystemet bør følges opp, og at 

systemet bidrar til å skape en god dialog med foresatte og elever om elevens læringsutbytte og 

utvikling i skolen. Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene 

til å utvikle skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag 

for kvalitetsutvikling i skolen. Det er bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i 

utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for 

kvalitetsutvikling på egen skole.  

 



Evalueringer av kvalitetsvurderingssystemet viser at det er stor variasjon i hvordan skoler og 

kommuner forstår og tolker resultater, og hvordan informasjonen brukes til å utvikle kvaliteten i 

opplæringen.  

Med bakgrunn i overstående informasjon, strategiplan og vedlagte utkast til tilstandsrapport 2020;  

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner  Følge opp kommunens satsing på området. 

Klassegjennomgang, tilbakemeldinger fra foresatte i 

møter og FAU vil være kanaler for å få kunnskap 

rundt dette. God og tydelig klasseledelse som tema 

på ulike personalmøter/samlinger.  

Gode relasjoner og utvikling av disse mellom alle på 

skolen vil være grunnlaget for vår virksomhet og stå 

sentralt i forbindelse med vårt utviklingsarbeid. 

 Lesing  Her vil vi få på plass leseveiledere og lage et system 

for bedre oppfølging av elever som har behov for 

ekstra bistand. 

Leseplanen skal være godt kjent blant lærere og 
fagarbeiderne. Elementer fra den skal være godt 
synlig i miljøet.  
Målet er å få gode lesere, ha god oversikt over 

prøver, kartlegginger og tester. Alle skal være gode 

og bevisste leselærere. 

 Digitale ferdigheter  Ta i bruk tilgjengelig verktøy i undervisningen og i 

kommunikasjon internt og ut mot foresatte. 

Gjennomføre nødvending brukeropplæring. 

Videreutvikle bruk av Ipad i forbindelse med 

begynneropplæringen. Ta i bruk relevante apper og 

digitale læreverk der det er tilgjengelig. 

 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

Med bakgrunn i kartleggingsprøvene og øvrig 

kunnskap om elevenes kunskaper og ferdigheter, 

evalueres våre undervisningsopplegg og metodikk. 

I dette ligger særlig bruk av klassegjennomgang, 

medarbeidersamtaler og skolens utviklingstid. 

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

Som en del av fagutviklingen og implementeringen 

av de nye læreplanene. 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

På individnivå: 

- Etablere gode vurderings- og tilbakemeldings-

rutiner (VFL) 

- Tett og god dialog mellom skole og hjem. 

På systemnivå (klasse- og skoelnivå) 



- Sette dette opp som tema i forbindelse 

skole/hjem samarbeidet, foreldremøter mv 

 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

I forbindelse med fastsetting av utviklingsmålene 

avtales sjekkpunkter og hvordan utviklingsmålene 

evalueres/rulleres. 

 

 

Dersom skolen har egne lokale utviklingsmål som ikke er nedfelt i kommunens strategiplan for skole, 

fremkomme disse også under eget punkt, med beskrivelse av målet, samt hvordan det skal arbeides 

ved skolen skoleåret 2002-21 for å nå målet.  

 

 

 



Tilstandsrapporten: 

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner  Fortsette å ha dette i fokus både i 

utviklingstiden, team og i 

elevgjennomgangene. Bygge videre på skole-

hjem samarbeidet. 

 Lesing  Bruk av lesegrupper, ulike leseprogram og 

lesevenn (for eksempel pensjonister, 

sanitetforeningen, dyr etc) 

Lage plan for lese- og læringsstrategier slik at 

vi vet at elevene har vært innom flere av disse 

i løpet av 1.-10.kl slik at de har gode 

studieteknikker. 

 Digitale ferdigheter  Vi har hatt utfordringer med bruk av 

ipadene, men er nå i start- og utviklingsfasen 

med å ta ipadene mer og mer i bruk i 

undervisningen. Vi setter av tid til at lærerne 

kan sette seg inn i ulike app`er og hvordan 

disse fungerer. Vi skal også lage en plan for 

krav til digitale ferdigheter fra  

1.-10.klasse. Lærerne bør også få økt sine 

digitale ferdigheter for at de skal kunne lære 

elevene det de skal kunne. Ikke alle har 

denne fagkunnskapen. Pr nå lærer vi opp 

hverandre. 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

Bruk av elevundersøkelsen til å forbedre egen praksis. 

Fokus på varierte arbeidsmetoder, praktiske 

aktiviteter og elevmedvirkning. 

Vi bruker resultatene i arbeidet med faggrupper 

knyttet opp mot fagfornyelsen. Vi starter først med 

matematikk, engelsk og norsk.  

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

Vi jobber sammen på team og i utviklingstiden for å 

diskutere og komme frem til felles praksis. Lære opp 

hverandre og dele kunnskaper. Bruk av 

teamkontrakter. 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

Informasjon til FAU om det arbeidet vi skal i gang med 

eller er i gang med, foreldremøter, kontaktmøter, god 

dialog skole-hjem og inkludere elevene i «ny og 

bedre» praksis 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

Vi evaluerer på team og i utviklingstiden. Dette gjør vi 

jevnlig. Det vi skal i gang med blir et hovedfokus i 



faggruppene som en del av arbeidsoppdraget der. 

Tilbakemeldinger fra elever, foreldre, resultater fra 

elevundersøkelsen og innspill fra lærere er tatt med i 

arbeidsoppdraget til faggruppene. Så arbeidet blir fra 

fag til fag og alle blir inkludert. 

 



Tilstandsrapport 2020 skolene i Fauske  
 

Å sørge for høy kvalitet i opplæringen er en av de viktigste oppgavene for lærere, skoleledere, lokale 

og nasjonale myndigheter. For å kunne sette konkrete mål, og utforme en strategi for hvordan disse 

målene skal nås, er det viktig å få kunnskap om elevenes læring og utvikling. (Meld. St. 21 2016–2017 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)  

 

Det viktigste utviklingsarbeidet skjer hver dag i skolen, der læreren må gjøre selvstendige vurderinger 

og gi tilbakemeldinger for å bidra til elevenes læring og utvikling. Læreren må ha et kunnskapsgrunnlag 

for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt læringsutbytte. 

Utover at elevene har krav på sluttvurdering og underveisvurdering regulerer ikke opplæringsloven 

hvilke former for vurdering lærerne skal gjennomføre. 

 

I løpet av 90 tallet ble det innført et krav om at skoler kontinuerlig skal vurdere om organiseringen, 

tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå skolens mål. I forbindelse med 

innføring av Kunnskapsløftet innførte staten i 2003 et helhetlig system for kvalitetsvurdering, som er 

dagen tilstandsrapport. Formålet med kvalitetsvurderingssystemet var å legge til rette for prosesser 

for å forbedre opplæringen gjennom å gi nasjonale og lokale skolemyndigheter tilgang på informasjon 

om elevenes læringsutbytte, gjennomføring og læringsmiljø. Det ble lagt vekt på åpenhet om 

resultatene for å synliggjøre de ulike aktørenes ansvar, og for å sikre at elevenes rettigheter ble oppfylt. 

 

Det viktigste med kvalitetsvurderingssystemet er at det skal skape prosesser for å forbedre 

opplæringen. 

Dette gjennomføres ved å 

 innhente informasjon 

 etablere et kunnskapsgrunnlag 

 identifisere utfordringer  

 sette mål for hva man vil oppnå 

 planlegge og gjennomføre tiltak 

 

Gjennom å gi kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø skal 

kvalitetsvurderingssystemet legge et godt grunnlag for å analysere utfordringer, sette mål og prioritere 

tiltak for å forbedre opplæringen. Dette er også viktig for å skape en kultur som setter elevenes læring 

og utvikling på dagsorden på alle nivåer i utdanningssystemet. 

 

Å utvikle et profesjonsfellesskap og endre praksis forutsetter involvering og dialog innad på den 

enkelte skole og mellom de ulike nivåene i systemet. Det er derfor lagt vekt på å utvikle lærernes, 

skoleledernes og skoleeiernes evne til å ta i bruk denne kunnskapen til målrettede utviklingsprosesser.  

Kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til å styrke lærerens kunnskap om eleven. Læreren skal bruke 

kunnskapsgrunnlaget til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen slik at elevene får et godt 

læringsutbytte. Lærere skal kunne bruke informasjon og data fra forskjellige 

kvalitetsutviklingssystemer til å tilpasse opplæringen på en måte som er læringsfremmende for eleven. 



 
Figur 1 Kvalitetssystem i skolen (meld.st. 21) 

 

Rektor har ansvaret for at skolen jevnlig gjennomfører en skolebasert/virksomhetsbasert vurdering. 

Dette innebærer å vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i skolen, og 

i hvilken grad disse faktorene bidrar til elevenes måloppnåelse i læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget fra 

kvalitetsvurderingssystemet skal bidra til utvikling på den enkelte skole. Rektor skal også formidle viktig 

informasjon til og samarbeide med lokale myndigheter, og sørge for at lærere arbeider sammen om å 

bedre undervisningspraksisen. Skoleeieren og skolelederen må skape en felles forståelse av hvilke 

utfordringer som avdekkes, uttrykke klare forventninger og ta ansvar for at skolen på denne bakgrunn 

setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Skoleeiere som ivaretar sitt ansvar, bruker informasjon om 

læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring i styringen av skolene og som grunnlag for 

kvalitetsutvikling. Gode skoleeiere forventer og følger opp at kunnskap er grunnlaget for 

utviklingstiltak på den enkelte skole. Gode skoleledere legger til rette for et profesjonelt fellesskap som 

sammen vurderer hvilke utfordringer skolen har, og hvordan opplæringen kan bli bedre. 

 

Felles kunnskap gir grunnlag for dialog på den enkelte skole og mellom nivåene i grunnopplæringen, 

til å sette felles mål og prioriteringer til elevenes beste. Det er viktig at elever og foreldre får en aktiv 

rolle i å bestemme hvordan informasjonen fra kvalitetsvurderingssystemet bør følges opp, og at 

systemet bidrar til å skape en god dialog med foresatte og elever om elevens læringsutbytte og 

utvikling i skolen. Lærerne på skolen må ta eierskap til resultater på egne skole, og bruke resultatene 

til å utvikle skolens praksis for å heve elevenes læringsutbytte. Kunnskapen må brukes som grunnlag 

for kvalitetsutvikling i skolen. Det er bygget på at lærerne i fellesskap bruker informasjonen i 

utviklingen av sin pedagogiske praksis. Det profesjonelle handlingsrommet er avgjørende for 

kvalitetsutvikling på egen skole.  

 



Evalueringer av kvalitetsvurderingssystemet viser at det er stor variasjon i hvordan skoler og 

kommuner forstår og tolker resultater, og hvordan informasjonen brukes til å utvikle kvaliteten i 

opplæringen.  

Med bakgrunn i overstående informasjon, strategiplan og vedlagte utkast til tilstandsrapport 2020;  

 

Hvilke lokale utviklingsmål har din skole på følgende områder for kommende skoleår:  

 

 Klasseledelse og relasjoner  Mål:  

Elevene skal møtes av tillit, respekt og krav og de skal 

få utfordringer som fremmer danning, lærelyst og 

livsmestring. 

 

Elevene opplever et godt skole- og læringsmiljø 

preget av inkludering, respekt, faglig fokus og godt  

læringsutbytte. 

 

Alle elever møtes av gode og trygge voksne som 

jobber aktivt for å skape gode relasjoner og godt 

læringsmiljø. 

 

Skolen skal ha et godt samarbeid med foresatte.  

Foreslåtte tiltak: 

 Tydelig forventningsavklaring mellom skole 

og hjem, kontakt gjennom kontaktmøter og 

foreldremøter 

 Gleding på timeplanen 

 Fokus på skolens ordensreglement. Lik 

forståelse og praktisering av reglementet. 

 Jobbe aktivt med å utvikle positive relasjoner 

og læringsmiljø. 

 Gjøre overordnet del av Fagfornyelsen kjent 

for elever og foresatte 

 Lesing  Mål:  

Valnesfjord skole skal etablere interne 

«lesekonferanser» med fokus på å utvikle elevenes 

leselyst. 

 

Eleven skal få gode lese- og mestringsopplevelser, 

uavhengig av interesse og ferdighetsnivå. 

 

Elever som sliter med lesing skal få tidlig hjelp og 

oppfølging 

Foreslåtte tiltak: 

 Dysleksivennlig skole 



 Lesing i alle fag!! 

 Innføre årlige lesekonferanser med fokus på 

å utvikle leselyst 

 Prosedyre ved tidlig innsats 

 Digitale ferdigheter  Mål: 

Ipad brukes på 1.-6.klasse i alle fag som et verktøy for 

å fremme læring og læringsutbytte og som et 

hjelpemiddel for tilrettelagt opplæring. 

 

Skooler brukes på 1.-7.klasse som et 

kommunikasjonverktøy mellom skole og hjem. 

 

Skooler brukes på ungdomstrinnet som en naturlig 

portal for innlevering, underveis- og sluttvurdering. 

 

 

Hvordan skal elevresultatene brukes til å 

utvikle egen praksis ved skolen innenfor egne 

utviklingsmål skoleåret 2020-21?  

 Gjennomgang av resultater på 

kartleggingsprøver, nasjonale prøver og 

elevundersøkelse skal gjennomgås med 

ansatte, elever, foresatte/FAU, SU/SMU med 

fokus på å lage tiltak for å kunne strekke oss 

lengre. 

 Planlegge og gjennomføre lesekonferanser 

 Klassemøter med ledelsen hvert halvår 

Hvordan skal profesjonsfellesskapet jobbe for 

å utvikle praksis innenfor egne utviklingsmål 

skoleåret 2020-21?  

 Tema i utviklingstid 

 God møteplan 

Hvordan skal foreldre og elever involveres i 

utviklingsmålene skoleåret 2020-21? 

 Informasjon på foreldremøter, gjennomgang 

i Elevråd og FAU på vår 2020 

Hvordan evalueres utviklingsmålene før 

neste tilstandsrapport?  

 Tas opp teamvis og videre i plangruppe 

 

Dersom skolen har egne lokale utviklingsmål som ikke er nedfelt i kommunens strategiplan for skole, 

fremkomme disse også under eget punkt, med beskrivelse av målet, samt hvordan det skal arbeides 

ved skolen skoleåret 2002-21 for å nå målet.  

 

Frist for tilbakemelding til skoleeier er fredag 8.mai 2020 
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Forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av barnehage 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelshaver i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 067/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Fauske kommune viser til søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd for nye 
barnehageplasser i Lyngheia private barnehage. 
 
Kommunen avslår søknaden med bakgrunn i behovsanalysen om barnehagedekning gjort i 
saksutredningen, og i lys av den særs krevende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
  

 



Vedlegg: 
24.02.2020 Søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 

barnehage 
1434452 

02.06.2020 brev-kd-udir-finansiering-av-deler-av-barnehage 1437468 
 
Sammendrag: 
Lyngheia barnehage har søkt om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye barnehageplasser. 
Det er kommunen som godkjenner barnehager og evt. utvidelse av plasser i allerede eksisterende 
barnehager. Det er kommunens frie skjønn som ligger til grunn for vurderingen av Lyngheia skal få 
godkjenning av nye plasser. 
 
Saksopplysninger: 
Lyngheia barnehage består av avdelingene Tinkeliheia og Lyngveien, og har vært i drift siden 1991 og 
2006. Barnehagen er godkjent som barnehage eller Lov om barnehage §§1 og 2 siden 02.03.2020. Det 
fremkommer av Lov om barnehager §10 at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter 
en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1 og 2. Det er barnehagen 
som er pliktig å søke om godkjenning etter Lov om barnehager § 6. 
 
Fauske kommune mottok 24.02.2020 søknad om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd til nye 
barnehageplasser. Lyngheia barnehage har over tid merket seg økt etterspørsel etter ledige 
barnehageplasser – både ved ordinært opptak, men også gjennom barnehageåret. 
Nå har styret i barnehagen sett på muligheten til å bygge ut en av de to avdelingene med 9 hele plasser. 
 
Lyngheia barnehage søker derfor om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved utvidelse av 
eksisterende drift med 9 barnehageplasser. Dette er en prinsippiell avgjørelse som må ha en poltisk 
avgjørelse, da det ikke fremkommer av lov og forskrift hvordan søknaden skal behandles administrativt. 
 
Det er Barnehageloven §14 som regulerer tilskudd til private barnehager. Kommunen skal yte tilskudd til 
ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har 
søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Barnehagesektoren ble 
rammefinansiert fra 2011. 
 
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er 
rammefinansiert. 
 
Når det kommer til spørsmålet om kommunen kan yte tilskudd til plasser ved utvidelse av eksisternede 
private barnehager og ved nyetableringer er dette overlatt til kommunens skjønnskompetanse å 
vurdere denne problemstillingen jf. vedlagt brev fra Kunnskapsdepartemenetet til 
Utdanningsdirektoratet datert 1. juli 2019. Videre følger et utdrag av dette brevet: 

Det følger av barnehageloven § 14 andre ledd at kommunen "kan" yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om og fikk godkjenning før 2011, jf. § 14 
første ledd. Det framgår av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen at 
søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen, jf. §§ 10 og 11, er avgjørende for om 
barnehagen skal behandles etter første eller andre ledd ved vedtak om finansiering. Se Ot.prp. nr. 
57 (2007-2008). Etter tredje ledd skal godkjente private barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager og gis tilskudd etter reglene i forskrift om tildeling av tilskudd til private 
barnehager. 
 
Det er opp til kommunen om barnehager som søker godkjenning etter 2011 skal få 
finansiering, jf. formuleringen "kan yte tilskudd" i andre ledd. 
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 



forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av skjønn 
skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt opp til at 
kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om tilskudd.I 
merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 
 
Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov." 
 
Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 
 
Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil kommunenes 
muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens ønsker og behov øke. 
 
Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager 
som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi 
kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 
 
Kommunen bør ved søknad om finansiering undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Kommunen bør etter departementets vurdering finansiere en nyetablert 
barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig beliggenhet i forhold til 
boligbebyggelse mv. 

 
Kommunen må i sin beslutning derfor foreta en helhetlig vurdering av kommunens behov for 
barnehageplasser. Videre følger de faktaopplysninger kommunen innehar vedrørende befolkningstall og 
behov for barnehageplasser. 
 
Fauske kommune har ett barnehageopptak i året. Hovedopptaket finner sted etter søknadsfristen som 
er 1. mars. Dette er nedfelt i kommunens vedtekter for barnehagene. 
 
Det skal gjennomføres en samordnet opptaksprosess i kommunen jf. Barnehageloven § 12, hvor alle 
godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 
 
En gjennomgang av tallene ved de siste fire årenes barnehageopptak viser følgende om søknader for 
nye barn som skal begynne i barnehage og hvor mange som går over i skole. Nye barn er i hovedsak små 
barn, men det er også noen eldre som har vært hjemme lenger eller er tilflyttere: 

 Antall barn som begynner i skole Nye søknader 
2020 85 88 
2019 100 104 
2018 85 109 
2017 78 72 

 
Når det gjelder antall barn i barnehage og fordelingen av disse mellom kommunale og private 
barnehager kommer det frem av de to neste tabellene. Dette er tall hentet fra BASIL som er 
Utdanningsdirektoratet sin database for barnehagesektoren. Tallmaterialet rapporteres inn av 
barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet i desember hvert år. 
 

 Sum Sum Sum Sum Sum Sum 
  Kommune Privat Kommune Privat Kommune Privat 



(2017) (2017) (2018) (2018) (2019) (2019) 
Antall barn totalt (0-6) år 184 220 196 230 197 233 
Antall barn 1-5 år 183 220 196 229 196 233 
Antall barn 3-5 år 125 138 123 135 119 135 
Antall barn 1-2 år 58 82 73 94 77 98 

 
 

 2017 2018 2019 
Totalt antall barn i barnehage Fauske kommune 404 426 430 

 
I etterkant av hovedopptaket til barnehagene leveres det hvert år en orienteringssak til Utvalg for 
oppvekst og kultur. En gjennomgang av de siste tre års saksframlegg forteller noe om hvilket 
barnehagetilbud kommunen har. 
 
I 2018 fikk alle barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status ventesliste pr 
13.05.2018 var som følger: 

· 5 barn med rett, men disse har enten takket nei til plass, eller fått plasstilbud nylig. 
· 3 barn har rett, men har søkt etter fristen. 
· 1 barn har rett, men ønsker plass i 2019. 
· 11 barn uten rett (født etter 30.11.2017). 

 
I 2019 fikk alle barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status ventesliste pr 
13.04.2019 var som følger: 

· 5 barn har rett, men har søkt etter fristen 
· 4 barn uten rett (født etter 30.11.2018) 

 
I 2020 fikk allt barn med rettighet iht. barnehageloven plass i barnehage og status venteliste pr 
05.05.2020 var som følger: 

· 4 barn har rett ut fra alder og har søkt innen fristen, men er bosatt utenfor kommunen eller 
har takket nei til det tilbudet de har fått 

· 10 har søkt etter fristen. Av disse har 8 rett til plass ut fra alder, men bare 2 er bosatt i 
kommunen 

· 6 barn uten rett (født etter 30.11.2019) 

 
Når det gjelder befolkningsutviklingen har vi brukt tallene fra Statistisk sentralbyrå som grunnlag for 
historiske fødselstall og fremskrevet befolkningsutvikling mot 2030 i den neste tre tabellene 
 
SSB Fødselstall 2015-2019 

Levendefødte      
 2015 2016 2017 2018 2019 
Fauske - 
Fuosko 

74 89 93 90 85 

 
 
SSB tall 0-5år 2021-2030 

Hovedalternativet (MMMM)          
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
Fauske - 0 år 86 87 88 89 89 89 90 90 90 91  



Fuossko 
 1 år 88 90 90 90 92 92 92 93 93 93  
 2 år 90 91 92 92 93 93 94 94 94 95  
 3 år 102 92 92 93 93 94 95 95 96 96  
 4 år 101 103 93 94 94 94 95 96 96 97  
 5 år 83 102 105 94 94 95 95 97 97 97  
 Sum 550 565 560 552 555 557 561 565 566 569  

 
 
SSB totale tall 2021-2030 

Hovedalternativet 
(MMMM) 

          

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
Fauske - 
Fuossko 

0-5 år 550 565 560 552 555 557 561 565 566 569  

 6-15 
år 

1022 1008 1013 1013 997 986 975 987 995 991  

 16-66 
år 

6285 6249 6200 6152 6112 6090 6077 6031 5976 5954  

 67 år 
+ 

1958 2005 2052 2101 2161 2196 2218 2260 2300 2333  

 Sum 9815 9827 9825 9818 9825 9829 9831 9843 9837 9847  
 
Når departementet uttaler seg om kommunens skjønnskompetanse trekker de også frem 
utbyggingsmønster som et forhold kommunen kan vurdere. Vi har ikke funnet godt faktagrunnlag som 
forteller noe om bosettingsmønstre, men ut fra kjennskapen til egen kommune registreres det at det 
foregår boligutbygging i områdene Finneid og Hauan. I tillegg er det noe endring i befolkningen i disse 
områdene med flere barnefamilier. Dette kan dog ikke dokumenteres gjennom et faktagrunnlag. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Over de siste 2-3 årene har kommunen som barnehagemyndighet registrert en etterspørsel etter 
barnehageplasser generelt i kommunen. Slik situasjonen er, har kommunen lite kapasitet til å ta inn 
barn utenom hovedopptaket. Dette er i stor grad et økonomisk spørsmål da ledig kapasitet er dårlig 
ressursutnyttelse og vil for kommunen utgjøre en ekstra kostnad da beregningsgrunnlaget for 
driftstilskudd til private barnehager er basert på driftsregnskapet til de kommunale barnehagene. I 2018 
foretok Håvard Moe i KS en KOSTRA-analyse av Fauske kommunes økonomi. Konklusjonen for 
barnehagesektoren er at den fremstår som godt optimalisert økonomisk med god økonomistyring og lite 
rom for effektivisering. I den grad barnehagene har ledig kapasitet, er det ved at foresatte sier opp 
plassen gjennom året. Dette er i stor grad familier som får endret livssituasjon og flytter.  
 
I forbindelse med at Erikstad barnehage har flyttet inn i Erikstad skole og kjelleren i Valnesfjord 
barnehage ombygges, har man kunnet øke kapasiteten noe i disse barnehagene. 
 
Oppsummert kan en si at i de siste årene har den totale kapasiteten i kommunen dekket etterspørselen, 
men at fleksibiliteten gjennom året er noe svak.  
 
Når det gjelder årene fremover har Fauske kommune vedtatt at Erikstad barnehage skal utvide sin 
kapasitet med ytterligere 2 avdelinger, jf. Revidert plan for strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
- 2019 (Kommunestyresak 032/19). Dagens Erikstad barnehage består av 3 avdelinger lokalisert i 2. etg. 
Det er to småbarnsavdelinger og 1 avdeling for store barn. Det foreligger vedtak om at de tidligere 



undervisningsarealene i 1 etg. skal bygges om til to avdelinger for 24 store barn hver. I denne prosessen 
skal ytterligere en avdeling av Vestmyra barnehage flyttes til Erikstad slik at Vestmyra barnehage sitt 
hvite bygg kan selges. På denne måten vil Fauske kommune kunne legge til rette for at fremtidig 
barnehagestruktur arealmessig har den kapasiteten som Lyngheia barnehage nå søker om å få tilskudd 
til. Fauske kommune kan ved tilgangen på areal i Erikstad barnehage kunne tilpasse tilbud ved å 
bemanne opp/ned avhengig av etterspørselen. 
 
I vurderingen av søknaden fra Lyngheia barnehage må kommunen vurdere strengt den økonomisk 
konsekvensen en utvidelse av kapasiteten vil få. Grunnlaget for å vurdere den økonomiske 
konsekvensen ligger i tilskuddssatsene til private barnehager i Fauske kommune for 2020 og kommende 
år.  
 
Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2020           
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år                        229 680  
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år                        110 859 
 
Avhengig av om plassene det søkes om er planlagt for store eller små barn vil den økonomiske 
konsekvensen ligge et sted mellom 1 og 2 mill kroner i økte årlige utgifter. Dette vil ha en stor 
budsjettmessig konskevens inneværende år (2020), da det ikke er tatt høyde for en slik utvidelse i 
budsjettet. Det er ikke snakk om helårseffekt for 2020, men uansett vil det bli en utgift som ikke er 
budsjettert. Tabellen under gir en forklaring på beregning av ekstra tilskudd ved økning av 9 plasser 
avhengig av om det er små eller store barn: 
 

 Antall barn Sats Driftstilskudd 
Barn 0-2 år 9 229 680 2 067 120 
Barn 3-6 år 9 110 859 997 731 

 
En utvidelse av Erikstad barnehage vil også ha en økonomisk konsekvens for Fauske kommune ved økte 
lønns- og driftsutgifter. Det vil imidlertid være kommunen selv som velger å utvide kapasiteten med økt 
antall barnehageplasser basert på resultatet av hovedopptaket i mars måned, eller senere gjennom året. 
 
Ut fra den kunnskap vi sitter på om fremtidig behov for barnehageplasser i Fauske kommune, er det ikke 
noe som tilsier et behov for utvidelse av plasser i Lyngheia barnehage i tillegg til utvidelse av Erikstad 
barnehage. Dersom Erikstad barnehage ikke utvides med 2 avdelinger vil kommunen stå med uutnyttet 
bygningsmasse som vanskelig kan benyttes til annet formål enn barnehage. 
 
For Fauske kommune vil en utvidelse av flere barnehageplasser ikke bidra med noe økt rammetilskudd i 
år eller fra 2021 og videre, da kommunen får rammestilskudd basert på antall barn og ikke antall 
barnehageplasser vi har tilgjengelig.  
 
Til sist må vi få minne på den økonomiske situasjonen kommunen er i med å stå på ROBEK-listen og de 
krav vi må stille til egen budsjettdisiplin og økonomistyring. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FORHÅNDSGODKJENNING AV KOMMUNALT  TILSKUDD  TIL NYE  BARNEHAGEPLASSER

Lyngheia Barnehage har over tid merket økt etterspørsel etter ledige barnehageplasser —

både ved ordinært opptak, men også gjennom barnehageåret. Det er med tungt hjerte vi må

avslå forespørslene grunnet full barnehagedekning (med venteliste). Vi Ønsker å yte et bedre

tilbud på antall barnehageplasser til våre eiere og ikke minst til Fauskes innbyggere som

ønsker barnehageplass.

Styret i barnehagen har sett på mulighetene for å bygge ut ei av våre to avdelinger med 9

hele plasser, og foreløpig er vår innstilling at utbygging skjer i frilufts- barnehagen Tinkeliheia

på Finneid. Dette er et område med større skolekrets og et betydelig antall nye boliger med

småbarnsfamilier og flere vil komme til. Før vi går videre med våre planer trenger vi en

forhåndsgodkjenning fra Fauske kommune som sikrer kommunalt tilskudd til de 9 plassene

vi planlegger å bygge ut.

Lyngheia Barnehage søker med dette om forhåndsgodkjenning av kommunalt tilskudd ved

utvidelse av eksisterende drift med 9 barnehageplasser.

Får vi et raskt svar på forhåndsgodkjenning og øvrige byggetekniske søknader går  raskt  å

behandle/godkjenne ser vi for oss at plassene kan tilbys fra høsten 2020.

Vi imøteser deres behandling og svar på vår søknad.

Med hilsen

Lyngheia Barnehage AS

m  ia »»: Aux» »» »» XM
Ken—André Johansen

styreleder

"**äe ,.»lvnuneia Barnehage as sflyngg.Å BARNEHAG
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Finansiering av deler av barnehage – barnehageloven § 14 andre ledd 

1. E-post fra KS om tilskudd til barnehage 

Vi viser til dialog med Utdanningsdirektoratet om finansiering av deler av barnehage, med 
bakgrunn i en e-post departementet har mottatt fra KS, hvor de henviser til en 
tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet om barnehageloven § 14 andre ledd.  
Bestemmelsen gjelder tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert. KS er uenige i direktoratets vurderinger. 

2. Bakgrunn – tidligere tolkninger fra direktoratet og KS' 
tilbakemelding 

Problemstillingen er om kommunen har mulighet til å velge å finansiere deler av en 
barnehage, altså om kommunens skjønn til å yte tilskudd for barnehager som søker 
godkjenning etter 2011 omfatter hvor mange plasser det skal gis tilskudd for eller ikke. 
Problemstillingen er relevant både ved utvidelser av eksisterende private barnehager og ved 
nyetableringer. 
 
Direktoratet konkluderte i et brev til Fylkesmannen i Rogaland av 26. mars 2012 
(Direktoratets saksnummer 2012/555, oppdatert som nettartikkel på udir.no 12.01.2015) med 
at "det ligger til kommunen å fastsette om det skal ytes tilskudd eller ikke, og eventuelt hvor 
mange plasser det skal ytes tilskudd til i henhold til barnehageloven § 14 andre ledd". 
Uttalelsen gjaldt delvis finansiering av nye barnehager.  
 
Våren/sommeren 2018 svarte direktoratet i to brev på spørsmål fra Fylkesmannen i Troms 
om tilskudd ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning av en barnehage 
(direktoratets saksnummer 2018/17511). FMTR spør om kommunen er bundet av den 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
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Side 2 
 

opprinnelige godkjenningen dersom utvidelsen det søkes om innebærer at det kreves en ny 
godkjenning. Direktoratet konkluderer med følgende i brev av 25. mai 2018: 
 

Hvis barnehagen foretar en endring som krever ny godkjenning etter § 10, vil den 
opprinnelige godkjenningen falle bort. Der en utvidelse eller annen endring av barnehagen 
innebærer at det må søkes om ny godkjenning, vil den nye godkjenningen omfatte hele 
barnehagen. Det er normalt ikke mulig å godkjenne deler av barnehagen eller endre den 
godkjenningen til omfatte en senere endring. Dersom den opprinnelige godkjenningen 
skal endres, innebærer det en omgjøring av vedtak etter reglene i forvaltningsloven. Dette 
er neppe aktuelt der barnehagen søker om godkjenning pga. en utvidelse eller en annen 
endring av barnehagen.  

Når det i tidligere rundskriv eller annen veiledning vises til at kommunen endrer 
godkjenningen, godkjenner en utvidelse eller lignende, eller stadfester en godkjenning vil 
det normalt ikke være riktig. Enten er endringen slik at det kreves ny godkjenning etter 
barnehageloven § 10 og da godkjennes hele barnehagen, eller så er det ikke en endring 
som krever ny godkjenning og barnehagen har da fortsatt den opprinnelige 
godkjenningen. Unntaket er som nevnt omgjøring av vedtak etter reglene i 
forvaltningsloven. 

Svaret på spørsmålet deres er derfor at dersom barnehagen får ny godkjenning, kan 
kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 14 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av 
om den opprinnelige godkjenningen var fra før barnehagesektoren ble rammefinansiert. 

 
Og i oppfølgingsbrevet av 6. juli 2018 presiserer direktoratet: "Dersom kommunen velger å 
finansiere en godkjent barnehage vil dette gjelde barnehagen som helhet og ikke en del av 
barnehagen." 
 
KS reagerer i sitt brev til direktoratet av 26. februar 2019 på direktoratets nye tolkning. De 
mener tolkningen av kommunens ansvar for finansiering av barnehageplasser godkjent etter 
2011 er feil, og at den fratar kommunen sin rett og plikt til å vurdere utbyggingsmønster og 
driftsformer til lokale forhold og behov. KS viser til at den opprinnelige tolkningen fra 
direktoratet ikke har vært omstridt, og mener den nye forståelsen mangler begrunnelse og 
ikke er i tråd med forvaltningspraksis og lovgivers intensjoner. De peker på at tolkningen 
tilsidesetter kommunens mulighet til å vurdere utbyggingsmønster og driftsformer som er 
tilpasset lokale forhold og behov, slik det fremkommer av § 8 andre ledd og forarbeidene.  
 
KS mener at den nye forståelsen kan være uheldig både for private barnehager og for 
kommunesektoren, og har flere eksempler på hvordan dette slår ut. De viser til at 
kommunene vil ha to valg dersom en privat barnehage ønsker å etablere seg eller utvide 
leke- og oppholdsarealet: Å si ja til tilskudd til alle plasser barnehagen kan ha på leke- og 
oppholdsarealet uavhengig av kommunens behov for plassene, eller å si nei til all 
finansiering av barnehagen inkludert plasser etablert før 2011 eller nye plasser man har 
behov for. Fordi kommunen kan være avhengig av de eksisterende plassene for å ivareta 



 

 

Side 3 
 

sine plikter, kan den bli "tvunget" til å finansiere også en utvidelse, og kapasiteten må 
eventuelt reduseres i andre barnehager. Store private barnehager vil også kunne ha et 
fortrinn framfor mindre barnehager, ettersom det er mer sårbart for en kommune om en stor 
barnehage ikke får videre finansiering enn om en liten barnehage ikke får det. 

3. Departementets vurdering 

Problemstillingen i saken er om det hører til kommunens skjønnskompetanse å vurdere 
antall barnehageplasser de ønsker å finansiere ved hjelp av tilskudd. Dette gjelder både ved 
utvidelser av eksisterende private barnehager og ved nyetableringer.  
 
Det følger av barnehageloven (bhl.) § 14 andre ledd at kommunen "kan" yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om og fikk godkjenning før 2011, jf. § 
14 første ledd. Det framgår av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen at 
søknadstidspunktet for godkjenning av barnehagen, jf. §§ 10 og 11, er avgjørende for om 
barnehagen skal behandles etter første eller andre ledd ved vedtak om finansiering. Se 
Ot.prp. nr. 57 (2007-2008). Etter tredje ledd skal godkjente private barnehager behandles 
likeverdig med kommunale barnehager og gis tilskudd etter reglene i forskrift om tildeling av 
tilskudd til private barnehager. 
 
Det er opp til kommunen om barnehager som søker godkjenning etter 2011 skal få 
finansiering, jf. formuleringen "kan yte tilskudd" i andre ledd.  
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 
forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av 
skjønn skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt 
opp til at kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om 
tilskudd. I merknadene til § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 

Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster 
og driftsformer til lokale forhold og behov." 

Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 

Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil 
kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens 
ønsker og behov øke. 

Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager 
som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan gi 
kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 
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Kommunen bør ved søknad om finansiering undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Kommunen bør etter departementets vurdering finansiere en nyetablert 
barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig beliggenhet i forhold til 
boligbebyggelse mv. 

 
I sitt brev viser KS til to typetilfeller hvor det er aktuelt at kommunen gir delvis finansiering av 
barnehagedriften. Det kan dreie seg om en barnehage som allerede får tilskudd, og som 
velger å utvide driften, for eksempel med å åpne en ny avdeling. Det kan også dreie seg om 
en nyetablering av en barnehage. 
 
Ingen av disse situasjonene er eksplisitt omtalt i lovteksten. De er heller ikke omtalt i 
forarbeidene. Direktoratet konkluderer på den bakgrunn med at forarbeidene ikke åpner for 
delvis finansiering. Departementet er ikke enig i denne vurderingen. Når lovteksten og 
forarbeidene ikke omtaler saken eksplisitt, ser vi på hvilken veiledning forarbeidene gir. I 
Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) pkt 5.7.1 viser departementet til at kommunen skal stå fritt, og at 
den skal "tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov". Det står at 
dersom "kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen [vår 
uth.] vil kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til 
befolkningens ønsker og behov øke".  
 
Riktignok omtaler forarbeidene gjennomgående spørsmålet om hvordan kommunen bør 
forholde seg ved søknader om etablering av en "barnehage". Det kan isolert sett tale for at 
forarbeidene ikke har ment å åpne for delvis finansiering, og at forarbeidene har hatt som en 
forutsetning at kommunene bare kan gi tilskudd til en hel barnehage, eller avslå søknaden 
helt. Men etter vårt syn blir det for rigid. Hensynet til en fleksibel finansieringsordning som gir 
kommunene rom til å tilpasse utbyggingsmønsteret til lokale forhold og behov etter § 8, taler 
for at de skal kunne gi delvis finansiering. Det overordnede hensynet i forarbeidene er at 
kommunene skal stå fritt til å vurdere hva det er behov for i deres tilfelle.  
 
Det er andre hensyn som også taler for en slik konklusjon. Direktoratet mener at hvis en 
barnehage som allerede får tilskudd søker om tilskudd til en utvidelse, så skal den gjeldende 
finansieringen falle bort, og hele barnehagen skal vurderes på nytt. Dette kan gi uheldige 
insentiver. Det kunne føre til at en barnehage velger å ikke utvide driften, selv om det er 
behov for det, og selv om det er ønsket av foreldrene. Eierne ville kunne tenke at de ikke tør 
å ta sjansen på å søke om tilskudd for utvidelsen, siden det vil sette hele finansieringen i 
spill. 
 
Hvis direktoratets tolkning legges til grunn, ville kommunene ha to muligheter når en privat 
barnehage vil etablere seg eller utvide leke- og oppholdsarealet: De kan enten gi tilskudd til 
alle plassene barnehagen kan ha på arealet sitt, uavhengig av hvor stort behov kommunen 
har. Eller så må de si nei til all finansiering av barnehagen. Dette gjelder da også plasser 
etablert før 2011. Og som KS påpeker, vil kommunen uansett være avhengig av de allerede 
eksisterende plassene for å oppfylle sine forpliktelser om rett til barnehageplass. Dette ville 
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kunne gi uheldige insentiv om å finansiere utvidelser på de store barnehagene, med den 
konsekvens at de mindre må stenge.  

4. Konklusjon 

KD mener etter dette at når kommunene skal behandle søknader om tilskudd etter 
barnehageloven § 14 andre ledd, har de anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen. 
Dette gjelder både når en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide, og 
når en privat aktør vurderer å etablere en ny barnehage. I begge tilfeller står kommunen fritt 
til å gi tilskudd til en del av barnehagen. Ved behandling av tilskudd ved utvidelse av 
eksisterende drift, faller ikke den opprinnelige godkjenningen bort. 
 
Departementet ber om at direktoratet legger departementets vurdering til grunn og orienterer 
kommunene om denne forståelsen av barnehageloven § 14 andre ledd. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Olav Hellevik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
 
Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil derfor 
gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil derfor 
gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil derfor 
gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
Sammendrag: 
13. september 2019 ble det varslet planoppstart for kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
2019 - 2022. Etter en revisjon var planen til høring og offentlig ettersyn i perioden 29. november 2019 - 
16 januar 2020.  
 
Administrasjonen vurderer kommunedelplanen som nå er utarbeidet til ikke å være tilstrekkelig 
oppdatert i forhold til planens plass i plansystemet. Det foreslås å prolongere dagens plan for å sikre at 
den nye kommunedelplanen blir anvendelig og tidsriktig.  



 
Saksopplysninger: 
Etter innkomne innspill og intern vurdering av planen, samt i lys av administrasjonens prosess med 
kommunal planstrategi, bes det om en videreføring av dagens plan ut 2021. 
 
Den reviderte planen vurderes som uferdig slik den fremkommer i dag, og mangler den tyngden og 
anvendligheten en kommunedelplan bør inneha. 
 
Varsel om oppstart av 13.09.19 inneholdt ikke forslag til planprogram. I henhold til plan- og 
bygningslovens § 11-1 og § 4-1 skal det for enhver kommunedelplan utarbeides planprogram. For å sikre 
en hensiktsmessig kommunedelplan for kommunestyreperioden, og for å se til at lovens prosesskrav 
etterfølges, bes det om en prolongering av dagens plan. Formålet med prolongeringen er å sikre at 
Fauske kommune sitter igjen med et godt planverktøy.  
 
Planens anleggsdel har gjennomgått årlige revideringer, og det er kun planens generelle del som må 
endres og suppleres med ny kunnskap. Tildeling av spillemidler endres ikke som en følge av denne 
saken.   
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dagens plan, med nødvendig oppdatering, vil i sin form og innhold ikke kunne gi et tilstrekkelig godt nok 
bilde av relevante forhold og forslag til tiltak.   
 
Temaområdet for planen griper i tillegg inn i kommunens folkehelsestrategi. En ny og prolongert plan 
bør derfor drøfte og komme med egnede tiltak også her. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Orientering om arbeidet med Aldersvennlige lokalsamfunn 
 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 27.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

Som styringsgruppe velges:  
 

· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Frivilligsentralen 
· Representant fra Eldrerådet  
· Representant fra Helse- og omsorgsutvalget: Veronika Ormåsen 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 
 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
Behandling: 
Ved en feiltakelse er styringsgruppa ikke tatt med i rådmannens forslag. 
 
John Harald Løkås (AP) foreslo: 
Frivilligsentralen deltar i styringsgruppa. 
 
Veronika Ormåsen (SP) foreslo: 
Veronika Ormåsen som medlem. 
 
Rådmannens forslag til innstilling, AP's og SP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 

Som styringsgruppe velges:  
 

· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Frivilligsentralen 



· Representant fra Eldrerådet  
· Representant fra Helse- og omsorgsutvalget: Veronika Ormåsen 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune ble i 2019 tatt opp i KS’ kommunenettverk «Aldersvennlige lokalsamfunn». 
Målgruppen til nettverket er både administrativt ansatte og folkevalgte i kommuner som har et spesielt 
ansvar for områder som berører aldersvennlige lokalsamfunn. Gjennom nettverkdeltakelse får 
kommunen anledning til å medvirke til utvikling av et nasjonalt nettverk og modeller for aldersvennlige 
lokalsamfunn.  
 
Prosjektgruppa i Fauske kommune består i dag av: 

· Folkehelserådgiver L. Holmström 
· Areal- og samfunnsplanlegger L-A, Simonsen 
· Seniorveileder, forebyggende hjemmebesøk, G, Zakariassen 

 
Saksopplysninger: 
Hva er aldersvennlige lokalsamfunn? 
Aldersvennlige lokalsamfunn er tilgjengelige og inkluderende miljø som fremmer aktiv aldring. Det 
innebærer lokalsamfunn som legger til rette for at en aldrende befolkning kan få dekket sine 
primærbehov, delta i aktiviteter og utvikling, være mobile og ha sosiale nettverk. 
 
Gjennom arbeidet med aldersvennlige lokalsamfunn legges det vekt på følgende områder:   

· Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet  
· Bolig  
· Transport  
· Samfunnsdeltagelse  
· Medvirkning og kommunikasjon  

 
For å kunne skape aldersvennlige lokalsamfunn er det avgjørende å jobbe på tvers av sektorer og legge 
til rette for medvirkning, slik at samfunnsutviklingen og aktiviteter utarbeides i tråd med innbyggernes 
behov.  
Vi vet at det stadig blir flere eldre. For å imøtekomme den framtidige befolkningsfordelingen, må vi 
arbeide mer helhetlig og systematisk; og ikke minst på tvers av sektorer. Et aldersvennlig lokalsamfunn 
handler om å arbeide for et inkluderende samfunn for alle; «Når vi tilrettelegger for eldre, tilrettelegger 
vi for alle!». 
 
Hva Fauske kommunen oppnår gjennom satsingen «Aldersvennlige lokalsamfunn»  
Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og 
mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i 
fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet. Nærmiljøer og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger 
til rette for aktivitet og deltakelse for alle, og der det føles trygt å bli eldre.  
 
Regjeringen har klare krav til kommuner og fylkeskommuner, og for hvordan vi skal ha en aktiv 
tilnærming til utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn; “Det betyr blant annet å legge vekt på 
transport, planlegging av lokalsamfunn, styrking av frivilligheten, åpenhet i arbeidslivet og trygghet i 
lokalsamfunnet.  
Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opplevelser 
gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap, 
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kommunene legger til 
rette for dette» (Nasjonale forventninger 2019-2023: side 26). 
   
Prosjektgruppa til nå har fanget opp at det er behov for følgende i kommunen vår: 



 
· Forbedret transporttilbudet (kollektivtilbudet)  
· Økt frivillighetsarbeid  
· Å utvikle flere sosiale møteplasser (helsefremming og forebygging, ikke behandling)  
· Å styrke samarbeid på tvers av kommunal og privat sektor  
· Oppmerksomhet og fokus på hva det vil si å planlegge for et aldersvennlig lokalsamfunn.  
· Helhetlig innsats for fremtiden internt i kommunal sektor; tverrfaglig- og sektorielt samarbeid 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Folkehelseloven, samt Plan- og bygningsloven; gir kommunen et stort ansvar som samfunnsutvikler. I 
dette inngår også å legge til rette for at eldre mennesker kan leve aktive liv, og bidra med sine erfaringer 
og ressurser til fellesskapet. Som i det øvrige folkehelsearbeidet er det også i arbeidet med 
aldersvennlige lokalsamfunn avgjørende å ha et sektorovergripende perspektiv.   
   
For å sikre at alle de vektlagte områdene prioriteres, bør det etableres en styringsgruppe som leder an 
det strategiske arbeidet knyttet opp til kommuneplanen. Videre vil det være hensiktsmessig med ulike 
arbeidsgrupper som jobber frem delprosjekter innenfor fagspesifikke områder. 
 
  Forslag til styringsgruppe:  

· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Representant fra Eldrerådet  
· Politisk representant(er)  

 
Helse- og omsorgsutvalget foreslås som styringsgruppe. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk som grunnlag i videre 
arbeid med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten folkehøgskole kan 
brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten folkehøgskole kan 
brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 077/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten folkehøgskole kan 
brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 

 
Vedlegg: 
04.06.2020 ADVHELG-#13052-v1-Vedtekter 1443689 

04.06.2020 ADVHELG-#15505-v1-
Regelverk_for_driften_av_Stiftelsen_Sjunkhatten_folkehøgskole 

1443691 

04.06.2020 ADVHELG-#15139-v1-Styreinstruks 1443687 
 
Bakgrunn: 
I arbeidet med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole har man nå, for sikre videre framdrift i 
etableringen, behov for at eier av prosjektet godkjenner bruk av utkast for vedtekter og regelverk for 
stiftelsen til bruk i videre arbeid med opprettelse av skolen. Fauske kommune er eier av prosjektet, 
prosjektansvar ligger under Fauna KF. 
 
Stiftelsen skal ikke opprettes nå, men det er i arbeidet med finansieringspakken for skolebygget et 
behov for vedtekter og regelverk for skolen slik at de kan brukes som underlag i søknader om 
investeringsstøtte.  
 
Stiftelsen opprettes når finansieringspakken for skolebygget og internatet er på plass. Fauske kommune 
vil på det tidspunkt, når stiftelsen skal opprettes, måtte ta stilling til stiftelsesdokumenter. 



 
 
Saksopplysninger: 
Advokathuset Helgeland har, på oppdrag fra og i samarbeid med styringsgruppa i prosjektet, utformet 
vedtekter og regelverk for Sjunkhatten folkehøgskole. Arbeidet har pågått fra høsten 2019 til mars 2020. 
I styringsgruppa sitter representanter fra blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for barn og ungdom, 
Valnesfjord helsesportsenter, FFO Nordland og Fauske kommune.  
 
Vedlagt ligger dokumentene: 
 

1. Vedtekter 

 
2. Utkast til regelverk for drift  

 
3. Utkast til styreinstruks for Sjunkhatten folkehøgskole, til orientering 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er prosjekteier for etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole. Når det nå er behov for 
godkjenning til bruk av utkast til vedtekter og regelverk, er det viktig fordi det vil være med på å sikre 
videre framdrift i prosjektet. Vi har vært i kontakt med potensielle bidragsytere som har som krav at 
disse dokumentene må foreligge før søknad om støtte kan leveres. Dette for at givere skal sikre at deres 
midler går til allmennyttige formål.  
 
Arbeidet med etableringa av Sjunkhatten folkehøgskole har fortsatt trykk og framdrift. Hovedfokuset er 
fortsatt å få på plass en finansieringspakke for det universelt utforma skolebygget og internatet. Ei 
godkjenning til bruk av utkast til vedtekter og regelverk i søknadsarbeidet må sees i sammenheng med 
dette. Det betyr ikke at stiftelsen opprettes nå, men at man prosjekteier gir en godkjennelse av at 
utkastene til dokumentene kan brukes i det videre arbeidet med finansieringspakken for opprettelsen av 
Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VEDTEKTER 

For 

Stiftelsen Sjunkhatten Folkehøgskole 

 

 

 

§ 1.  Navn.   

 

Stiftelsens navn er Sjunkhatten Folkehøgskole.   

 

§ 2.  Forretningskontor. 

 

Stiftelsens forretningskontor skal være i Fauske kommune.   

 

§ 3.  Stiftelsens formål.  

 

Sjunkhatten Folkehøgskole er en ideell, næringsdrivende  stiftelse  med  formål  å drive folkehøgskole 

i samsvar med det regelverk og de offentlige bestemmelser for øvrig som til enhver tid gjelder for 

drift av folkehøgskoler. 

 

Sjunkhatten Folkehøgskole være en livssynsnøytral folkehøgskole med et opplæringstilbud som 

trygger og motiverer for videre utdanningsløp, arbeid og samfunnsengasjement.   

Skolen skal i særlig grad utvikle og legge til rette for at en betydelig andel av elevene kan ha 

funksjonsnedsettelser.   

 

Innenfor stiftelsens formål og regelverk kan skolen drive kurs- og konferansevirksomhet.   

 

§ 4.  Regelverk for skolens drift.   

 

Innenfor bestemmelsene i § 3 skal det utarbeides nærmere regler for skolens drift.   

Regelverk etter disse bestemmelsene utarbeides av styret, og endringer av regelverket skal 

godkjennes av styret.   

 

§ 5.  Stiftelsens kapital.   

 

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre NOK 400.000,-.   

 

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra 

eller etter retningslinjer fastsatt av styret.   

Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen skal alltid treffes av styret.   

Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er vilkår knyttet til disposisjonen som ikke er i samsvar 

med stiftelsens formål.   
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Overskudd av stiftelsens drift skal tillegges stiftelsen egenkapital og kan bare benyttes i samsvar med 

stiftelses formål. 

 

§ 6.  Styret.   

 

   6.1.  Stiftelsens styre – som også er skolens styre etter Folkehøgskoleloven - skal ha 

              5-7 medlemmer.   

  Stiftelsens styre utpeker selv inntil 3 medlemmer.   

 Av selskapets øvrige medlemmer utpekes 1 medlem med personlig varamedlem av Fauske 

              kommune.  

              Likeledes utpekes 1 medlem med personlig varamedlem av Funksjonshemmedes 

              Fellesorganisasjon Nordland ( FFO Nordland) 

 

    6.2.  Fra det tidspunkt skolen er i drift skal skolens faste ansatte ha rett til å peke ut  

  1 styremedlem med personlig varamedlem.    

 

    6.3.  Fra det tidspunktet skolen er i drift og så lenge skoleåret varer skal elevene oppnevne en 

              elevrepresentant med personlig varamedlem til styret. 

              Elevrepresentanten skal  ha møterett i styret med tale, forslags- og 

              stemmerett.  

 

    6.4.  Oppnevning av nytt styre etter bestemmelsene ovenfor skal finne sted på det møtet som skal  

  behandle årsoppgjøret – senest den 30. juni hvert år.   

 

    6.5.  Styremedlemmenes  funksjonstid er to år, imidlertid slik at styremedlem og varamedlem 

              utpekt av Fauske Kommune skal ha funksjonstid tilsvarende det sittende kommunestyrets 

              valgperiode. 

              Styret velger selv sin leder og nestleder.   

 

    6.6.  Så langt mulig skal styret, Fauske kommune og FFO Nordland konferere om oppnevning av 

              styret slik at styrets sammensetning ivaretar hensynet til kjønnsbalanse og kompetanse i 

              henhold til lovgivningens krav.   

 

§ 7.  Daglig leder.   

 

Stiftelsen skal ha en daglig leder som skal være folkehøgskolens rektor.   

 

§ 8.  Representasjon utad.   

 

Styrets leder alene eller to av styrets øvrige medlemmer i fellesskap innehar stiftelsens signatur.   

Daglig leder skal ha prokura og styret skal for øvrig meddele prokura og spesialfullmakter.   
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§ 9.  Forholdet til stiftelsesloven.   

 

For de spørsmål som ikke er regulert i vedtektene og til utfylling av vedtektsbestemmelsene, gjelder 

lov om stiftelser til enhver tid.   
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REGELVERK 

FOR 

DRIFTEN  

AV 

STIFTELSEN SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE 

 

 

 

Regelverket er fastsatt av skolens styre i hht. vedtektenes § 4.   

 

 

 

1. Verdigrunnlag for skolen.   

 

Sjunkhatten folkehøgskole skal være en frilynt folkehøgskole med tilgjengelighet for 

mangfoldet av søkere.   

Skolen skal være et forbilde innen universell utforming og slik kunne gi unge mennesker med 

funksjonsnedsettelser et likestilt folkehøgskoletilbud.   

 

2. Skoleplaner.   

 

Innenfor rammene av skolens verdigrunnlag og det regelverk og de offentlige bestemmelser 

som gjelder for drift av folkehøgskoler, fastsetter styret skolens undervisningsplaner til 

enhver tid – herunder hvilke linjer, fellesfag og valgfag skolen skal tilby.   

 

3. Skolens organer.   

 

I hht. det lovverk som gjelder for folkehøgskoler og stiftelser samt av skolens vedtekter, skal 

Skunkhatten folkehøgskole ha følgende organer: 

 

3.1. Styret. 

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ.   

Bestemmelser om valg av styre fremgår av vedtektene.   

 

3.2. Daglig leder. 

Stiftelsen Sjunkhatten folkehøgskole skal ha en daglig leder som skal være skolens rektor.   

Det tilkommer daglig leder de lovbestemte fullmakter som fremgår av så vel lov om 

folkehøgskoler som av lov om stiftelser.   

 

3.3. Elevråd. 

 

3.3.1. 

Styret skal påse at det senest innen 30 – tretti – dager etter skolestart velges et elevråd av og 
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blant helårsstudentene ved skolen.   

 

Elevrådet skal bestå av en elev med personlig varamedlem fra hver av linjene som skolen 

tilbyr i det aktuelle skoleåret.   

 

3.3.2. 

Valgene finner sted som separate valg av og blant elevene ved hver av linjene.   

Valgene skal finne sted som skriftlig valg.   

Ved valg mellom flere kandidater blir den valgt som oppnår flest stemmer.   

 

Elevrådet velger selv sin leder og nestleder.   

Den som blir valgt som leder skal være elevenes representant i styret for Stiftelsen 

Sjunkhatten folkehøgskole med nestleder som personlig varamedlem.   

 

3.3.3. 

Elevrådets oppgaver er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen, herunder også 

elevenes bosituasjon ved skolen.   

 

3.4. Disiplinærråd. 

 

3.4.1. 

Styret skal oppnevne et organ for behandling av disiplinærsaker i hht. skolens 

ordensreglement.   

Disiplinærrådet skal bestå av fire medlemmer, hvorav skolens rektor, undervisningsinspektør 

og internatleder er faste medlemmer.   

Rådets fjerde medlem skal være den aktuelle linjelæreren, eller dersom overtredelsen har 

funnet sted utenfor skoletiden – den aktuelle tilsynslæreren.   

 

3.4.2. 

Disiplinærrådets avgjørelser er begrenset til følgende reaksjoner: 

 

- Påtale 

- Skriftlig advarsel 

- Bortvisning fra skolen for en tidsbestemt periode 

- Permanent utvisning fra skolen 

 

3.4.3. 

Avgjørelser i disiplinærsaker skal treffes uten unødig opphold og skal være skriftlig.   

 

Rådets avgjørelser kan påklages til styret innen 3 – tre – uker fra avgjørelsen er gjort kjent for 

eleven.   
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3.5. Eventuelle andre organer. 

Som ledd i arbeidet med å styrke skolens identitet og undervisningstilbud, kan styret 

oppnevne  rådgivende organer som kan bestå av, men ikke er begrenset til, representanter 

fra nærmiljøet (Valnesfjord-grenda), kommunen, fylkeskommunen,NAV, organisasjoner for 

funksjonshemmede, Valnesfjord Helsesportsenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og 

ungdom med funksjonsnedsettelser, Statskog, Sametinget, idretts- og friluftsorganisasjoner, 

tidligere elever ved skolen m.v.   

 

Styret fastsetter rammene for rådets arbeid.   

 

4. Ordensreglement.   

 

Styret skal påse at det til enhver tid er utarbeidet et ordensreglement for skolen.   

Av reglementet skal klart fremgå hva som ikke er tillatt adferd på skolen og i situasjoner nært 

tilknyttet skolen.   

Likeledes skal klart fremgå hvilke reaksjoner som kan brukes dersom elever bryter reglene i 

ordensreglementet.   

 

Daglig skal påse at alle elver gjøres kjent med ordensreglementet.   

 

5. Selvevaluering.   

 

Det påhviler styret ansvaret for å påse at det utarbeides prosedyre for selvevaluering og 

kvalitetsutvikling som sikrer tilsatte og elever medvirkning.  Likeledes skal styret påse at det 

utarbeides en årlig selvevalueringsrapport som skal være offentlig tilgjengelig.   

 

6. Dokumentasjon for elevens læringsprogram og deltakelse.   

 

Det påhviler styret ansvar for at det utarbeides dokumentasjon over elevens læringsprogram 

og deltakelse.  Dokumentasjonen må være utformet slik at den gir grunnlag for vurdering av 

realkompetanse inn mot utdannelsessystem og arbeidsliv.   

 

7. Kvalitetsdokumentasjon.   

 

Det påhviler styret ansvaret for at det utarbeides dokumentasjon som klargjør og definerer 

skolens verdigrunnlag og målsetting.   

Dokumentasjonen skal omfatte prosedyrer i hht. bestemmelsene ovenfor under pkt. 5 og 6.   

 

8. Forholdet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).   

 

Skolen åpner for at enkelte elever kan ledsages av brukerstyrt personlig assistent for hele 

eller deler av døgnet. 
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Styret skal påse at det utarbeiodes et regelverk som ivaretar rettigheter og plikter for  

BPA-personell som oppholder seg på skolen og/eller er bosatt på skolens internat.   

 

Rektor skal påse at regelverket gjøres kjent og aksepteres av den enkelte assistent.   
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STYREINSTRUKS 

FOR 

SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE 
 

 

 

1. Instruksens formål.   

 

Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, stiftelsestilsynets 

retningslinjer, stiftelsesdokumentet og stiftelsens vedtekter og regelverk etter vedtekten § 4 

samt folkehøgskoleloven og forskrifter til loven.  

Styret skal sørge for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av stiftelsen.  

 

Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, herunder hvilke 

saker som skal styrebehandles, styremedlemmenes og ansattes plikter overfor styret og 

regler for innkalling og møtebehandling.   

 

Styreinstruksen suppleres av vedtatte planer og retningslinjer for eierskapsutøvelse og 

internkontroll.   

 

Styreinstruksen er vedlagt protokollen fra møtet hvor den ble vedtatt.   

 

2. Styrets sammensetning, fullmakter og organisering.  

 

Bestemmelse om antall styremedlemmer, tjenesteperiode og andre forhold vedrørende 

styrets sammensetning fremgår av vedtektene og stiftelsesloven samt av folkehøgskoleloven 

og forskriftene til loven.   

 

Styret supplerer seg selv så langt ikke annet fremgår av vedtektene.   

 

Vedtektene har bestemmelser om stiftelsens representasjon utad.   

 

3. Forvaltning av stiftelsens kapital.   

 

Forvaltningen av stiftelsens kapital hører under styret.  Styret skal sørge for en forsvarlig 

organisering av formuesforvaltningen.   

 

 

4. Stiftelsens formål.   
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Stiftelsens formål er å drive folkehøgskole i samsvar med det regelverk og de offentlige 

bestemmelser for øvrig som til enhver tid gjelder for drift av folkehøgskoler.   

 

Stiftelsens styre skal opptre uavhengig og ikke anse seg bundet av andre hensyn enn 

hensynet til stiftelsens formål.   

 

Styret skal ha god kjennskap til innholdet og betydningen av vedtektenes angivelse av 

stiftelsens formål samt det regelverk for skolens drift som er hjemlet i vedtektenes 

bestemmelser.  

Styret skal jevnlig diskutere hva som vil ivareta stiftelsens formål.   

 

Styret skal utarbeide en årlig plan for formålsrealisering i stiftelsen.  Planen skal inntas i 

styreprotokollen fra styremøtet som vedtar denne.   

 

5. Styrets tilsynsansvar.   

 

Styret skal føre tilsyn med ansatte og stiftelsens virksomhet for øvrig – herunder at kravene i 

Lov om Folkehøgskoler og forskrifter gitt i medhold av loven,  ivaretas på en betryggende 

måte.   

 

Styret skal holdes orientert om stiftelsens økonomiske stilling og plikter å påse at 

virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.   

 

Avtaler mellom stiftelsen og andre virksomheter skal nedtegnes skriftlig, og fremlegges for 

styret til behandling dersom de er av vesentlig økonomisk betydning for stiftelsen.   

 

6. Saker som skal styrebehandles.   

 

Følgende forhold skal behandles av styret: 

 

-  Velge styrets leder og nestleder 

- Velge styrets medlemmer i samsvar med stiftelsens vedtekter så langt ikke annet  

  følger av vedtektene 

-  Ansettelser og vilkår for ansettelse i hht. pkt. 11 

-  Utarbeidelse av budsjett for virksomheten i hht. pkt. 12 

-  Avgi beretning og revidert resultatregnskap og balanse med forslag til anvendelse av  

  årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd etter pkt. 13 

-  Fastsette planer, instrukser og retningslinjer for virksomheten etter pkt. 14-17 

-        Behandle klager på disiplinærrådets avgjørelser 

-  Meddele eventuell prokura 

-  Saker av stor betydning eller av uvanlig art 

 

Basert på de til enhver tid overordnede målsetninger og strategier for stiftelsen 
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utarbeider styret årlig en langtidsplan for styresaker, som beskriver de sentrale temaer 

styret ønsker å fokusere på i det kommende året.  

 

 

  

 

7. Innkalling til styremøte og forberedelse.   

 

Styrets leder sørger for behandling av saker som hører inn under styret og er ansvarlig for å 

kalle inn til styremøter.  Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler 

bestemte saker.   

 

Skriftlig innkalling med angivelse av dagsorden og tid og sted for møtet, sendes 

styremedlemmene i god tid før møtet.  Unntaksvis kan styret innkalles muntlig.   

 

Styrets leder skal sørge for at saker til behandling i styret er forberedt slik at styret har 

tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.   

 

Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst en ukes varsel, men styret kan kalles inn 

på kortere varsel dersom sakens natur tilsier raskere styrebehandling.   

 

Dersom ingen av styremedlemmene har innvendinger, kan sakkyndige og/eller øvrige 

personer som har relevante opplysninger, bli innkalt til styremøtene.   

 

8. Styrets saksbehandling.   

 

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan behandles 

skriftlig eller på annen betryggende måte.   

 

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet 

behandling av saker som behandles uten møte.   

 

Daglig leder/rektor har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, 

med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.   

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller 

deltar i styrebehandlingen.   

 

9. Styreprotokoll.  

 

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.  Den skal minst angi tid og sted, deltakere, 

behandlingsmåten og styrets beslutninger.  Styret bør beskrive og begrunne alle vedtak som 

er av betydning for stiftelsen.  Alle sider av en sak bør fremgå av protokollen.   
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Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og mot.  Et 

styremedlem som ikke er enige i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.  

Tilsvarende for daglig leder.  Protokollen skal signeres av alle de medlemmer som har deltatt 

i styrebehandlingen.  Styret kan etablere egne rutiner for elektronisk distribusjon og 

signering av styrets dokumenter. 

   

10. Styrets godtgjørelse 

 

Styret skal ha en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid tilpasset det som er vanlig nivå for 

tilsvarende skoler organisert som stiftelser. 

Godtgjørelsen skal fastsettes med et fastledd og dessuten med honorar for hvert møte. 

Møter som finner sted telefonisk eller pr. e-post skal godtgjøres med halvt møtehonorar.  

 

11. Ansettelser og vilkår.   

 

Ved ansettelse av personell skal det legges betydelig vekt på å rekruttere fagpersoner som er 

utdannet i og/eller interessert i de faglige og pedagogiske utfordringer som ligger til grunn 

for driften av folkehøgskolen.   

Det er styret som ansetter rektor og fastsetter hans/hennes lønns- og arbeidsvilkår.   

Avlønningen skal normalt stå i rimelig forhold til stiftelsens økonomi og lønnsnivået for 

tilsvarende stillinger.   

Styret tilsetter øvrige pedagogisk – og annet personale etter innstilling fra rektor.   

Personalet skal enten ha tariffestede eller lovpålagte forsikringsordninger.   

 

12. Utarbeidelse av budsjett.   

 

Daglig leder/rektor, eventuelt sammen med styret eller stiftelsens økonomiansvarlige, skal 

utarbeide forslag til budsjett for hvert enkelt skoleår.  I den grad behovet synes å være til 

stede, skal det utarbeides langtidsbudsjett for en 3-5 årsperiode.  Budsjettet skal 

periodiseres slik at det følger normalt forløp av kostnadsstrømmene over skoleåret.   

 

I siste styremøte i vårsemesteret skal budsjettet for neste skoleår godkjennes.  I de tilfeller 

hvor de økonomiske forutsetningene endres i ikke ubetydelig omfang, skal både årsbudsjett 

og langtidsbudsjett revurderes.   

 

13. Regnskap og regnskapsføring.   

 

Styret skal sørge for at det føres regnskap for stiftelsen og at det ajourføres så ofte som 

nødvendig for at man til enhver tid har relevant beslutningsgrunnlag for økonomiske veivalg.   

Styret skal påse at regnskapene blir ført av bokførings- og regnskapskyndig person skal være 

ansatt i stiftelsen eller utført av en autorisert regnskapsfører.   
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Årsregnskapet og årsrapport skal undertegnes av styret i fellesskap og skal etter revisjon 

behandles av styret  senest innen 30.6. hvert år. 

I tilknytning til fastsettelse av årsoppgjøret skal styret årlig vurdere om det er ønskelig og / 

eller nødvendig  med et møte med stiftelsen revisor. 

 

14. Inntaks- og ordensreglement.  

 

Styret skal utarbeide inntaksreglement og likeledes ordensreglement for skolen.   

 

15. Internkontroll.   

 

Styret skal sørge for at det eksisterer en internkontroll som er i samsvar med gjeldende lover 

og forskrifter.  Skolen skal være opptatt av å hindre ulykker, og det skal av planverket fremgå 

handlingsplan og prosedyrebeskrivelse i tilfelle ulykker og krisesituasjoner.   

 

16. Vurderingssystem.   

 

Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrift blir oppfylt.   

 

17. Kvalitetssystem.   

 

Styret skal ha et system for å følge opp elevenes resultater og sørge for at disse så langt 

mulig er i samsvar med andre folkehøgskoler.   

 

18. Inhabilitet.   

 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 

særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet har en direkte eller 

indirekte personlig eller økonomisk særinteresse i saken.   

 

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandling eller avgjørelsen som når han eller hun 

har stillinger eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak 

som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i 

slik egenskap tidligere har deltatt i behandling av saken.   

 

Den enkelte plikter selv å påse at man ikke er inhabil i behandlingen av en sak.  Dersom 

vedkommende anser seg inhabil eller antar at det kan stilles spørsmål ved vedkommenes 

habilitet skal saken forelegges styret som tar stilling til habiliteten.  Konklusjonen 

protokollføres.   

 

19. Taushetsplikt.   

 

Styrets medlemmer og stiftelsens ansatte har taushetsplikt om det de under sin virksomhet 
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får kjennskap til, med mindre noe annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift.  

Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av funksjonstiden som styremedlem.  Styret har 

absolutt taushet om mulig kunnskap om enkeltpersoner og/eller når det gjelder grupper av 

personer og eventuelle forhold med tilknytning til den/disse, som de er blitt kjent med via 

sitt styrearbeid.   

Styremedlemmene skal underskrive taushetserklæring ved tiltredelse av sitt verv, og denne 

er gjeldende for perioden hvor de er valgt og for all ettertid.   

Elevrepresentanten kan ikke avkreves taushetsløfte, og skal fratre under behandlingen av 

taushetsbelagte saker.   

 

20. Ekstern informasjon.   

 

Med mindre styret gjør annet vedtak, er det kun styrets leder som er berettiget til å uttale 

seg på styrets vegne.  Alle eksterne henvendelser skal henvises til styrets leder.  Styrets leder 

kan gi daglig leder eller andre særlig fullmakt til å gi informasjon.   

 

21. Skolens plass i lokalsamfunnet.   

 

Styret skal selv bidra, sammen med elever, enkeltpersoner, grupper, lag og organisasjoner, til 

at skolen får et positivt omdømme i lokalsamfunnet.   

 

22. Endring av instruksen.   

 

Styret kan selv endre sin instruks dersom det er full enighet om dette blant 

styremedlemmene, eventuelt at det tilkommer bestemmelser i lov, vedtekter og/eller 

forskrift som krever slik endring.   



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
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Sak nr.   Dato 
068/20 Formannskap 09.06.2020 
062/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, 
Sørfold og Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 
kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 
prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 
kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 



prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært habil. 
 
Per-Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 
Fauske viderefører Forliksrådet i egen kommune som før i hht. domstolloven § 27 første ledd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 2H, 2SP) mot 4 (3AP, 1R) stemmer avgitt for 
R's forslag. 
 
FOR- 068/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske, som trer i 
kraft fra 1.1.2021.  

 
2. Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd.  

 
3. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Det 

utarbeides et felles forslag til forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer etter følgende 
prinsipper:  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Fauske kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem og ett varamedlem fra Saltdal kommune, en av hvert kjønn  
· Ett medlem eller varamedlem fra Sørfold kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Ett medlem eller varamedlem fra Beiarn kommune, annenhver periode kvinne og mann  
· Fauske og Saltdal veksler på å ha ledervervet  
· Den kommune som innehar ledervervet har 3. varamedlem  
· Sørfold og Beiarn veksler på å ha 1.varamedlem  

 
Ut fra at det er fire kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller ett 
varamedlem hver. 

 
Vedlegg: 



18.05.2020 Vedlegg 1 - Anmodning om etablering av felles forliksråd for kommunene 
Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske 

1441978 

18.05.2020 Vedlegg 2 - Tvisteloven kapitell 6 1441980 

18.05.2020 Vedlegg 3 - Domstolloven 1441981 

18.05.2020 Vedlegg 4 - Politidirektoratets brev av 06.05.10 1441982 

18.05.2020 Vedlegg 5 - Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21.12.15 1441983 

18.05.2020 Vedlegg 5 - Valg av forliksrådsmedlemmer 1441984 
 
Fakta: 
 
Forliksrådet er en "meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet", jf. domstolloven §  
1.  
 
Forliksrådenes oppgaver og myndighet er angitt i tvisteloven kapittel 6. Selve organiseringen av 
forliksrådene herunder oppnevning av forliksrådets medlemmer er regulert i domstolloven § 27 og § 28. 
Det vises til vedlegg 2 og vedlegg 3.  
 
I hver kommune skal det være et forliksråd, jf. domstolloven § 27, første ledd.  
 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Forliksrådets medlemmer og 
varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert 
kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år, jf. domstolloven § 57.  
 
Departementet fremhever at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgaver. 
For at de skal kunne løse oppgaven, er det nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges 
personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Departementet understreker at valt til forliksråd 
ikke er valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og 
egenskaper hos den som blir valgt.  
Det vises til brev inntatt i vedlegg 5.  
 
Fylkesmannen har en tilsynsfunksjon ved valget av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, og 
foretar oppnevning av medlemmene og varamedlemmene. Valget av forliksrådsmedlemmer innberettes 
derfor til fylkesmannen. Dersom fylkesmannen finner valget lovlig, utferdiger han oppnevnelsen for de 
valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Fylkesmannen foretar formell oppnevning av de 
enkelte medlemmer og varamedlemmer.  
Forliksrådene skal holde møte en gang i måneden og oftere dersom saksmengden krever det. 
Forliksrådet kan unnlate å holde møte i juli. Forliksrådet kan også unnlate å holde møte en måned 
dersom det til møte ikke foreligger saker til behandling. 
  
Forliksrådene betjenes av et sekretariat. Sekretariatsfunksjonen er tillagt politiet. I namsfogdsdistrikt er 
namsfogden sekretariat. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I 
politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat, jf. domstolloven § 27, 
6 ledd.  
 
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn kan med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom 
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal 
velge, og om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det 
skal sikres at både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. 
7. ledd.  
 
Per i dag har Beiarn kommune, Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune hvert sitt råd.  
 



Fauske lensmannskontor utfører sekretariatsfunksjonen for alle kommunene. 
  
Leder av sivil rettspleie i Nordland politidistrikt har foreslått at det opprettes ett felles forliksråd for 
Beiarn kommune, Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune 1.1.2021.  
 
Politidirektoratet oppfordret allerede i 2010 politidistriktene om å ta opp spørsmålet om felles forliksråd 
med kommunene. Direktoratet henviser til positive effekter som høyere kompetanse og lavere 
kostnader. Brev av 06.05.10 er inntatt i vedlegg 4.  
 
Leder for sivil rettspleie i Nordland politidistrikt begrunner sitt forslag med at en sammenslåing av de 
fire forliksrådene vil medføre økt kvalitet, bedre rettsikkerhet og mer effektiv drift av 
sekretariatsfunksjonen. Disse fordeler veier opp for de ulemper lengre reisevei vil utgjøre for noen 
dommere og publikum.  
 
Kommunestyrene i de fire kommunene bes nå om å ta stilling til om det skal opprettes ett felles 
forliksråd. 
 
 
Vurdering: 
Ettersom Beiarn kommune, Saltdal kommune, Sørfold kommune og Fauske kommune ligger i samme 
domssogn og har samme sekretariat for forliksrådet, har de fire kommunestyrene myndighet til å 
beslutte å ha felles forliksråd.  
 
Det fremgår av tvisteloven § 6-1 at formålet med behandlingen i forliksrådet er å bidra til enkel, effektiv 
og rimelig tvisteløsning gjennom megling eller domsavsigelse.  
 
Opprettelse av ett felles forliksråd for de fire kommuner synes å bidra til dette formål. Det vises for så 
vidt til redegjørelsen fra leder av sivil rettspleie i Nordland politidistrikt i vedlegg 1.  
 
Det viktigste argumentet for en sammenslåing er økt kvalitet og dermed økt rettsikkerhet for partene. 
De aktuelle medlemmene vil få større saksportefølje. Dette vil gi dem mer erfaring og dermed bredere 
kunnskap og forståelse. Med slik økt kompetanse, vil både partenes rettsikkerhet bedres og kaviteten på 
dommene som fattes bedres. Videre øker graden av likebehandling av sammenlignbare saker. Det antas 
også å bli enklere å rekruttere kvalifiserte og engasjerte medlemmer.  
 
Opprettelse av ett felles forliksråd vil mest sannsynlig også medføre en raskere og enklere saksavvikling 
ettersom det vil avholdes hyppigere møter selv om det antakelig totalt sett blir færre møter, og at 
møteplanlegging blir enklere ved at sekretariatet skal kommuniserer med færre medlemmer.  
 
Videre fremstår ett forliksråd som en mer kostnadseffektiv løsning både ved at det antakelig vil avholdes 
færre møter, at sekretariatets arbeid med godtgjørelse også vil forenkles ved at det blir færre 
medlemmer å forholde seg til, og at ett råd vil operere mer effektivt ettersom kompetansen blant 
medlemmene vil heves. Selv om ett felles forliksråd nødvendigvis vil medføre noe lengre reisevei for 
flere brukere av forliksrådet og antakelig også for noen dommere, synes løsningen totalt sett mer 
kostnadseffektiv enn dagens ordning.  
 
Hvert av de fire kommunestyrene må i så fall vedta å opprette ett felles forliksråd med tilslutning fra 2/3 
av kommunestyrets representanter.  
 
En forutsetning for å opprette ett felles forliksråd der at de fire kommunene er enige hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant 
medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn.  



 
Det fremmes likelydende sak i Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske. Opprettelsen av ett felles forliksråd er 
avhengig av at det fattes vedtak om dette i alle fire kommunestyrer. Etter at det foreligger en 
prinsippavgjørelse i saken, fremme en sak for de fire kommunestyrer vedrørende valg av 
forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune, Beiarn kommune, Sørfold Nordland politidistrikt

kommune og Saltdal kommune

Deres referanse: Vår referanse: Dato:

20/62769  —  1 14.05.2020

Felles  forliksråd  i  Indre-Salten

Viser til tidligere orientering ved Lensmannen i Indre-Salten lensmannsdistrikt, vedrørende

forslag om opprettelse av felles forliksråd i Indre-Salten.

Som leder for sivil rettspleie  i  Nordland politidistrikt, tillater jeg med dette å rette en formell

hevendelse om at følgende forslag blir behandlet og vedtatti kommunestyrene for Beiarn,

Saltdal, Sørfold og Fauske.

1. Det opprettes et felles forliksråd for Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske. Det nye forliksrådet
får navnet Indre-Salten forliksråd og planlegges å tre  i  kraft fra 1.1.2021.

Begrunnelse
Politiet ble i forbindelse med reformen innen den sivile rettspleie på grunnplanet  i  2006 tildelt

sekretærfunksjonen for de kommunale forliksrådene. Sekretærfunksjonen utføres  i  dag av

saksbehandler ved Fauske lensmannskontor.

Politidirektoratet har i brev av 6.5.2010 oppfordret politidistriktene til å ta opp spørsmålet om

felles forliksråd med kommunene. Direktoratet henviser til positive effekter som høyere

kompetanse og lavere kostnader.

Saksbehandling/saksvolum

Statistikk for mottatte og registrerte forliksklager for de enkelte kommuner for året 2019

viser:

Beiarn 17 saker

Saltdal 99 saker

Sørfold 21 saker

Fauske 207 saker

Sum 344 saker

Vår erfaring viser at under 11  %  av sakene i forliksrådet blir behandlet i rådsmøte som

meglingssaker. Øvrige saker resulterer i fraværsdommer, godtatte dommer eller beslutninger.

Nordland politidistrikt

Post:  Postboks 1023, 8001 BODØ Tlf: (+47) 75 58 90 00 Org. nr: 983999999

E—post: post.nordland@politiet.no www.politiet.no



Ihenhold til domstolloven § 28 skal det innkalles til månedlige møter dvs 10 —11 møter pr. år
utenom rettsferien. For Beiarn, Saltdal  og Sørfold holdes det  i dag mellom 0 og 4 møter  i  året.

IFauske er det mellom 3 -8  møter  i  året.

Forliksrådssekretærens oppgaver er

a) å motta forliksklage og tilsvar, herunder nedtegne muntlige forliksklager og tilsvar  og
veilede publikum,

b) journalføring, berammelser, innkalling av  parter, forkynnelse av  avgjørelser, arkivering 0g
tilsvarende,

c) deltakelse i  forliksrådets møter for  å  ordne sakens dokumenter og renskrivning av
avgjørelser  og forlik,

d) å  lage utkast  til fraværsdommer og dommer  avsagt  på  grunnlag av at  klagemotparten i
tilsvar  har  godtatt klagerens  påstand og å lage  utkast til beslutninger om innstillinger etter
tvistcloven  §  6-11.

Hjemmel
Domstolloven  §  27 gir mulighet for sammenslåing av forliksrådene dersom det er politisk
enighet om dette  i  kommunene. Forutsetningen er at de aktuelle forliksråd tilhører samme
domssogn og har  felles sekretariat for forliksrådene. En viser også til brev av 21.12.15  fra
Justis- og beredskapsdepartementet til kommunene vedrørende  valg  av
forliksrådsmedlemmer.

Fordeler og ulemper  ved  samling av  forliksrådene.
Hensikten med forliksrådsinstituttet er å ha en enkel og økonomisk rimelig domstol for

småkrav og enkle tvistesaker jf.  tvl.  §1-1. At forliksrådene blir noe større  vil  ikke vike fra dette
prinsippet.

En samling av alle  sakene  vil  resultere  i  en betydelig større saksportefølje for dommerne  fra  de
minste kommunene. Det  vil  bli flere oppmøter for de  valgte  dommerne, noe som  vil  øke
kompetansen  blant  dommerne. Dette  vil  igjen medføre bedre  kvalitet  på de dommene som
avsies. Sist men ikke minst  vil  dette høyne rettsikkerheten for partene.

Det  antas  at det  vil  bli enklere å finne motiverte kandidater som har de personlige
forutsetninger og egenskaper som skal til for å fylle rollen som forliksrådsdommer.

En sammenslåing av  dagens forliksråd  vil  bety noe lengre reisevei for noen av partene. Dette
vil  også gjelde noen  av  dommerne  i  forliksrådet.

Forliksrådsmedlemmer (dommere)
Vi ser det som svært  viktig at de  valgte  forliksrådsmedlemmene (dommerne) har de riktige
egenskapene for vervet. En viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev  av  21.12.15
hvor det poengteres som følger: "Som forliksrådsmedlemmer skal  bare  velges personer som
anses særskilt egnet til oppgaven" "Departementet understreker at  valg av forliksråd ikke er
valg av politisk råd eller  utvalg, og at en ved  valget  tar hensyn til personlige forutsetninger og
egenskaper hos dem som blir  valgt.  Videre er det  viktig å  bevare  kontinuiteten  i  forliksrådet".

Oppsummering
Som leder for  sivil  rettspleie i Nordland politidistrikt anmoder jeg nevnte kommuner om å
vedta  opprettelse av et felles forliksråd med virkning fra 1.1.2021. Et slikt  vedtak  må som
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kjent ha tilslutning fra minst 2/3 av kommunestyrets representanter. Det viktigste argumentet
for en sammenslåing er økt kvalitet, bedre rettsikkerhet og mer effektiv drift av
sekretariatfunksjonen.

Det nye forliksrådet får navnet Indre-Salten forliksråd. Under navnet står alle fire
kommunenavn opplistet.

Valg av forliksmedlemmer (dommere med vara) for perioden skjer vanligvis for perioden 2021
— 2024 osv. Vi foreslår at det fremmes et felles forslag på en leder og to medlemmer med vara
som skal behandles  i  alle fire kommunene.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon bistår vi gjerne med dette.

Med hilsen

Leder felles enhet  for forvaltning, utlending
og sivil rettspleie( FUFSR  )

Vedlegg:
Vedlegg 2 (L)(861142), Vedlegg 3, Vedlegg 4., Vedlegg 5, VedleggS., Vedlegg 1. Forslag til
tekst behandling formannskap-kommunestyre Indre-Salten

Side  3  av 3



á



22.3.2016 Lov om  mekling og rettergang i sivile tvister  (tvisteloven) -  Kapittel  6. Behandlingen  i  forliksrådet1  -  Lovdata

Uuflq Z.

IQ  LOVDATA
Lov om  mekling og rettergang i sivile tvister
(tvisteloven).

Annen  del  - Mekling og avklaring

Kapittel  6. Behandlingen  i  forliksrådet

§  6-1.  Prinsipper  for forliksrådets virksomhet

(1) Behandlingen  i  forliksrådet skal legge  til  rette for at partene ved  mekling eller dom får løst saken
enkelt, hurtig og billig.

(2) Reglene  i  lovens første, fjerde og femte del gjelder for forliksrådet så langt de passer og ikke annet
er bestemt i dette kapittel.

§ 6-2.  Saker  som  behandles  av forliksrådet

(1) Forliksrådet kan behandle saker som kan anlegges ved stevning til tingretten  etter reglene for
allmennprosess eller småkravprosess  i  denne loven. Forliksrådet behandler likevel  ikke

a)fami1iesaker, unntatt saker som bare gjelder det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd eller

deling av reisekostnader ved samvær,

b) saker mot offentlig myndighet, institusjon  eller tjenestemann om forhold som  ikke  er av

utelukkende privatrettslig art,

c) saker om patenter, kretsmønstre  til integrerte  kretser, planteforedlerretter, varemerker og design,

d) saker om gyldigheten av en voldgiftsdom eller et rettsforlik,

e) saker avgi ort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er  bindende  for partene

hvis  saken  ikke  bringes inn for domstolene, eller

f) andre saker hvor det er bestemt  i  lov at  mekling i  forliksrådet  ikke finner  sted.

(2) Før en sak om formuesverdier kan tas  til  behandling i tingretten, skal forliksrådet behandle saken
når vilkårene i første ledd er oppfylt. Denne regelen gjelder likevel  ikke  når

a) tvistesummen er  minst  kr 125 000, og begge parter har vært  bistått  av advokat,

b) utenrettslig mekling etter kapittel 7 er gjennomført,

c) tvisten  er  blitt  realitetsbehandlet i klage- eller reklamasjonsnemnd etter samtykke fra den annen
part eller i en  slik  nemnd som er offentlig godkjent etter særskilt lovbestemmelse, eller

(1) det etter reglene i §§ 15-1  til  15-3  bringes  inn et nytt krav eller en ny part etter at stevning i

saken er forkynt.

0  Endret ved lover 26jan 2007 nr. 3, 12 des 2008 nr. 85  (ikr.  1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1354).

§ 6-3.  Førliksklage

(1) Sak for forliksrådet reises ved forliksklage. Forliksklagen  inngis skriftlig eller muntlig til
forliksrådet etter reglene i kapittel 12.

(2) Forliksklagen skal  angi

a) forliksrådet,

b) navn og adresse på parter, eventuelle stedfortredere etter §§ 2-3 til 2-5 og prosessfullmektiger,

c) det krav som gjøres gjeldende, og en påstand som bestemt angir det resultat klageren i tilfelle

httpszlll ovdata.no/dokument/N  Lllov/2005—06—17—90/KAPITTEL_2—2#KAPITTEL__2-2 1/5
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krever ved dom, og

d) en begrunnelse som alltid må angi en konsentrert beskrivelse av de faktiske forhold kravet direkte

bygger på.

(3) Kopi av dokumenter kravet direkte bygger på, bør vedlegges. Hvis klageren krever erstatning for

kostnader ved utenrettslig inndriving, skal betalingsoppfordringen etter inkassoloven § 10, jf.  §  12,
vedlegges.

(4) Når en sak skal behandles i forliksrådet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-7, regnes

utleggsbegjæringen som forliksklage.

(5) Hvis forliksrådet ikke har adgang til å behandle saken, avvises klagen. Feil som kan avhjelpes, skal
klageren først gis adgang til å rette etter § 16-5. En klage som er inngitt til feil forliksråd etter reglene

i kapittel 4, henvises til rett forliksråd etter  §  4-7.

§ 6-4.  Tilsvar

(1) Hvis forliksrådet fremmer saken, forkynnes klagen for klagemotparten med pålegg om å inngi

tilsvar innen en frist som normalt settes til to uker. Tilsvaret inngis skriftlig eller muntlig etter reglene

i kapittel 12. Forliksrådet skal gi nødvendig veiledning om hva tilsvaret må inneholde og

konsekvensene av at tilsvar ikke inngis innen fristen, eller er mangelfullt.

(2) I tilsvaret skal klagemotparten opplyse om kravet i klagen godtas eller bestrides, eller om

eventuelle innsigelser mot at forliksrådet behandler saken. Tilsvaret bør dessuten gi en kort
begrunnelse for klagemotpartens standpunkt hvis kravet bestrides. Kopi av Viktige dokumenter bør

vedlegges.

(3) Hvis tilsvar ikke inngis i rett tid, og det ikke er grunn til å tro at klagemotparten har gyldig fravær

etter § 16-12 annet ledd, avsies fraværsdom hvis vilkårene er til stede. Er det grunn til å tro at

klagemotparten har gyldig fravær, skal forliksrådet enten gi ny frist eller innkalle til møte.

(4) Hvis klagemotparten i tilsvaret har godkjent påstanden i klagen, avsies dom i samsvar med dette.

(5) Når en sak er tatt til behandling etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-7, regnes nedtegningen av

saksøktes innvendinger som tilsvar.

0  Endret ved lov 26 jan  2007  nr. 3.

§  6-5. Innkalling til møte

(1) Forliksrådet innkaller partene til møte til bchandling av saken i henhold til § 13-2. Møtet bør

holdes innen tre måneder etter at klagen ble inngitt.

(2) I innkallingen skal partene oppfordres til å sende kopi av eventuelle nye dokumenter til forliksrådet

og motparten innen en uke før møtet. Partene skal gjøres særskilt kjent med fristene for å varsle om

bevisføring etter § 6-8 fjerde ledd, for å varsle om bruk av advokat etter § 6—7 femte ledd og for å

kreve behandlingen innstilt etter  §  6-11 annet ledd.

§ 6-6.  Partenes  møteplikt

(1) En part med alminnelig verneting i kommunen eller en nabokommune har plikt til å møte

personlig eller ved stedfortreder etter § 2-3 hvis ikke parten har gyldig fravær. En part i sak som

gjelder personlig drevet næringsvirksomhet, kan i stedet møte med en av sine ansatte.

(2) En part som ikke har plikt til å møte personlig etter første ledd, kan møte ved en

prosessfullmektig.

(3) Uteblir klageren uten at det er grunn til å tro at det foreligger gyldig fravær, avvises saken. Er det

klagemotparten som uteblir, avsies fraværsdom hvis vilkårene er oppfylt. Er vilkårene for avvisning

eller fraværsdom ikke oppfylt, utsettes saken til nytt møte hvis ikke den møtende part krever

behandlingen innstilt.
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.

§  6-7  .  Prosessfullmektiger og medhjelpere

(1) Som prosessfullmektig for forliksrådet kan partene bruke

a) advokat og autorisert advokatfullmektig,

b) rettshjelper etter domstolloven  §  218 annet ledd nr.  1  til 3,

c) inkassobevillingshaver med inkassooppdrag for saken,

(1) ektefelle eller samboer, slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken,

e) ansatt eller annen person med tilknytning til næringsvirksomhet saken gjelder, eller

f) en skikket myndig person etter tillatelse fra forliksrådet i den enkelte sak.

(2) Som prosessfullmektig under møte kan partene dessuten bruke

a) myndig person som er ansatt hos og står under faglig ledelse av en prosessfullmektig etter første
ledd bokstav a til 0, eller

b) medlem av utvalget av faste møtefullmektiger etter sjette ledd.

(3) Som prosessfullmektig for forliksrådet kan ikke brukes en person som

a) utfører arbeid eller verv for forliksrådet, eller

b) driver ervervsmessig eller stadig rettshjelpsvirksomhet uten  å  være omfattet av første eller annet
ledd.

(4) Som rettslig medhjelper under møte kan partene la seg bistå av en som kan være prosessfullmektig
for forliksrådet.

(5) Vil en part møte med advokat som prosessfullmektig, medhjelper eller stedfortreder, skal
motparten og forliksrådet ha melding om dette senest en uke før møtet. I så fall kan motparten møte
med advokat uten særskilt varsel.

(6) Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. Medlemmene av utvalget
oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Kongen gir forskrift om antall møtefullmektiger,
deres kvalifikasjoner og godtgjøring mv.

§ 6-8.  Sakens behandling i  møte

(1) Forliksrådet skal ved mekling forsøke å få tvisten løst i minnelighet i samsvar med formålet med
forliksrådsbehandling etter § 6-1 første ledd. § 8-2 gjelder tilsvarende. Hvis partene har erklært at de
ikke ønsker dom i forliksrådet, kan rådet sette fram forslag til løsning og gi uttrykk for synspunkter på
tvisten uten begrensningene i  §  8—2 første ledd tredje punktum.

(2) Partene skal gis anledning til å framstille sitt syn på saken og imøtegå motpartens syn. F orliksrådet
avgjør om en fullmektig eller medhjelper for en møtende part skal gis ordet i tillegg til parten.

(3) Dokumenter gjennomgås under partenes saksframstilling. F ramlegger en part nye dokumentbevis i
møtet, ska]  motparten gis anledning til å vurdere og imøtegå materialet. Om nødvendig må saken
utsettes etter sjuende ledd.

(4) Forliksrådet kan tillate at andre bevis blir ført dersom det er av vesentlig betydning og ikke vil
forsinke saken for sterkt. Forliksrådet kan ikke oppnevne sakkyndig eller pålegge noen å møte som
vitne eller gi tilgang til bevis. Ønsker en part å føre Vitner som møter frivillig, eller bevis som retten
selv skal undersøke, skal motparten 0g forliksrådet ha varsel om dette senest en uke før møtet.

(5) Parter og vitner avgir ikke forsikring, men skal oppfordres til å forklare seg sannferdig og gjøres
kj ent med ansvaret ved uriktig forklaring.

(6) Kommer partene til enighet, kan rettsforlik inngås etter reglene i § 19-11. Har partene tidligere
erklært at de ikke ønsker dom, avsluttes rettsmøtet når meklingen avsluttes. Antar forliksrådet at det
kan være grunnlag for å avsi dom etter  §  6-10, spørres partene om de ønsker dette, og om de i tilfelle
har noe ytterligere å anføre.

(7) Saken søkes ferdigbehandlet i første rettsmøte. Utsettelse besluttes bare dersom det er grunn til å
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tro at fortsatt behandling vil lede til at saken blir avgjort i forliksrådet.

0 Endret ved lov 19juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

§  6-9.  Offentlighet, innsynsrett og rettsbok

(1) Forliksrådets møter er offentlige i den utstrekning det er bestemt i domstolloven kapittel 7. Hvis

partene har erklært at de ikke ønsker dom i forliksrådet, kan meklingen gjennomføres for lukkede

dører hvis begge parter ber om det.

(2) Partene og allmennheten har rett til innsyn i forliksrådets saksdokumenter i den utstrekning det

følger av kapittel 14.

(3) Rettsboken fra forliksrådets møte skal inneholde det som er bestemt i  §  13-6.

§ 6-10.  Forliksrådets adgang til  å  avsi dom

(1) Forliksrådet kan avsi dom hvis begge parter samtykker.

(2) Gjelder saken formuesverdier med tvistesum under kr 125 000, kan forliksrådet avsi dom når en av

partene ber om det.

(3) Etter begi æring fra klageren kan forliksrådet dessuten avsi dom hvis

a) vilkårene for fraværsdom er oppfylt, eller

b) klagemotparten i sak om pengekrav ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne eller

andre åpenbart uholdbare innsigelser.

(4) Forliksrådet kan bare avsi dom hvis medlemmene er enige om at grunnlaget er tilstrekkelig.

§ 6-11.  Innstilling av  saken

(1) Etter at tilsvar er mottatt, kan forliksrådet innstille behandlingen dersom det er lite sannsynlig at

saken vil egne seg for videre behandling i forliksrådet.

(2) Inntil én uke før rettsmøtet kan klagemotparten kreve behandlingen innstilt dersom saken er brakt

inn for en nemnd som nevnt i  §  6-2 annet ledd bokstav 0. Dette gjelder likevel ikke dersom saken

tidligere har vært innstilt etter denne bestemmelsen.

(3) Etter forgjeves mekling innstilles saken dersom forliksrådet ikke vil avsi dom.

(4) En part kan kreve behandlingen innstilt når rettsmøtet ikke er avsluttet innen tre timer.

Behandlingen innstilles ved krav fra en part hvis saken ikke er avsluttet innen tre måneder etter at

forliksklagen ble forkynt. Retten til å sette fram slike krav kan frafalles.

(5) En sak som er innstilt, kan bare bringes inn for forliksrådet på ny

a) når det er  gått  ett år,

b) hvis motparten på forhånd har samtykket, eller

c) hvis nemndbehandling som nevnt i annet ledd er avsluttet.

§  6-12.  Forliksrådets avgjørelser

(1) Krav som er tvistegjenstand, avgjøres ved dom, Andre avgjørelser treffes ved beslutning.

(2) Utenom møter treffer forliksrådets leder -eller forliksrådets sekretariat i henhold til forskrift etter
domstolloven § 27 sjette ledd  -  de avgjørelser om saksbehandlingen som kan treffes av forberedende

dommer etter § 19-2 annet ledd. Hvis det ikke er tvil om avgjørelsen, kan forliksrådets leder dessuten

avsi dom etter § 6-4 tredje og fjerde ledd.

(3) I  saker hvor det er tvist, skal dommen begrunnes.  I  begrunnelsen skal forliksrådet kort forklare hva
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saken gjelder, gjengi partenes påstander og redegjøre for de momenter forliksrådet har lagt avgjørende

vekt på ved avgjørelsen. Det er ikke nødvendig å  gjengi partenes påstander hvis disse er inntatt i

rettsbok fra møtet som sendes ut sammen med dommen.

(4) Beslutninger som avslutter saken, skal henvise til den lovbestemmelse avgjørelsen bygger på.

(5) Dommen skal avsies innen én uke etter at saken er tatt opp til doms.

§6-l3.  Sakskostnader

(1) Erstatning for sakskostnader  i  forliksrådet gis bare for følgende poster:

a) gebyr for behandlingen i forliksrådet, samt gebyret for utleggsbegjæringen når en sak behandles  i

forliksrådet etter tvangsfullbyrdelsesloven §  7-7,

b) reiseutgifter for parter med personlig møteplikt,

e) et beløp inntil halvt rettsgebyr for utgifter til møte for parter uten personlig møteplikt,

d) et beløp inntil fire ganger rettsgebyret for rettshjelp ved forliksklagc ellcr tilsvar og

saksforberedelse ellers, men inntil rettsgebyret dersom klageren i tillegg krever erstatning for
kostnader ved utenrettslig inndriving etter annet ledd, og

e) et tillegg til beløpene i bokstav c og d for den generelle satsen for merverdiavgift når ikke sakens

rettsforhold hovedsakelig skriver seg fra virksomhet hos parten som er merverdiavgiftspliktig.

(2) Krav om erstatning for kostnader ved utenrettslig inndriving (inkasso) regnes ikke som

sakskostnader etter denne paragrafen.

(3) Krav om erstatning fra staten etter § 20—12 for feil ved behandlingen i forliksrådet settes fram for
tingretten.

(4) Kongen kan gi forskrift om normalsatser for rettshj elp etter første ledd bokstav d.

0  Endret ved lov 26jan 2007 nr. 3.

§  6-14.  Rettsmidler  møtførh'ksrådets avgjørelser

(1) Dommer av forliksrådet kan overprøves ved søksmål for tingretten etter reglene i kapittel  9  og 10.
Fristen for stevning er én måned. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen. Om forenklet
stevning gjelder  §  9-2 fjerde ledd.

(2) Anke er bare tillatt over avgjørelser om

a) sakskostnader, rettsgebyr eller salærfastsettelse, eller

b) endring av en dom i videre utstrekning enn  §  19-8 eller  §  19-9 tillater.

(3) Anken inngis til tingretten, som treffer ny realitetsavgjørelse om det som skal overprøves. Første

ledd fjerde punktum om forenklet utforming gjelder tilsvarende for ankeerklæringen. Saken skal for

øvrig behandles etter reglene for anke til lagmannsrett over beslutninger.

(4) Det kan ikke begjæres oppfriskning mot forsømmelser i forliksrådet.

(5) Dommer av forliksrådet kan gjenåpnes ved begi æring til tingretten etter reglene i kapittel 31.
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Lov om domstolene (domstolloven).

§  27.!  hver kommune skal det være et forliksråd.1

Forliksrådet skal ha tre medlemmer2 og like mange varamedlemmer. Blant

medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.

Varamedlemmene tilkalles  i  den rekkefølge oppnevnelsen viser.3

Kommunestyret4 velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall,5 trer den

av de andre som er nevnt først  i  oppnevnelsen3og som kan gjøre tjeneste, i  dennes sted.

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal

ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene

formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre

formennene  i  den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder

for domstolen.

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene

fastsettes i samsvar med forskrift  gitt  av Kongen. For bestemte kommuner kan

departementet  fastsette  at formannen og i  tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et

midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.6

llensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet.  l  namsfogddistrikter

er namsfogden sekretariat. l politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er

politistasjonen sekretariat.7 Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom

forliksrådet og sekretariatet.

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger  i  samme

domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer

beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange

medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal

sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn.

Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

§  28.Forliksrådene skal holde møte en gang i  måneden og oftere dersom saksmengden

krever det. Forliksrådet kan unnlate å holde møte  i juli.  Forliksrådet kan også unnlate å

holde møte en måned dersom det til møtet ikke foreligger saker til behandling. Møtene

holdes på det sted  i  forliksrådskretsen som forliksrådet fastsetter.

0

§ 56.Forliksrådsmedlemmer1 må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder § 70 annet ledd nr.  1  om

en øvre aldersgrense og §§ 71-74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer.



Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta  i  mot valg.

§  57.Forliksrådsmedlemmer1 med varamedlemmer velges av kommunestyret selv.

Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år

fra 1'. januar det påfølgende år. '

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven2 kapittel 6 med de avvik som

følger av paragrafen her og av § 27.

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene

bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med

mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet  i  § 27 om at det

blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven1 §

37 nr.  3  innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte

kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom

det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være

både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen

som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som

har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på

hvilken liste opprykk skal skje.

§  58.Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig. utferdiger han

oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr

han at det i fornøden utstrekning skal holdes  nytt  valg.

Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet.

§  59.Når et forliksrådsmedlem1 eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når

det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§

53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste,

foretar kommunestyret  nytt  valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen.

Valget foretas som flertallsvalg.

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden

og foretar i så fall  nytt  valg etter reglene i første ledd.

Har noen forfall2 så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan

fylkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er

det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettende

forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene samtykker.



Den som oppnevnes som  medlem  eller varamedlem  etter denne paragraf,  kommeri

rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes  valg  på nytt medlem

fordi  formannen  har fratrådt e.l., kan kommunestyret selv velge ny  formann  uavhengig av

første  punktum.
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Polilitnestrene
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Felles forliksråd innenfor samme domssogn

Politidirektoratet har  i  disse dager oppdatert listene over forliksrådene. Oversikten viser

at politiet har sekretariatsansvar for i alt 427 forliksråd, se vedlegg.

Ihenhold til domstolloven  skal  det ”I hver kommune være et forliksråd”. Kommuner

som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn kan på

visse vilkår beslutte å ha felles forliksråd, jf lovens § 27  siste  ledd.

Det er flere forhold som taler for felles forliksråd. For det første vil økt sakstilfang gi økt

kompetanse hos forliksrådet samtidig som færre forliksråd per sekretariat vil være lettere

å  håndtere.

F ærre forliksråd kunne gi sparte driftsutgifter for politiet eksempelvis kostnader til

kompetansehevende tiltak og til leie av lokaler.

Politidirektoratet ber om at politidistriktet tar opp spørsmålet om felles forliksråd med

kommunene, for eksempel  i  forbindelse med møtene  i  politirådene eller på annen

passende måte.

Med hilsen

Knut Kværner

Asjefprosjekrseksjonen

Saksbehandler:

Mariann  Moe

Tlf: 23 36  4156

Politidirektoratet

Post: Postboks 8051Dep., 0031 Oslo
Besøk: Hammersborggata 12
Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96 Org. nr.: 982 531 950 mva

E—post: politidirektoratet@politiet.no Bankgiro: 7694.05.02388
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Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene

Deres  ref. Vår ref. Dato

15/8031-TE] 21.12.2015

Valg av forliksràdsmedlemrner og skjønnsmedlemmer  2017

Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer,

meddommere, skjønnsmedlemmer og jordskiftemeddommere. Valget skal foregå innen

15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar det påfølgende

aret.

Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av infomasjon om valg av

lagrettemedlemmer, lekdommere og jordskiftemedlemmer.

Vedlagt følger en redegjørelse for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og

skjønnsmedlemmer, og nærmere om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og

fylkesmennene i den forbindelse.

En oversikt over domstolenes ønsker med hensyn til antall skjønnsmedlemmer for

kommende periode er innhentet av Domstoladministrasjonen (DA), og departementet

har på bakgrunn av innspill fastsatt antall skjønnsmedlemmer, se vedlagt oversikt.

Vi gjør oppmerksom på at flere domstoler overfor DA har uttrykt at de i liten grad har

bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. De samme domstolene gir

uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til

ulike sider av bruk og drift av fast eiendom. Et annet felt som er spilt inn, og som anses

som viktig, er kompetanse innenfor regnskap.

Ved oversendelse bes angitt hvilket fag det enkelte skjønnsmedlemmet er kyndig i.

Postadresse Kontoradresse Telefon  -  sentralbord Sivilavdelingen Saksbehandler

Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a 22 24 90 90 Telefaks Trude Sørby Einarsen

0030 Oslo 0484 Oslo Orgnr.: 972 417 831 22 24 27 22 22 24  55  67

I:rude.einersen@id-dfill-"0



Med vennlig hilsen

Jostein Haug Solberg

avdelingsdirektør

Trude Sørby Einersen

seniorrådgiver

Kopi:

Forliksrådene, Politidirektoratet, Samarbeidsutvalget for forliksråd og narnsmenn,

Domstoladministrasjonen, Kommunal- og moderníseríngsdeparternentet
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1.  VALG Av FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

1.1 Forliksràdets sammensetning mm

Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven §27 første til syvende

ledd:

”I hver kommune skal det være et finrliksrád.

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene

og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene

tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de

andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Med samtykke  fin  departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to

eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd Den ene formannen

velges som leder for dornstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den

rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen.

Arbeids-, skyss- og kostgodflgiørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i

samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette

at formannen ogi tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig

tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. Inamsfogddistrikter er

namsfogden sekretariat. I pvlitistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er

politistasionen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom

forliksrådet og sekretariatet.

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme

domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer

beslutte d ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange

medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres

at det blant bdde medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles

forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter  §  57.”

1  .2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsrnedlem

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven  §  53 gjelder derfor også for dem:

forliksrâdsmedlemmer må være norske statsborgere —— menn eller kvinner  -  som er

vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.



I tillegg oppstíller dolmstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til

forliksrådsrnedlem:

I  Vedkommende må ha fylt 25 år

0  Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. §70 nr. 1

0  Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven  §  71 til § 74

tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg

som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Domstolloven  §  71 lyder:

”Utelukket på grunn av stilling er:

1.  Stortingets representanter og vararepresentanter

2.  statsrddets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og

ansatte ved Statsministerens kontor

3.  jjllkesmenn og assisterende jjølkesmenn

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene

5.  ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt

begrenset politimyndighet

6.  ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens

styre

7.  ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

8.  praktiserende advokater og advokatfullmektiger

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte de! i

forberedelsen eller gjennomføringen av valget”

Merknad:



§  71 nr.  9  utelukker fra valgi den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra

tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket ”tar direkte del i” gelder alle typer

arbeid, også utførelse av teknisk pre gede oppgaver.

Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går frem av domstolloven § 72:

”Utelukket fra valg pá grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39  -  39c

3. den som er idømt ubetinget fengselsstra)?’ i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskrafiig

4. den som er idømt betinget fengselsstrafif og det ved valgperiodens start er mindre enn  10

år siden dommen var rettskraflig

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestrafl for et forhold som etter loven kan medføre

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperioden.: start er mindre enn  10  år siden dommen

var rettskraflig eller vedtakelsen

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10

år siden avgjørelsen var rettskraflig

Dom på samfitnnsstrafl medfører utelukkelse etter første ledd nr.  1  eller 3, avhengig av

lengden av den subsidi ære fengselsstraflen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes kver

del for seg etter første ledd. ”

Merknad:

Bestemmelsen innebærer at ikke bare strafifens art, men også straffene lengde er av

betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem.

Etter domstolloven  §  73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid

med  §  71 og  §  72.  I  praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels

gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret

eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke

skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er

valgbar etter  §  72.

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre

særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to

perioder tidligere.



For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som

forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene

som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i

forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges.

Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og

krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det

som forliksrádsrnedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikker

for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for

forliksrådsmedlernmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til  å  ivareta forliksrådets

oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for

forliksråd og namsmenn.

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller

utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos

dem som blir valgt. Videre er det viktig á  bevare kontinuiteten i forliksrådet.

Kommunestyret bør være tilbakeholden med åskifte ut hele forliksrådet på en gang.

1.3 Fremgangsmàten ved valget

1.3. 1 Om valg av forliksrédsmedlemmer og varamedlemmer etter

kommunestyrevalget i 201 1

Etter domstolloven  §  57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen

15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende

år. Paragraf 57 lyder:

'Torliksvådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår

innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og g7'eZderf0r/ire år fra 1. januar det

påfølgende år.

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av

paragrafen her og av  §  27.

Ved flertollsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes

etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre

kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved /brholdsvalg er nødvendig for  å  oppfille kravet i  §  27  om at det blant

medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3

innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke

opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gielder dersom det er

nødvendig for å oppffvlle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både



kvinner og menn. Dersom det har vær! opprykk etter første punktum på den listen som har

fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene nå den listen som har fått nest

færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekníngpá hvilken liste opprykk

skal skje."

Etter kommuneloven kapittel  6  er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til

kommunale nemnder mv. Disse reglene elder også for valg av forliksråd, med de

avvik som følger av domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som

forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsen i

kommuneloven  § 37  nr. 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til

anvendelse, fordi domstolloven  §  27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre

varamedlemmer.

Særregelen i domstolloven  §  57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan

fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider

gjenvelges uten at en ønsker  å  endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved

forfall til forliksrådets møter.

Ved avtalevalg gir kommuneloven §38 nr. 3 tilfredsstillende svar på hvordan en

valgteknisk skal oppfylle kravet i domstolloven  § 27  om at det både blant medlemmene

og blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir

imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk løsning på hvordan kravet om

kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i kommunestyret velger hvert

sitt medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor inntatt i

domstolloven  §  57.

1.3.2 Valg av formann  -  rekkefølgen for de valgte medlemmer

Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven  § 27  at kommunestyret

velger en av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik  å  forstå

at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at

det avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann

blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de

alminnelige regler i kommuneloven kapittel 6.

Valget av forliksrådsmedlemrner avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte

medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal

fungere ved formannens eller andre medlemmers fravær, jf. domstolloven §27 tredje

ledd. Den vil bestemmes noe forskjellig etter som de er valgt ved forholdstallsvalg eller

ved avtalevalg.



Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til

kommuneloven  §  37.

Avtalevalg følger reglene i kommuneloven  §  38 a.

1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og

varamedlemmer

Når valget pâ forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes

rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen.

Om fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med dette, er det bestemt i

domstolloven  §  58:

”Valget innberettes til Jfvlkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse

for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers pdbyr han at deti

fornøden iltstrekning skal holdes nytt valg.

Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets- virksomhet."

Merknad:

Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og

kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er valgt, etter den rekkefølge

som ble bestemt ved valget.

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning

Ivisse tilfelle er det adgang til å foreta suppleringsvalg av forliksrädsmedlemmer.

Reglene om dette er fastsatti domstolloven  §  59:

"Nár et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det

opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som er nevnt i §§ 53 eller 56

første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra  å  giøre tjeneste, foretar

kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget

foretas som flertallsvalg.

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem d fratre sin stilling før tiden og

foretar i så fall nytt valg etter reglene i flvste ledd.

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslntningsdyktig møte, kan fylkesmannen

oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til  å

innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettende forliksrádsmedlemmer midlertidig

tilkalle en stedfortreder når partene samtykker.



Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragrafi kommeri

rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem

fordi formannen har fratrådt el., kan kommunestyret velge ny formann uavhengig av

første punktum."

Merknad:

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges.

Behovet for stedfoitredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite

hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen

kunne oppnevne stedfoxtredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i

forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen.

Forutsetningen er at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de

oppfyller vilkårene i domstolloven  §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for  §  59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at

det ved suppleringsvalg bør være anledning til  å  velge formann uavhengig av den

rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven  §  27 forstås slik at

kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn til

den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt 1.3.2. Det samme bør også

gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og

det enkelte medlem er tjent med. Formannen har ofte en større arbeidsbyrde og et

større ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne til  å  lede forliks- og

domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente

forliksrådets syn før forslag fremsettes.

2.  VALG  AV SKJØNNSMEDLEMMER

2.  1  Oppnevning til skjønnsmedlernsutvalgene

2.1.1 Innledning — skjannsprosessloven  §  14

Om oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) er det gitt

bestemmelser i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker

(skjønnsprosessloven)§ 14, som lyder:

"I hvert Jylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlenimer som oppnevnes av fylkestinget

etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15.

oktober áret etter hvert kommunestyrevalg, og gielder for fire år fra 1. januar det

påfølgende dr. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert donissogn som

departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange

skjønnssaker det vanligvis eri domssognet.



Ved oppnevningen skal det tas sikte pa" at utvalgetfif' en allsidig sammensetning, og at de

som oppnevnes har kyndighetpå et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn.

Reglene i domstolsloven § 70, unntatt annet ledd nr.  1  om øvre aldersgrense, og §§ 71-74

gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fiitak på grann av utført tjeneste etter

domstolloven  §  90  første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende

oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det filkesuise utvalg til tingrettene og

jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt

navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke,

samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig 1'.”

Merknad:

Det er fortsatt fylkestinget som skal velge skjønnsmedlemmer. Fylkestingets

kompetanse til  å  oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjonnsprosessloven  §  14 kan

delegeres til fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til

kommunene. F ortegnelsen fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde de

samme opplysninger om de valgte medlemmene som en har bedt omi forbindelse med

forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det

første pâ en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes

særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.

For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig.

2. 1.2 Vilkår for  â  kunne velges

Henvisningene i skjønnsprosessloven  §  14 annet ledd innebærer at det, i tillegg til de

krav til faglige kvaliflkasjoner som følger av skjonnsprosessloven, i hovedsak skal

gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for

skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre

aldersgrensen etter domstolloven §70 annet ledd nr. 1skal imidlertid ikke gjelde for

skjønnsmedlemmer. Siden det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise

utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til ”kommunen”, ”kommunestyret

og liknende forstås som henvisninger til de tilsvarende instanser i fylkeskommunen.

Det understrekes at det skal tas sikte pà en allsidig sammensetning av utvalget. Det må

særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikti

bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av

erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig

vekt ved valget.



2.1.3 Innledende behandling -  domstolenes og kommunenes oppgaver

Oppgave over antall skjøn nsmedlemmer i de forskjellige fylker og domssogn følger

vedlagt.

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til fylkeskommunen, med gjenpart til

kommunene i dornssognet. Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte

kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Det har vært noe

usikkerhet om domstolen selv skal utarbeide denne fordelingen. Departementet mener

det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på

forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene meddelclse. (Som legges

til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med

justeringer av antallet fra departementets side).

Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles

av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. pkt. 2.1.4.

Det sainlete forslag bør inneholde ca 20  % flere navn enn det antall som skal velges. Om

ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for

uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved

forholdsvalg dersom det kreves).

F ortegnelsene over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslâttes

navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted

og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke

dekkes av yrkesbetegnelseii, jf. pkt. 2.1.1.

2.1.4 Fylkestingets oppnevning av utvalgene

Det mest hensiktsmessige vil være at valget foretas samtidig med val g av

lagrettemedlemmer, meddommere og forliksràdsmedlemmer. Valget vil í så fall foretas

av det nye fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og

kommunene for innberetning av forslagene.

Ved oppnevningen ifylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og

avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget forøvrig.

Ellers bør det som er sagt i brevet her gjelde så langt det passer.

2.2 Ajourføring og sleuing i valgperioden  -  ny oppnevning

Dette er omhandlet i skjønnsprosessloven  §  15, som lyder:



"Sletting av skjannsmedlemmerfifa utvalget, jf §  14, foretas av jjrlkesrádmannen når et

skjønnsmedlem jlytterfia filket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger etter reglene i

domstolsloven § 81. Før avgjørelse trejfes, skal vedkommende skjønnsmedlem sd vidt mulig

få heve til  å  uttale seg og han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i

domstolsloven  §  82 om_klage over uretteligføring mm i fortegnelsen gyelder tilsvarende.

Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et sk/'ønnsmedlem som er slettet, oppnevner

Jfvlkesrádmannen en annen.

Beslutning om endringer i skjønnsmedlerrtsutvalget meddeles tingrettene og

Jordskifierettene i fylket og vedkommende lagmannsrett”

Merknad:

Av hensyn til at medlemmene av skjannsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for

oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og

slettelsesgrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til

fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting

eller slettelsesgrunner, bør det straks videreformidles til fylkesrådmannen.

Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de skal gi melding om alle

endringer av betydning.

2.3 Vandelskontroll

Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder de samme lovregler som for

valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Vi viser derfor til pkt. 1.2 ovenfor.

Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater

eller valgte medlemmer av utvalget mot straffer-registeret.



Fylka  V  Domstnl Antall med] nå Ønsket ant med! Antall fastsatt

Østfold Fredrikstad tingrett 72 72 72

Østfold Halden tingrett 22 22
Østfold Heggen og Frland tingrett 43 43
Østfold Moss tingrett 58 58
Østfold Sarpsborg tingrett 64 64  64

Akershus Asker og Bærum tingrett 58 SB
Akershus Follo tingrett 60 60 60

Akersi us tledre Romerike tingrett 55 55 55

Akershus Øvre Romerike tingrett 60 60
Oslo Oslo tingrett 66 66
Hedmark Glåmdal tingrett 59 59
Hedmark Hedmarken tingrett 58 58 58
Hedmark Nord-Østerdal tingrett 41 20 20

Hedmark Sør-Østerdal tingrett 61 61

Oppland Gjøvik tingrett 71 71 71
Oppland Nord-Gudbrandsdal tingrett 2B 28

Oppland Sør-Gudbrandsdal tingrett 31 31 31

Oppland Valdres tingrett 35 38  38

Buskerud Drammen tingrett 54 54
Buskerud Eiker, Modum og Sigdal tingrett 23 23
Buskerud Hallingdal tingrett 69 59 59
Buskerud Kongsberg tingrett 41 41
Buskerud Ringerike tingrett 36 36 36
Vestfold Larvik tingrett 22 22

Vestfold Nordre Vestfold tingrett 33 33

Vestfold Sandefiord tingrett 37 37 37
Vestfold Tønsberg tingrett 32 32
Telemark Aust-Telemark tingrett 57 57
Telemark Nedre Telemark tingrett 90 90 90
Telemark Vest-Telemark tingrett 33 32 32

Aust-Agder Aust-Agder tingrett 119 60  E0
VestAgder Kristiansand tingrett 128 103 103

Vest-Agder Lister tingrett 53 53 53
Rogaland Dalane tingrett 33 33
Rogaland Haugaland tingrett 125 125

Rogaland Jæren tingrett BB BB

Rogaland Stavanger tingrett 75 75 75

Hordaland Bergen tingrett 48 48 45

Hordaland Hardanger tingrett 44 44
Hordaland Nordhordland tingrett 140 140 140
Hordaland Sunnhordland tingrett 54 54

Sogn og Fjordane Fjordane tingrett 148 14B
Sogn og Fjordane Sogn tingrett 52 52
More og Romsdal Nordmøre tingrett 77 77 77
Mre og Romsdal Romsdal tingrett 81 81

Møre og Romsdal Sunnmøre tingrett 119 119
Møre og Romsdal Søre Sunnmøre tingrett 70 70

Sør-Trøndelag Fosen tingrett 43 43 A3

Sr-Trønclelag Sr-Trøndelag tingrett 150 150 150

Nord-Trøndelag lnntrmndelag tingrett 103 50-60 EO
Nord-Trøndelag Namdal tingrett 36 36

Nordland Alstadhaug tingrett 41 41
Nordland Brønnøy tingrett 21 21 21

Nordland Lofoten tingrett 17 17

Nordland Ofoten tingrett 56 56

Nordland Rana tingrett 33 33
Nordland Salten tingrett 65 65
Nordland Vesterålen tingrett 30 30 30

Troms Nord-Troms tingrett 44 44 44

Trams Senja tingrett 37 av 37
Troms Trondenes tingrett 42 42 42

Finnmark Alta tingrett 27 27

Finnmark Hammerfest tingrett 19 19

Finnmark Indre Finnmark tingrett 23 23
Finnmark ØstFinnmark tingrett 33 38 38



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/7836     
 Arkiv sakID.: 16/12332 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
070/20 Formannskap 09.06.2020 
063/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av tabell i § 
6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av tabell i § 
6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  
 

 
Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 070/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Salten Brann IKS med endring av tabell i § 
6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån.  

 
Vedlegg: 
28.05.2020 Vedlegg 1 Ad. Sak 28- 20 Selskapsavtale eierandel og ansvarsfordeling.pdf 1442987 

28.05.2020 Vedlegg 2 Signert Protokoll - representantskapet for Salten Brann IKS - 11. 
mai 2020.pdf 

1442988 

28.05.2020 Vedlegg 3 Forslag Vedtekter Salten Brann IKS rev 2020.pdf 1442989 
 
Sammendrag: 
Salten Brann IKS har behov for endring av § 6 Eierandel og ansvarsfordeling og § 18 Opptak av lån i 
selskapsavtalens vedtekter. Saken er behandlet i selskapet styre i sak 28/20 og i representantskapet 
i sak 10/20. Saken er vedlagt som vedlegg 1. Protokoll med vedtak i representantskapet er vedlagt 
som vedlegg 2, med følgende vedtak: 
 
Representantskapets behandling:  
 



 
 
1. Representantskapet vedtar tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og for kommunenes 
heft til opptak av lån i § 18.  
2. Forslag til revidert selskapsavtale sendes til likelydende vedtak i eierkommunene. 
 
Forslag til ny selskapsavtale, med ny tabell i § 6 og § 18, er vedlagt som vedlegg tre til denne sak. 
For registrering av nye vedtekter må det i henhold til selskapsavtalen fattes likelydende vedtak i alle 
eierkommunene. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Representantskapet – Salten Brann IKS        
                    22. April 2020 

Ad. Sak 
 
Styresak nr. 28/20   
Rep. Skap sak nr. 10/20 
Innstilling til representantskapet         

Selskapsavtale – §6 Eierandel og ansvarsfordeling 
 
Da Værøy kommune ble deltaker i selskapet ble det blant annet behov for endring av §6 
Eierandel og ansvarsfordeling. De nye vedtektene i selskapsavtalen (vedlegg 1) ble vedtatt i 
representantskapet mars 2018 (rep. sak 20/18, vedlegg 2) og i alle eierkommunene med siste 
kommuniserte vedtak i januar 2019.  
 
Problemstilling 
§ 18 Opptak av lån, i samme selskapsavtale, har ikke vært gjennom endring i samme prosess 
som § 6. Siste revisjon av § 18 ble gjennomført i 2013. Dette medfører at Værøy kommune 
ikke er tilført i oversikten på kommunenes heft for låneopptak. Videre i saken er det utarbeid 
alternativ for revisjon av § 6, med bakgrunn i den forbindelse at selskapet har sendt reviderte 
vedtekter til i Brønnøysundregisteret (foretaksregisteret). I den forbindelse ble det oppdaget 
en feil i tabellen som viser eierandel og ansvarsfordeling for den enkelte kommune og sum. 
Selskapet vurderer at revisjon av tabell i § 6 også må gi tilsvarende endring for tabell i § 18. 
De bør være likelydende selv om § 18 er avgrenset til å bare å gjelde for låneopptak. 
 

 
Tabell 1. Vedtatt Eierandel og ansvarsfordeling 

Eierandelen i prosent er beregnet ut fra den enkelte kommunes innbyggertall i forhold til 
summen av innbyggere i regionen. Beregningen er gjort i Excel med avrunding til to 
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desimaler. Det viser seg at ved slik avrunding blir tallene forenklet slik som vist. Ved manuell 
summering av prosentandelene vil resultatet bli 99.99%. Dette godtas ikke i foretaksregisteret 
da summen må være 100%. Som konsekvens av dette så ble ikke selskapets nye vedtekter 
akseptert av Brønnøysundregisteret som mottok vår forsendelse 12. desember 2019. 
Det gjøres oppmerksom på at finansiering av selskapets felleskostnader skal gjøres gjennom 
innbyggerfinansiering, jfr. § 7, pkt 5. Praksisen tar utgangspunkt i sist gyldige innbygger-
telling, jfr. SSB. 
 
Løsningsforslag 
For å løse dette problemet kan en justering av andelstabellen for §§ 6 og 18 baseres på hhv 3 
eller 1 desimal. 

3 desimaler 

Ved utvidelse til tre desimaler ville summen av prosentandeler blitt korrekt og tabellen 
følgende: 

 

Tabell 2. Eierandel og ansvarsfordeling ved avrunding til tre desimaler. 
 

1 desimal 

Alternativet vil være å forenkle tabellen med reduksjon til ett desimal, noe som i denne 
sammenheng vil kunne anses som tilfredsstillende og ryddig, da utslaget ikke blir betydelig. 

 

Tabell 3. Eierandel og ansvarsfordeling ved avrunding til ett desimal. 
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Selskapet mener styret bør vedta at beregning av eierandel og ansvarsfordeling i vedtektene 
fremsendes til vedtak i representantskapet i mai 2020, som vist til i tabell 3, med 1 desimal. 
Vedtak i representantskapet med tabell 3 som eierandel og ansvarsfordeling sendes videre til 
likelydende vedtak i alle eierkommuner i henhold til selskapsavtalens §22 Endring av 
selskapsavtalen. Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eier-
kommunene.  

Forslag til styrevedtak 
1. Styret ber representantskapet vedta tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 

og for kommunenes heft til opptak av lån i § 18. 
 

 
 

2. Etter vedtak i representantskap sendes forslag til revidert selskapsavtale til 
likelydende vedtak i eierkommunene. 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder 
Salten Brann IKS  
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Bodø 11.mai 2020 
 
 
Til 
 
Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS 
Eierkommunene til Salten Brann IKS 
Kopi til: 

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS  
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS  
- Salten kommunerevisjon 
- Salten Regionråd 
- Kontrollkomiteen 

       

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN 
BRANN IKS MANDAG DEN 11. MAI 2020 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 1/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 
Sak 2/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3/20 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte 
Sak 4/20 Orientering om Brann-ROS prosess i selskapet 
Sak 5/20 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2019 

- Godkjenning av resultatregnskap og balanse 
- Godkjenning finansiering merforbruk 
- Selskapets årsmelding 
- Styrets årsberetning 
- Revisors beretning 

Sak 6/20 Fastsettelse av godtgjørelse til styre 
Sak 7/20 Fastsettelse av revisors godtgjørelse 
Sak 8/20 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer  
Sak 9/20 Sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering 
 
Møtested: Møtet ble gjennomført digitalt ved bruk av office teams. Møteledelsen var 
organisert i møterom på Iris, Vikan. 
 
Deltakere: 
Beiarn kommune Monica Sande  
 Torbjørn Grimstad  
Bodø kommune Ida Marie Pinnerød  
 Ole Henrik Hjartøy  
Fauske kommune Marlen Rendall Berg  
 Trine Nordvik Løkås  

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen 
 per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no 
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Gildeskål kommune Ida K. Heen  
 Bjørn Magne Pedersen  
Hamarøy kommune Jan Folke Sandnes  
   
Meløy kommune Sigurd Stormo  
 Marthe Barvik  Vara for Jim Helge Andersen 
Saltdal kommune Sverre Breivik  
 Jim Hansen  
Steigen kommune Aase Refsnes  
  Forfall Wibeke Aasjord Juul 
Sørfold kommune Gisle Erik Hansen  
 Kolbjørn Mathisen  
Værøy kommune Susanne Berg Kristiansen  
  Forfall Rita Adolfsen 
 
Fra Salten Brann IKS: 

• Styreleder Adelheid B. Kristiansen 
• Daglig leder Per Gunnar Pedersen 
• Referent avdelingsleder Ivar Hogstad 
• Tilhørere Sturla Roti og Ronny A. Hagen Langfjord 

  
Sak 1/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer 
 
Representantskapets behandling: 
 
Opprop av representanter. 
 
Sak 2/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Representantskapets behandling: 
1. Representantskapet godkjenner gjennomføring av møtet digitalt i samsvar med midlertidig 

lovendring. 
2. Innkalling og saksliste godkjennes med ny sak 10/20 Selskapsavtale – §6 Eierandel og 

ansvarsfordeling 
 
Sak 3/20 Valg av to til å underskrive protokollen 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende velges til å underskrive protokollen:  
1. Sigurd Stormo 
2. Ida Marie Pinnerød 
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Representantskapets behandling: 
 
Følgende velges til å underskrive protokollen:  
1. Sigurd Stormo 
2. Ida Marie Pinnerød 
 
Underskriving gjennomføres digitalt. 
 
Sak 4/20 Orientering om Brann-ROS prosess i selskapet 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering 
 
Representantskapets behandling: 
 
Tas til orientering. 
 
Sak 5/20 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2019 
 
Til behandling forelå selskapets årsmelding, styrets årsberetning og resultatregnskap for 
2019, årsmelding 2019, samt revisors beretning. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2019. 
2. Selskapets årsmelding for 2019 godkjennes. 
3. Resultatregnskap med merforbruk på 1.909.461,- og et balanseregnskap med en 

aktiva- og passiva sum på 283 586 846,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap 
for 2019. 

4. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 256 891,- 
avsettes til bundet driftsfond feiing. 

5. Årets merforbuk på 1 909 461,- og avsetning til feiertjenesten på 322 095,-, totalt 
2 231 556,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt 
fond). 

 
Representantskapets behandling: 
 

1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2019. 
2. Selskapets årsmelding for 2019 godkjennes. 
3. Resultatregnskap med merforbruk på 1.909.461,- og et balanseregnskap med en 

aktiva- og passiva sum på 283 586 846,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap 
for 2019. 

4. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 256 891,- 
avsettes til bundet driftsfond feiing. 

5. Årets merforbuk på 1 909 461,- og avsetning til feiertjenesten på 322 095,-, totalt 
2 231 556,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt 
fond). 
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Sak 6/20 Fastsettelse av godtgjørelse til styre 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Styrets godtgjøring 2019 
 
Fast årlig godtgjørelse  
Styrets leder     kr. 56 600  
Styrets nestleder    kr. 32 500  
Styremedlem     kr. 24 500  
Styrets varamedlemmer   kr.   6 280  
   
Møtegodtgjøring pr. møte   kr.   1 285  
   
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr.   2 160 
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr.   1 850 
   
Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.   
   
Salten Brann IKS dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller 
varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i 
selskapet. 
 
 
Valgkomiteens forslag til Styrets godtgjøring 2020 
 
Fast årlig godtgjørelse  
Styrets leder     kr. 59 000  
Styrets nestleder    kr. 34 000  
Styremedlem     kr. 26 000  
Styrets varamedlemmer   kr.   7 000  
   
Møtegodtgjøring pr. møte   kr.   1 400  
   
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr.   2 300 
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr.   2 000 
   
Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.   
   
Representantskapets godtgjøring 
 
Det velges felles leder og nestleder til representantskapene for Iris Salten IKS, Salten Brann 
IKS og Helse-og Miljøtilsyn Salten IKS. Det gis et felles årlig honorar til representantskapets 

https://sign.visma.net/nb/document-check/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SALTEN BRANN IKS 
Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no 

leder og nestleder for de tre interkommunale selskapene, og honoraret utbetales og belastes 
Iris Salten IKS. 
 
Representantskapets behandling: 
 

1. Vedtas som fremlagt av valgkomiteen: 
 
Fast årlig godtgjørelse  
Styrets leder     kr. 59 000  
Styrets nestleder    kr. 34 000  
Styremedlem     kr. 26 000  
Styrets varamedlemmer   kr.   7 000  
Møtegodtgjøring pr. møte   kr.   1 400  
   
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr.   2 300 
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr.   2 000 
   
Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.   
   
Representantskapets godtgjøring 2020  
 
Det velges felles leder og nestleder til representantskapene for Iris Salten IKS, Salten Brann 
IKS og Helse-og Miljøtilsyn Salten IKS. Det gis et felles årlig honorar til representantskapets 
leder og nestleder for de tre interkommunale selskapene, og honoraret utbetales og belastes 
Iris Salten IKS. 
 
Sak 7/20 Fastsettelse av revisors godtgjørelse 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Revisors godtgjørelse settes til kr 101.000,- eks. mva. 
 
Representantskapets behandling: 
 

1. Revisors godtgjørelse settes til kr 101.000,- eks. mva. 
 
Sak 8/20 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer 
 
Styret i Salten Brann IKS består av: 

1. Styreleder Adelheid B. Kristiansen 
2. Nestleder Anne Holm Gundersen 
3. Styremedlem Knut A. Hernes 
4. Styremedlem Silje Nordgaard 
5. Varamedlemmer til styrerepresentanter 

a. Varamedlem Jan Tore Svendsgård 
b. Varamedlem Truls Pedersen 
c. Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen 
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6. Ansattevalgt styremedlem Ole Fredrik Bakken 
7. Ansattevalgt styremedlem Trond Dagfinn Nilsen 
8. Ansattevalgt varamedlem Kurt Rune Martinussen 
9. Ansattevalgt varamedlem Svein Morten Sandnes 

 
På valg: 

- Styrets nestleder Anne Holm Gundersen 
- Varamedlem Truls Pedersen 
- Varamedlem Jan Tore Svendsgård 
- 1 ekstra varamedlem skal velges iht vedtektene 
- Vara skal være personlig for styremedlemmer 
- Bestemmelser for kjønnsrepresentasjon må ivaretas 

 
Valgkomiteen innstiller. 
 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Navn Periode Posisjon Personlig vara Periode 

Adelheid B. 

Kristiansen  

19-21 Styreleder Truls Paulsen Gjenvalg 

Knut Hernes 19-21 Nestleder styre Kjersti Steinsvåg Hansen 19-21 

Silje Nordgaard Gjenvalg Styremedlem Jan Tore Svendgård Gjenvalg 

Kristian Fanghol NY Styremedlem Siv Anita J. Brekke NY 

Ole Fredrik Bakken 19-21 Styremedlem 

(ANS) 

Kurt Rune Martinussen 18-21 

Trond Dagfinn Nilsen 18-21 Styremedlem 

(ANS) 

Svein Morten Sandnes 18-21 

 
Representantskapets behandling: 
 

1. Vedtas som innstilling fra valgkomiteeen. 
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Sak 9/20 Sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Selskapet iverksetter fakturering for tjenester beskrevet i vedlegg med forslag til 
takster. 
2. Selskapet legger frem takster til vedtak i styremøte i juni 2020. 
3. Selskapet utarbeider informasjon som distribueres til relevante aktører. 
4. Selskapet initierer en prosess med mål om å etablere avtale med Nordland 
politidistrikt for bruk av dronekapasitet. 
5. Selskapet initierer en prosess gjennom 110-Nordland for å harmonisere disse 
forholdene med andre brannvesen i Nordland. 
 
Representantskapets behandling: 
 
1. Selskapet iverksetter fakturering for tjenester beskrevet i vedlegg med forslag til 
takster. 
2. Selskapet legger frem takster til vedtak i styremøte i juni 2020. 
3. Selskapet utarbeider informasjon som distribueres til relevante aktører. 
4. Selskapet initierer en prosess med mål om å etablere avtale med Nordland 
politidistrikt for bruk av dronekapasitet. 
5. Selskapet initierer en prosess gjennom 110-Nordland for å harmonisere disse 
forholdene med andre brannvesen i Nordland. 
 
Sak 10/20 Selskapsavtale – §6 Eierandel og ansvarsfordeling  
 
Forslag til vedtak: 

 
 

 
1. Styret ber representantskapet vedta tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og 

for kommunenes heft til opptak av lån i § 18. 
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2. Etter vedtak i representantskap sendes forslag til revidert selskapsavtale til likelydende 
vedtak i eierkommunene. 

 
Representantskapets behandling: 
 

 
 
1. Representantskapet vedtar tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og for 

kommunenes heft til opptak av lån i § 18. 
2. Forslag til revidert selskapsavtale sendes til likelydende vedtak i eierkommunene. 
 
 

 
 
 
 
 

Sigurd Stormo   Ida Marie Pinnerød 
 

 
 

(Protokollen er digitalt signert på neste side) 
 

    -----------------o---------------- 
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SELSKAPSAVTALE FOR 

Salten Brann IKS 

 

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER  

§ 1.  Navn og deltakere 

Selskapets navn er Salten Brann IKS. 

Beiarn kommune,  Hamarøy kommune 
Bodø kommune, Meløy kommune 
Fauske kommune, Saltdal Kommune 
Gildeskål kommune   Steigen kommune 
Sørfold kommune og Værøy kommune  

er deltakere i selskapet. 

§ 2.  Hovedkontor 

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune. 

§ 3.  Formål 

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og 
oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontroller-
ende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en 
hver tid gjeldene regelverk. 

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrela-
terte tjenester. 

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksom-
heter. 

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt 
det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.  

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende 
tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter. 

§ 4.  Selskapsform og ansvarsforhold 

Salten Brann  IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 
29.01.1999 nr 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tillegger selskapet. 

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet. 
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KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING 

 § 5.  Innskuddsplikt for deltakerne 

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brann-
vesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.  

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. 

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold,  
til rådighet for selskapet.  Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokali-
teter og fasiliteter for feier.  

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som frem-
går av budsjett og økonomiplaner. 

§ 6.  Eierandel og ansvarsfordeling 

Etter medlemskap for Værøy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende eier-
andeler i selskapet: 

 

 
Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selska-
pets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over. 

§ 7.  Selskapets finansiering.  

1. Kostnader til vaktordninger dekkes av den enkelte kommune.  
2. Kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av 

den enkelte kommune.  
3. Bodø, Fauske, Gildeskål og Sørfold dekker sine utstyrsmangler før de går inn i 

samarbeidet, alternativt gjennom kroner 500 000,- i to rater i 2006 og 2007.  
4. Saltdal dekker kostnader knyttet til videreføring av sine overbefalsvakter selv der-

som de ønsker dette.  
5. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall.  
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KAPITTEL 3. ORGANISASJON 

§ 8.  Representantskapet 

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til repre-
sentantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med full-
makt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommu-
nen. 

 

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

Værøy 1     

§ 9.  Styre og styrets sammensetning. 

Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av sty-
rets medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet.   

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halv-
parten er på valg etter loddtrekning etter første året.  

§ 10  Selskapets representasjon 

Styreleder og brannsjef plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16. 

Brannsjefen representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndig-
het etter § 14.  

 

KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET 

§ 11.  Representantskapets myndighet 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Represen-
tantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett 
og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 
representantskapet.  
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§ 12.  Innkalling til møte i representantskapet  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvaren-
de. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvri-
ge medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan 
innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. 
for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen ut-
gangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-
loven § 8. 

§ 13.  Saksbehandlingen i representantskapet  

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar 
med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i 
samsvar med IKS-loven § 15. 

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

• Skriftlig årsmelding fra styret.  
• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.  
• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.  
• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen  
• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.  
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.  
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.  
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.  
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt 

godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.  

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. 

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder 
forslag fra styret til gebyrregulativ  

• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.  

Dessuten skal representantskapet behandle: 

• Fullmakter til styret. 
• Vesentlige endringer i brannordning.  
• Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier. 
• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.  
• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.  
• Andre saker som styret vil ta opp.  

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter 
IKS-loven eller lovgivning ellers. 
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KAPITTEL 5. STYRET 

§ 14.  Innkalling til styremøte  

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlem-
mene i styret eller direktøren ber om det. Direktøren skal være med på styrets møter 
som sekretær. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen 
skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11. 

§ 15.  Saksbehandlingen i styret  

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir 
gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, 
tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig 
IKS-loven § 12. 

§ 16.  Styrets myndighet  

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 
organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i sam-
svar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og 
retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og for-
muesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.   Styret tilsetter og 
avsetter brannsjef, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.  
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god 
tid orientere lederen i representantskapet om slike saker. 

 

KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE 

§ 17.  Daglig ledelse 

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.  

 

KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING 

§ 18.  Opptak av lån 

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantska-
pet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 60 
mill kroner. 
 
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold 
som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 
01.01.2020 hefter eierkommunene som følger: 
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Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22. 

§ 19.  Etablering av fond 

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til nødvendig 
driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktel-
ser. 

§ 20.  Regnskap og revisjon 

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Sel-
skapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene. 

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet. 

 

 

 KAPITTEL 8. AVTALER  

§ 21.  Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne 

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kom-
munenes formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern 
til godkjenning. 

§ 22.  Endring av selskapsavtalen 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

§ 23.  Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 

Selskapet skal være tilknyttet KS. 

§ 24.  Pensjonsavtale 
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Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avta-
ler i kommunene.  

 

 

 

 

KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE 

§ 25. Uttreden og utelukkelse 

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes represen-
tantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30. 

§ 26.  Oppløsning og avvikling 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet ved-
tak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver 
av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin 
del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. 

§ 27.  Utvidelse 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. 

 

KAPITTEL 10. TVISTER 

§ 28.  Voldgift 

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift 
etter reglene i tvistemålsloven. 

 

KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 29.  Ikrafttredelse 

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunesty-
rene. 

 

Beiarn kommune Hamarøy kommune 

 

Bodø kommune Meløy kommune 



Salten Brann IKS – Selskapsavtale      

 9 av 9 

 

Fauske kommune Saltdal kommune 

 

Gildeskål kommune Steigen kommune 

 

Sørfold kommune Værøy kommune 
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Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - Endring av selskapsavtale - Utvidelse av styret 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 09.06.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 
styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir 
valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr 
IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet velger 
styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene velges i 
rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at 
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 
styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir 
valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr 
IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet velger 
styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene velges i 
rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at 
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 
 

 



Formannskap 09.06.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 071/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar følgende endring i selskapsavtalen til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS: 
 
 § 7. STYRET (1. avsnitt):  
 
Eksisterende tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger de 3 
styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir 
valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr 
IKS-loven § 10).  
 
Ny tekst:  
Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet velger 
styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmene velges i 
rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at 
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10). 

 
Vedlegg: 
22.05.2020 Ny selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 1442467 
 
Sammendrag: 
 
Representantskapet i Helse og miljøtilsyn Salten IKS vedtok å utvide styret i HMTS fra 3 til 5 personer 
ved å inkludere de to varamedlemmene i styret. Det betyr at selskapsavtalen må endres på dette punkt.  
 
 Når alle eierkommunene har behandlet endringen, vil revidert selskapsavtale legges frem for 
representantskapet i HMTS i neste ordinære møte som er i november. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø, tlf. 40 00 77 77, post@hmts.no www.hmts.no

Org.nr. 986 504907

Selskapsavtale
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fraxx

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR

Selskapets navn er Helse-og miljøtilsyn Salten IKS, forkortet HMTS. Selskapetsforretningskontor er i Bodø.

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy,
Røst og Værøy.

Selskapet er et non profit-selskapdannet i medhold av Lov om interkommunale selskaper(IKS-loven), Lov om
helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og Lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven). Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

Virksomhetener et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal væreregistrerti
Foretaksregisteret.

§ 2. FORMÅL

I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet,
er formålet med selskapet å:

Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske
forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning overfor eierkommunene eller andre.
Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanseetter ønske fraeierkommunene.
Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor eierkommunene eller andre.

Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan
ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall
underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap.

Selskapet kan delta i andre selskap. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.

Kapittel 2. Økonomiforvaltning

mailto:post@hmts.no
http://www.hmts.no/
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§ 3. ANSVAR OG RETTIGHETER  
 

1. Selskapet fører noteringer over fordelingen av driftskostnader og driftsinntekter. Representantskapet 
fastsetter endelig fordeling av netto driftsutgifter på basis av disse noteringene.  

 
2. Selskapets tjenester til eierkommunene betales av eierkommunene. Eierandelene mellom 

eierkommunene svares prosentvis i henhold til folketallet pr. 1. januar det året budsjettet gjelder for. 
Folketall justeres automatisk 01.01. hvert år ut fra SSB sine oversikter. Representantskapet fastsetter 
tilskuddets størrelse i økonomiplan og i årlig budsjett. Representantskapet kan bestemme en annen 
økonomisk fordeling mellom eierkommunene ut fra ulike mengder pålagte oppgaver. 

 
3. Representantskapet kan bestemme at kommunene skal betale separat for arbeid selskapet utfører utover 

det avtalte ved inngangen til driftsåret. Representantskapet kan bestemme at selskapets tilsynsrelaterte 
aktiviteter knyttet til vann, avløp eller renovasjon skal finansieres via andel av kommunenes gebyrer for 
disse.  

 
4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig 

forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret. Oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal dekkes 
fullt ut økonomisk av disse. 

 
5. Eierkommunene hefter for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som eierbrøken som fastslås 

etter pkt 2. Overskudd av årets drift kan ikke tilbakeføres til eierne, men avsettes til et fond som 
disponeres innen selskapet av representantskapet etter forslag fra styret.  

6. Underskudd dekkes ved bruk av fondsmidler, egenkapital, overføring til neste års budsjett eller på 
annen måte som bestemt av representantskapet etter forslag fra styret.  

7. Eierne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.  
 

8. Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer. 
 
 
§ 4. REGNSKAP OG REVISJON 
 
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner i hht IKS-lovens § 22. Øvre ramme for driftslån er 1 
mill. kr. 
 
Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og regnskapet skal revideres etter revisorloven og god 
revisjonsskikk.  
 
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr IKS-loven § 28. 
 
 
§ 5. SÆRSKILTE PLIKTER FOR MEDLEMSKOMMUNENE 
 
For de samarbeidende kommunene gjelder følgende særlige forhold: 
a) I samsvar med selskapets vedtatte budsjett betaler de deltakende kommunene sin budsjetterte del av 

utgiftene til selskapet med en halvpart den 5. januar, og den andre halvpart den 1. juli i budsjettåret. 
b) Selskapet viderefører medlemskap i KS Bedrift.  
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Kapittel 3. Organisasjon  
 
§ 6. REPRESENTANTSKAPET 
   
1. Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er 

selskapets øverste organ og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter 
lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet, jfr IKS-loven § 7.  

 
2. Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges tilstrekkelig antall 
vararepresentanter i rekkefølge.     
 
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter 
med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende 
valgperiode. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-
loven §§ 6 og 7.  
 
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    
 
Kommunene har følgende antall stemmer: 
Beiarn: 1 Gildeskål: 1 Saltdal: 2 
Bodø: 9 Hamarøy: 1 Steigen: 1 
Fauske: 3  Meløy: 2 Sørfold: 1 
Røst: 1 Værøy: 1  
 

3. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av 
saker etter IKS-loven eller selskapsavtalen og ellers når det er nødvendig for behandling av bestemte saker. 
Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierkommunene i 
selskapet eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for en angitt sak. Innkalling til 
møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. 
De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Kortere frist kan anvendes når det er tvingende 
nødvendig (jfr. IKS-loven § 8).  

 
4. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai 

måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers 
innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.  

 
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker 
som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og 
revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.    

 
5. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. 

Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir 
kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. 
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller 
lovgivning ellers.  
 

6. Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn 
på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 

7. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 
- skriftlig årsmelding fra styret 
- revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår  
- valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år 
- valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder med varamedlemmer for 2 år av gangen etter forslag 

fra valgkomiteen 
- valg av valgkomite og dets leder og nestleder 
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- fastsetting av godtgjørelse til styret, samt evt. særskilt godtgjørelse til leder 
- valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse  
- vedta størrelsen på tilskudd pr. innbygger for neste års budsjett 

 
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.  
 

 På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 
- vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår (jfr. IKS-loven § 18)  
- langtidsplan med økonomiplan ihht. IKS-lovens § 20 
 

 Dessuten skal representantskapet behandle: 
- fullmakter til styret 
- forslag fra styret til låneopptak utover det som er delegert til styret 
- forslag fra styret om bruk av midler avsatt på fond 
- forslag til eierne om endringer i vedtektene etter råd fra styret 
- forslag som er komme inn til styret innen 5 uker før møtet i representantskapet 
- andre saker som styret vil ta opp 

 
 
§ 7. STYRET 
 
1. Styret i selskapet skal ha 3 -5 medlemmer og 0-3 varamedlemmer. Representantskapet velger 

styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer. Eventuelle varamedlemmer velges i rekkefølge. 
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter 
loddtrekning etter første året (jfr IKS-loven § 10).  

 
 
2. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av 

selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 
selskapsavtalen, selskapets budsjett, etiske retningslinjer, retningslinjer for styret samt andre vedtak og 
retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll. For øvrig skal styret:  
- representere selskapet utad og tegne dets firma 
- ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet 
- kunne foreta opptak av driftslån inntil 1 million kroner 
- kunne bestemme at hele eller deler av tjenestene regnskapsføring, kassafunksjon, lønnsutbetaling, 

fellesopplæring, bedriftshelsetjeneste o.a. kan kjøpes utenfor virksomheten 
- opprette og inndra stillinger 
- tilsette og avsette daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår 
- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

 
3. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i 

representantskapet om slike saker.  
 

4. Styrets leder kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig, eller når et styremedlem eller daglig leder 
ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær. I styret har daglig leder tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelse 
skal inneholde saksliste og evt. saksmateriale (jfr IKS-loven § 11). 

 
5. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. 

Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder tilsvarende § 6 
pkt. 6 i avtalen. 

 
6. Det skal føres styreprotokoll fra møtene (jfr IKS-loven § 12). Protokollen skal underskrives av samtlige 

tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan 
kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.  
 
 

§ 8. DAGLIG LEDER OG ADMINISTRASJON  
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Den daglige driften er underlagt en daglig leder, jfr IKS loven § 14. Daglig leders myndighet og plikter skal 
være beskrevet i egne retningslinjer. 
 
Selskapet skal ha pensjonsordning som gir minst like gode pensjonsrettigheter som den kommunale 
pensjonsordningen. 
 

De ansattes rettigheter og plikter skal være i samsvar med Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 
(arbeidsmiljøloven) og selskapets etiske retningslinjer. 
 
Endringer av den enkeltes rettigheter/plikter, som et ledd i å harmonisere organisasjonen, vedtas i forhandlinger 
mellom styret og de ansattes organisasjoner. 
 
 

Kapittel 4. Øvrige bestemmelser  
 
§ 9. UTVIDELSER OG ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALEN 
 
Nye kommuner eller offentlige virksomheter kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endring av 
selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet (jf IKS-lovens § 4).  
 

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Unntatt er justeringer av 
folketall og tilskudd i § 4 i avtalen som gjøres årlig i ut fra SSB sine oversikter pr. 1. januar.  
 
 
§ 10. VOLDGIFT 
 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og utgiftsfordeling avgjøres med bindende virkning ved 
voldgift etter reglene i tvistemålsloven. 
 
 
§ 11. UTTREDEN OG OPPLØSNING 
 
De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Vedtak i en kommune om 
ut-treden av selskapet må meddeles representantskapet skriftlig på årsmøtet minst ett år før planlagt 
uttredelsestidspunkt. Jf IKS-lovens § 30. 
 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning 
må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.  
 

Ved uttreden eller oppløsning fastsettes utløsningssummen til andelenes nettoverdi ved oppsigelsesfristens 
utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Hver av de deltakende 
kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til 
folketallet det året selskapet blir oppløst. Ved uttreden skal den uttredende kommune fortsette å hefte for den 
andel av gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Med andel menes den %-vise eierandel i 
forhold til den enkelte kommunes innbyggertall pr siste årsskifte, se § 3.2. 
 

Tvist i forbindelse med økonomisk oppgjør ved uttreden eller oppløsning, avgjøres ved voldgift, jfr. § 11 i 
avtalen.  
 
 
§ 12. IKRAFTTREDEN 
 
Vedtektsendringer trer i kraft når den er godkjent av eierkommunene. Selskapsavtalen gjøres gjeldende fra xx 
Beiarn Vedtak  dato:  Saltdal Vedtak dato:  
Bodø Vedtak  dato:  Sørfold Vedtak dato:  
Fauske Vedtak dato:  Steigen Vedtak  dato:  
Gildeskål Vedtak  dato:  Røst Vedtak  dato:  
Hamarøy Vedtak  dato:  Værøy Vedtak dato:  
Meløy Vedtak  dato:    

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/8607     
 Arkiv sakID.: 19/1558 Saksbehandler: Kontrollutvalget 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
065/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Særutskrift fra kontrollutvalget 16/20 - Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige 
anskaffelser 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas 
til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger, og hvor ordet «bør» 

skiftes ut med ordet «skal» i anbefaling 5-8. 

 
1. Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  
2. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.  
3. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i 

henhold til anskaffelsesforskriften.  
4. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis 

i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  
5. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra 

regelverket om offentlig anskaffelse.  
6. Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.  
7. Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig overstigelse av 

anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse.  
8. Fauske kommune skal sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.  

 
 

 
Vedlegg: 
09.06.2020 Saksfremlegg frev offentlig anskaffelse 1444290 

09.06.2020 OA rapport Fauske 1444291 

09.06.2020 saksprotokoll frev anskaffelse 08062020 1444292 
 
Sammendrag: 
Det vises til kontrollutvalgets sak 16/20. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 



 



 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  29.05.2020 20/580 413– 5.3 

 
 

  

 

 

 

SAK 16/20 

 

 

Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser 
 
 

Saksgang: Møtedato: 

Kontrollutvalget 08.06.2020 

  

 
 

Vedlegg:  

 Salten kommunerevisjon IKS, 7. mai 2020: Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige 

anskaffelser. 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har 4. juni 2019, i sin sak 17/19, bestilt forvaltningsrevisjon med tema 

Offentlige anskaffelser. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019, kommunestyrets sak 171/16, inneholdt følgende 

prioriteringer: 

 

1. Introduksjonsordningen (gjennomført) 

2. Arealplanlegging (gjennomført) 

3. Sykefraværsoppfølgning (gjennomført) 

4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 

5. Psykisk helse   

6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

7. Varsling 

8. Fauske Eiendom KF 

 

Kommunestyret ga kontrollutvalget fullmakt til å «foreta endringer av planen i planperioden 

der kontrollutvalget finner det nødvendig». I møte 1. mars 2019 besluttet kontrollutvalget å 

gjøre en endring i forhold til planen ved at innkjøp / anskaffelse ble prioritert som tema for 

forvaltningsrevisjon. I følge utvalgets bestilling skulle rapporten vært ferdig høsten 2019, og 



da innenfor en ramme på 300 timer. Kontrollutvalget har i egen sak 05/20, i møte 26. februar 

2020, tatt forsinkelsen opp med revisor. Ifølge revisor var rapporten på dette tidspunktet 

planlagt ferdigstilt til utvalgets møte 27. april 2020. Dette møtet ble ikke avholdt. 

 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært om Fauske kommune ivaretar 

dokumentasjonsplikten, følger regelverket og egne rutiner ved innkjøp av varer og tjenester til 

kommunen. I tillegg om Fauske kommune har rutiner for å ivareta habilitetsutfordringer. 

 

 

Følgende problemstilling er undersøkt av revisor: 

1. I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser? 

 

Revisor har besvart problemstillingen ut fra hvordan kommunen forholder seg til de fem 

prinsippene som regelverket om offentlige anskaffelser bygger på: konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

 

 

For å belyse problemstillingene har revisor gjennomført intervjuer, med Innkjøpsansvarlig,  

Kommunalleder eiendom, Leder for vei, vann og avløp og Enhetsleder for plan og utvikling. 

 

I tillegg har revisor gått gjennom dokumentasjon for perioden 2017-2019. Revisor har plukket 

ut og gjennomgått 12 tilfeldige anskaffelser i denne periode  

 

 

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som 

undersøkes av revisjonen), er spesifisert i vedlegg 2 til rapporten, og er utledet fra bl.a 

Kommuneloven, Forvaltningsloven, Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og 

kommunens egne rutiner og retningslinjer. 

 

 

 

Revisors funn og vurderinger: Problemstilling 1: I hvilken grad følger Fauske kommune 

regelverket om offentlige anskaffelser? 

 

Revisjonskriterier: 
1. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.  

a. Fauske kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i forskriften 

og dokumentere vurderingen.  

b. Fauske kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle 

anskaffelser med anslått verdi på over kr 100 000,-.  

c. Fauske kommune skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 

anskaffelser over kr 500 000,-.  

 

 



 
d. Fauske kommune skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema og 

innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten.  

e. Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin1.  

f. Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 

verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED2.  

g. Fauske kommune skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser.  

h. Fauske kommune bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket om 

offentlig anskaffelser.  

i. Fauske kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

j. Fauske kommune skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt 

konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser.  

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til, å praktisere regelverket 

om habilitet.  

a. Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe 

tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 

anskaffelsesprosessen.  

 

Revisors funn og vurdeinger: 

Når det gjelder organisering av offentlige anskaffelser er denne etter revisors vurdering godt 

tilpasset kommunens behov. Bruken av innkjøpssystemet Ajour ivaretar mange av de 

grunnleggende prinsippene for offentlig anskaffelse. Konkurransegrunnlagene revisor har 

gått gjennom er utførlige og vil slik revisor ser det gi stor grad av forutberegnelighet 

 

I forhold til innkjøpsveilederen opplyser revisor at denne sist ble oppdatert i august 2019,og at 

denne etter revisors vurdering gir gode retningslinjer for arbeidet med offentlige anskaffelser. 

Intervjuene revisor har gjennomført tyder på at innkjøperne kjente veilederen. Veilederen 

inneholder imidlertid ingen rutine for «å sørge for habilitetsvurdering og dokumentering av 

dette» 

 

1. a) … anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i forskriften og dokumentere 

vurderingen: I 7 av 12 anskaffelser som er gjennomgått mangler dokumentasjon av 

beregning av anskaffelsesverdi. Revisors vurdering er at det er «all grunn til å tro at 

det legges stor vekt på å gjøre grundige vurderinger av anskaffelsens verdi», og at 

mangel på dokumentasjon i sakene har sammenheng med at innkjøpsveilederen ikke 

stiller krav om slik dokumentasjon 

 

1. b) … skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelser i en 

anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser med anslått 

verdi på over kr 100 000,-.: Revisor opplyser at de fikk tilsendt flere mapper med 

saksdokumenter, men at flere av disse var mangelfulle. Revisors vurderer det slik at 

problemet har vært at ikke alle dokumenter har vært lagret samme sted, og i rapporten 

opplyses det at det er truffet tiltak i administrasjonen slik at alle dokumentene tilknyttet 



saker om innkjøp samles i Websak. Når det gjelder føring av anskaffelsesprotokoll 

manglet denne i 4 av 12 saker. Etter revisors vurdering burde protokollene som var 

utarbeidet vært mer utfyllende. «Likevel ser det ut til at føring av anskaffelses protokoll 

er en rutine som i stor grad følges opp.» 

 

 

1. c) … skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for anskaffelser over kr 

500 000,-: Dette mangler i 4 av 12 saker. Etter revisors vurdering er dette et brudd på 

dokumentasjonskravet. 

 

1. d) … Fauske kommune skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema 

og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten: Av de undersøkte 

anskaffelsene var det 4 hvor regelverket tilsa et absolutt krav om denne 

dokumentasjonen. Den manglet imidlertid i 2 av de 4 sakene. 

 

1. e) … skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått verdi over 

nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin1., og f) … skal konkurranseutsette alle 

offentlige anskaffelser med anslått verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED2:  Etter 

revisors vurdering er det ikke feil på dette området. I 2 av 12 saker er det foretatt 

kunngjøring på høyere nivå enn nødvendig, men dette er innenfor regelverket. 

 

1. g) … skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 

løsninger ved sine anskaffelser: Revisors gjennomgang viser at miljø var tema i 6 av 

12 anskaffelser. Intervjuene med innkjøperne viser at det er «utfordrende å finne 

metoder for å stille slike krav uten i for stor grad å gå på akkord med andre behov 

som pris og likebehandling» Kun i en av 12 anskaffelser har miljøkravet vært 

utslagsgivende for konkurransen. 

 

1. h) … bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket om offentlig 

anskaffelser: Revisor rapporterer at kommunen har få unntak fra regelverket. Kun 1 av 

12 utvalgte anskaffelser var et unntak fra regelverket. «I denne saken var dette utførlig 

begrunnet og forklart i saken». Etter revisors vurdering ivaretar kommunen krav på 

dette området. 

 

1. i) … skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen: Ved bruk av innkjøpsverktøyet Ajour 

skal det i følge rapporten ikke la seg gjøre å unnlate å skrive åpningsprotokoll. Revisor 

bemerker at «Det er derfor noe overaskende at det er mangler når det gjelder 

dokumentasjon av dette. Det er imidlertid mest sannsynlig at disse protokollene finnes 

i systemet, men ikke har blitt sendt over til revisor på grunn av arkivutfordringene. 

Revisor legger til tross for manglene i dokumentasjonen til grunn at dette er en rutine 

som følges.» 

 

1. j) … skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt konkurranseutsettes etter 

regelverket om offentlige anskaffelser: Det opplyses i rapporten at det ikke blir 

gjennomført ny konkurranse i byggekontrakter, «selv om de har vært vesentlig dyrere 

enn anskaffelsesverdien». Etter revisors mening vil det å ikke gjennomføre ny 

konkurranse være å unnta anskaffelsen fra regelverket om offentlig anskaffelse. «Det 

bør dermed i saker hvor det forekommer vesentlig overstigelse, og det ikke kjøres ny 

konkurranse, foreligge en dokumentert begrunnelse for dette i saken.» 

 



 

2. a) … skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe tilfeller av 

inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 

anskaffelsesprosessen:  Revisor opplyser at intervjuene tyder på at innkjøperne har 

bevissthet om og kjennskap til kommunens etiske retningslinjer og at habilitet skal 

vurderes. Det er imidlertid ikke satt krav, verken i etiske retningslinjer eller 

innkjøpsveileder, om at vurdering av habilitet skal dokumenteres. «Revisor mener at 

dokumentering av habilitetsvurderingen vil kunne både forebygge inhabilitet å øke 

tilliten til kommunen ved spørsmål utenfra». I forhold til å kunne sørge for at 

saksbehandler kan identifiseres i anskaffelsesprosessen, viser revisor til 

anskaffelsesprogrammet Ajour. Saksbehandler vil alltid kunne identifiseres ved bruk 

av Ajour. 

 

 

 

Revisors anbefalinger: 

Revisor konkluderer med at kommunen i stor grad følger regelverket om offentlige 

anskaffelser. Basert på funnene i rapporten gir revisor følgende 8 anbefalinger: 

 

1. Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  

2. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.  

3. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.  

4. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  

5. Fauske kommune bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak 

fra regelverket om offentlig anskaffelse.  

6. Fauske kommune bør lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.  

7. Fauske kommune bør dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig 

overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse.  

8. Fauske kommune bør sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.  

 

 

 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten.  

 

 

 

 

 



Vurdering: 

Forsinkelsen i tiknytning til rapporten er tatt opp og adressert i utvalgets sak 05/20, og gjentas 

ikke her. Ved oversendelsen av rapport opplyser revisor medgått tid på 350 timer. Ved 

bestillingen var det i revisors prosjektplan lagt til grunn en ressursbruk på 300 timer. Årsak til 

økningen er ikke kommentert i rapporten 

 

Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport i 

samsvar med bestillingens innhold.   

 

Rapporten får frem at mye av kommunens arbeid i forhold til offentlige anskaffelser skjer i 

samsvar med krav i regelverk. Samtidig har revisors gitt anbefalinger på områder hvor det er 

synliggjort forbedringspotensial.  

 

 

 

 

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak): 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i 

Fauske og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem 

 

 

 

Inndyr, 29. mai 2020 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget 
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Forord 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen 

Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet 

med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 04.06.2019 saksnummer 17/19 bestilling 

av forvaltningsrevisjon «Offentlige anskaffelser». Denne rapporten oppsummerer resultatene 

fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst.  

 

 

Bodø, den 07.05.2020 

 

Bjørn Vegard Gamst 

ansvarlig forvaltningsrevisor  
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Sammendrag 

Salten Kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom virksomhetens 

behandling av området offentlig anskaffelse.  Formålet har vært å belyse om Fauske 

kommune overholder regelverket på området. 

Ved undersøkelsen forsøker vi å besvare følgende problemstilling: 

«I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser?» 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervjuer. 

Revisor har satt inn mest ressurser på kommunens evne til å sørge for etterprøvbarhet 

ettersom dette er et prinsipp som stadig viser seg å være krevende å oppfylle. Hva gjelder 

virksomhetens gjennomføring av anskaffelsesprosesser har vi derfor bare dannet oss et 

oversiktsbilde. 

Organiseringen av innkjøp er etter revisors vurdering godt tilpasset kommunens behov.  

Bruken av Ajour og dette innkjøpsverktøyets system ivaretar mange av de grunnleggende 

prinsippene for offentlig anskaffelse (OA). Konkurransegrunnlagene revisor har gått gjennom 

er utførlige og vil slik revisor ser det gi stor grad av forutberegnelighet. Vi ser også at det 

anvendes betydelig større ressurser på store anskaffelser enn små. Dette tydeliggjør at de som 

arbeider med anskaffelsene forholder seg til forholdsmessighetsprinsippet. 

 

Kommunens anvendelse av innkjøpskonsulent ser ut til være en god løsning og kan trolig gi 

litt ekstra tyngde til de valgene som tas innkjøpsfaglig i kommunen. 

Fauske kommune viser gjennom de dokumentene de har fremlagt for revisor at deres 

anskaffelsesprosesser i stor grad er gode og følger kravene i lov og forskrift. De har en 

Innkjøpsveileder som er oppdatert og dekker de viktigste delene av regelverket. De 

intervjuede gir inntrykk av at veilederen følges opp. Noe som også gjenspeiler seg i sakene. 

Revisor har tatt tolv stikkprøver fra de siste tre årene med anskaffelser 2017-2019.  
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Ved gjennomgang av disse har revisor sett at det forkommer at dokumenter mangler. Dette 

handler nok om at de har flere systemer for lagring av dokumenter. Manglene kan derfor ha 

årsak i at ikke alle dokumentene finner veien til Websak som er hovedsystemet. Det viser seg 

også at det ikke ser ut til å være noen gjennomgående mappestruktur i saksmappene til 

anskaffelsessakene. 

De intervjuede gir uttrykk av å være kjent med Fauske kommunes etiske retningslinjer. Og er 

kjent med behovet for å vurdere habilitet. Det fremgår imidlertid ikke av de etiske 

retningslinjene hvordan habilitetsvurderingen skal gjennomføres rent praktisk. 

Habilitetsvurderingen er ikke dokumentert i noen av anskaffelsessakene revisor har gått 

gjennom. Revisor mener at dokumentering av habilitetsvurderingen vil kunne både forebygge 

inhabilitet å øke tilliten til kommunen ved spørsmål utenfra. 

Fauske kommunes bruk av Ajour i alle innkjøpssaker vil kunne være med på å identifisere 

habilitet ved at saksbehandler alltid vil kunne identifiseres. 

 

Konklusjon: 

Fauske kommune følger i stor grad regelverket om offentlige anskaffelser.  

Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser 

gjennomgangen at det forekommer brudd på lovgivningen. 
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1 Innledning 

Ved behandling av lov om offentlige anskaffelser påpekte Stortinget at det er viktig at all 

offentlig ressursbruk skal fremme det offentliges måloppnåelse. Man skal opptre ansvarlig, 

slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig 

måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Dette gjelder for alle innkjøp etter 

lov om offentlig anskaffelse. For anskaffelser over kr 100.000,- gjelder de grunnleggende 

prinsippene. 

«Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra 

til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme 

effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik 

at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. At 

anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta hensyn til bl.a. 

konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold. 

 

Anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper har forskjellig opphav. Dels springer de 

ut av EØS-avtalens regler om de fire friheter, dels er de forankret i anskaffelsesdirektivene. 

Det norske regelverket er derfor i all hovedsak bygget på prinsipper som gjelder etter EØS-

avtalen, anskaffelsesdirektivene og forvaltningsrettens prinsipp om forsvarlig 

saksbehandling. 

 

De grunnleggende prinsippene har i hovedsak to funksjoner. For det første kan de danne 

selvstendig grunnlag for plikter og rettigheter for oppdragsgivere og leverandører. Både EU 

domstolen, norske domstoler og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i en 

rekke saker utledet nærmere rettigheter og plikter fra prinsippene. For det andre fungerer de 

grunnleggende prinsippene som momenter ved tolkningen av enkeltbestemmelser i 

anskaffelsesregelverket.» 

 

Hentet fra: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2017, kapittel 7. 
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2 Formål, problemstilling og avgrensninger 

2.1 Formål 

Formålet med prosjektet er belyse om Fauske kommune ivaretar dokumentasjonsplikten, 

følger regelverket og egne rutiner ved innkjøp av varer og tjenester til kommunen. I tillegg 

har vi sett på om Fauske kommune har rutiner for å ivareta habilitetsutfordringer. 

 

2.2 Problemstilling 

Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 

 

«I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser?» 

 

2.3 Avgrensninger 

Prosjektet er avgrenset mot anskaffelser som faller inn under Samordnede innkjøp i Nordland 

(SIIN). 
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3 Metode og gjennomføring 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

 

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer: 

 

- Innkjøpsansvarlig for Fauske kommune 
- Kommunalleder eiendom 
- Leder for vei, vann og avløp 
- Enhetsleder for plan og utvikling 

 

I undersøkelsen er det også innhentet og gjennomgått diverse skriftlig dokumentasjon. 

Undersøkelsen retter seg mot perioden 2017-2019. 

 

Vi har i det videre valgt å besvare problemstillingen ved å belyse hvordan virksomheten 

forholder seg til de fem prinsippene regelverket om offentlige anskaffelser bygger på. 

 

Vi vil også se på i hvilken grad virksomheten ivaretar dokumentasjonsplikten. 

I denne delen har vi tatt et tilfeldig utplukk av tolv anskaffelsessaker (2017-2019) fordelt på 

de tre anskaffelsesnivåene. Disse er gjennomgått for å undersøke om de dokumentene våre 

kriterier krever skal være dokumentert, er dokumentert i saksmappene. 

 

Til slutt vil vi kort redegjøre for anskaffelsespersonalets forhold til habilitet. 

 

Revisjonen legger til grunn at de innhentede fakta er tilstrekkelige til å svare ut 

problemstillingene. 

 

Alle faktaopplysninger er verifisert av Innkjøpsansvarlig og Kommunallederen for eiendom. 

Kommunallederen for eiendom ettersendte ved verifiseringen seks dokumenter som manglet i 

saksmappene revisor kopierte fra en minnepenn. Kommunallederen mener disse seks 
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dokumentene lå på minnepennen. Det er ikke korrigert for dette da revisor legger til grunn at 

det ikke ville fått betydning for konklusjonen. 
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4 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som kan stilles til den 

funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt 

sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. Aktuelle kilder for utledning av 

revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I 

denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:  

 

• Kommuneloven 

• Forvaltningsloven 

• Lov om offentlige anskaffelser 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 

• Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser 

• Kommunens egne rutiner for behandling av offentlige anskaffelser 

• Kommunens etiske retningslinjer 

 
For å besvare problemstillingen har vi satt opp følgende revisjonskriterier. 

 

1. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet. 

a. Fauske kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i 

forskriften og dokumentere vurderingen. 

b. Fauske kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 

anskaffelser i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle 

anskaffelser med anslått verdi på over kr 100 000,-. 

c. Fauske kommune skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 

anskaffelser over kr 500 000,-. 
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d. Fauske kommune skal innenfor forskriftens del III kreve 

egenerklæringsskjema og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av 

kontrakten. 

e. Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med 

anslått verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin1. 

f. Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med 

anslått verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED2. 

g. Fauske kommune skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

h. Fauske kommune bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket 

om offentlig anskaffelser (OA). 

i. Fauske kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

j. Fauske kommune skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt 

konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser (OA). 

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til, å praktisere 

regelverket om habilitet. 

a. Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og 

avhjelpe tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan 

identifiseres i anskaffelsesprosessen. 

 

 

Detaljert utledning av revisjonskriteriene ligger som vedlegg II til denne rapporten.  

 

 

 

 

 

 
1 Den nasjonale databasen for kunngjøring av anbudskonkurranser 
2 Den Europeiske databasen for kunngjøring av anbidskonkurranser 
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5 Fakta og Vurderinger 

 

1. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper 
om konkurranse, forutberegnelighet, likebehandling, etterprøvbarhet og 
forholdsmessighet.  

 

5.1 Fauske kommunes organisering av OA3 

Fauske kommune benytter etter det alle de intervjuede forteller innkjøpsverktøyet «Ajour 

innkjøp» (Ajour) for alle sine innkjøp. 

Ajour er en innkjøpsportal som er utviklet av Aksess Innkjøp AS. De har siden 2008 jobbet 

med løsninger og konsulenttjenester innenfor fagområdet innkjøp med hovedvekt på 

digitalisering. 

Det hele startet med at selskapet vant en konkurranse, og skulle med Bodø kommune som 

vertskommune utvikle en digital innkjøpsløsning for et interkommunalt innkjøpssamarbeid i 

Salten. I dag er det 21 kommuner med i samarbeidet, og samarbeidet har fra 2018 endret navn 

til Samordna Innkjøp i Nordland. 

Aksess Innkjøp AS forteller på sine nettsider at de har opparbeidet seg en lang og bred 

erfaring med kunnskap om suksess og risikofaktorene ved implementering av digitale 

innkjøpsløsninger i over 10 år.  

De skriver videre at innkjøpsportalen i dag er en fullverdig innkjøpsløsning som dekker alle 

steg fra utlysning til og med handel. 19. mars 2020 la Aksess Innkjøp ut på sin facebookside 

at de var blitt kjøpt opp av Mercell-gruppen. 

 

 
3 Offentlige anskaffelser 
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Innkjøpsansvarlig forklarer at Fauske kommune er en del av Samordnet Innkjøp i Nordland

(SIIN). De leverer inn sine ønsker og krav til vertskommunekontoret i Bodø og benytter de

samordnede avtalene inngått gjennom SIIN. Alt dette skjer gjennom Ajour.

Innkjøpsansvarlig har på forespørsel levert en oversikt med ca. 100 navngitte ansatte i Fauske

kommune som er «bestillere» og kan gjøre innkjøp på inngåtte avtaler i Ajour. Noen få har

også opplæring i KGV verktøyet4 (KGV). Disse kan gjennomføre konkurranser opp til

nasjonal terskelverdi (kr 1.3 mill.eks. mva. 2019). Innkjøpsansvarlig forklarer at det bare er

en håndfull personer som har tilgang og opplæring til å gjennomføre slike konkurranser. De

øvrige har tilbud om åbenytte Innkjøpsansvarlig til å kjøre anbudsprosessene i KGV. Han

kjører ca. 20 anskaffelser i året under nasjonal terskelverdi. Over nasjonal terskelverdi har

han ca. 2-3 anskaffelser i året. Over nasjonal terskelverdi er det bare Innkjøpsansvarlig selv

som har kompetanse og gjør anskaffelser. Disse anskaffelsene gjøres også gjennom KGV.

Organiseringen av innkjøpspersonalet hentet fra Fauske kommunes innkjøpsveileder:

4 KGV er et verktøy innenfor innkjøpsportalen «Ajour»som benyttes for å kjøre anbudskonkurranser

SIIN

Vertskommune Bodø

Fauske
kommune
Innkjøpsansvarlig

Enheter

Bestiller

Enheter

Innkjøper

Andre
medl.kommuner

Innkjøpsansvarlig

Styringsgruppe
Rådmenn kommunene
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Innkjøpssjefen i Bodø er delegert fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og inngå bindende 

rammeavtaler på vegne av medlemskommunene i SIIN. Fauske kommunes egen 

innkjøpsansvarlig har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på alle nivåer på vegne av egen 

kommune. Innkjøperne har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på alle nivåer, men kjøp 

over nasjonal terskelverdi (1.3 mill. eks. mva.) skal kvalitetssikres av 

Innkjøpsansvarlig/innkjøpskonsulent. Bestillerne har fullmakt til å foreta et hvert kjøp 

gjennom inngåtte rammeavtaler, og gjennomføre konkurranser/direkteanskaffelser under kr 

100.000,- eks. mva. Innkjøp over 100.000,- skal dermed kvalitetssikres av Innkjøpsansvarlig. 

Eiendomsavdelingen gjennomfører sine anskaffelser selv, men bruker i all hovedsak 

Innkjøpsservice AS5 (Innkjøpsservice) som innkjøpskonsulent.  

Avdeling for vei, vann og avløp benytter i henhold til Lederen for vei, vann og avløp 

Innkjøpsansvarlig til å utføre noen mindre anskaffelser og Innkjøpsservice på større 

anskaffelser. Det aller meste de trenger bestiller de gjennom rammeavtalene som er inngått av 

SIIN (Samordnede innkjøp i Nordland).  

Innkjøpsansvarlig legger til grunn at ansvarsfordelingen for innkjøp framgår av 

Innkjøpsveilederen. Og at det er avdelingslederne som har ansvar for innkjøp på hver sine 

avdelinger. De andre intervjuede avdelingslederne har den samme forståelsen. 

Avdelingslederne må dermed selv vurdere egen kompetanse og bistandsbehov opp mot de 

innkjøpene de må gjennomføre. 

Etter det Innkjøpsansvarlig forteller har Fauske ingen saker hvor de er blitt dømt for brudd på 

regelverket, noe som han mener gir en viss pekepinn på at de ordner dette med OA på en 

relativt god måte. 

  

 
5 Innkjøpsservice AS er en advokatvirksomhet som bistår det offentlige og private bedrifter med å gjennomføre   
og kvalitetssikre sine innkjøp. 
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5.2 Innkjøpsveilederen 

Fauske kommune har en innkjøpsveileder som var oppdatert så sent som 09.08.19. 

Veilederen består av 15 kapitler. De seks første kapitlene består av mer grunnleggende mål, 

strategi og organisering av kommunens arbeid med OA. Mens de ni siste kapitlene består av 

metode og regler/rutiner for gjennomføring av anskaffelser. I tillegg inneholder veilederen 6 

maler for praktisk gjennomføring av informasjons- og dokumentasjonsplikten. 

Veilederen legger betydelig vekt på å legge til rette for lokalt næringsliv. To av de syv 

overordnede målene i kapittel to handler om etikk og god innkjøpsskikk i 

anskaffelsesprosessen. Det er også et eget kapittel om miljø og fremgangsmåte for å kunne ta 

miljøhensyn i anskaffelsesprosessen. 

 

Vi vil nedenfor se på om veilederen har mangler og svakheter når det gjelder kravene den 

stiller til dokumentasjon av anskaffelsesprosessen. 

 

5.3 Grunnleggende prinsipper 

Fauske kommune har i Innkjøpsrutinen tatt med at de skal følge de grunnleggende 

prinsippene for offentlig anskaffelse. De intervjuede legger alle til grunn at deres bruk av 

Ajour i stor grad medfører at de ivaretar prinsippene.  

De forholder seg etter det de intervjuede forteller alltid til konkurranseprinsippet. Det er etter 

det innkjøpsansvarlig forteller bare unntaksvis og ved behov som vanskelig kan dekkes på 

annen måte der og da, de eventuelt gjør direkteanskaffelser6. For de aller fleste anskaffelser 

foreligger det rammeavtaler gjennom SIIN i Ajour, og da benytter de disse avtalene. 

 
6 Anskaffelser hvor de ikke kjører anbudskonkurranse etter regelverket om OA, men anskaffer direkte fra 
leverandør 
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Likebehandling handler etter innkjøpsansvarliges utsagn mye om at alle får lik informasjon 

og bedømmes likt etter klare kriterier. Dette ivaretas godt i KGV7 ved at lik informasjon alltid 

sendes ut til alle tilbyderne. I tillegg har de en regel om at det ikke deles informasjon muntlig. 

Når det gjelder forutberegnelighet er det kravene de stiller til konkurransegrunnlaget og at 

regelverket på området følges som er det viktigste. De intervjuede mener de er nøye med å 

arbeide fram gode konkurransegrunnlag slik at tilbyderne vet hva de har å forholde seg til. De 

mener de også legger mye i å beregne oppdragenes størrelse (anskaffelsesverdien) slik at 

tilbyderne også på dette området får det de er lovet når oppdraget skal gjennomføres. 

Ajour stiller visse krav til dokumentasjon og de intervjuede mener de i stor grad overholder 

disse kravene. Denne dokumentasjonen mener de ivaretar nødvendig etterprøvbarhet. 

Imidlertid har innkjøpspersonellet etter det Innkjøpsansvarlig forteller litt utfordring med at 

de har flere arkivsystemer med forskjellige krav, og mangler litt merkantil støtte.  

Kommunallederen for Eiendom tydeliggjør at det er utfordrende for dem å ha kapasitet til å 

få lagt ut alle dokumentene i anskaffelsessakene på Websak8. Ettersom Websak er offentlig 

tilgjengelig må de gå gjennom alle dokumentene i sakene for å sikre at det de legger ut ikke 

er i strid med GDPR9 og regelverket om offentlig innsyn. 

Forholdsmessigheten vil etter innkjøpsansvarliges syn i stor grad ivaretas så lenge de følger 

lover og retningslinjer. Anskaffelser over kr 100.000,- vil gjennom Ajour følge det 

anskaffelsesregimet som er satt opp gjennom lover og forskrifter. For anskaffelser under kr 

100.000,- følger de veilederens krav om å konkurranseutsette i den grad det er mulig. 

Erfaringen Innkjøpsansvarlig har er at det er lite ekstra utfordringer med å sende ut 

forespørsel til tre leverandører. De vil jo uansett ha det beste mulige produktet til best mulig 

pris. Dokumenter knyttet til konkurransen arkiveres også i kommunens sak- og arkivsystem, 

og vil da gå fram av kommunens postliste. 

 
7 Konkurranseverktøyet i Ajour 
8 Websak er  
9 EØS-retningslinjer for personvern 
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5.3 Fauske kommunes forhold til kriteriene 

Nedenfor har vi gått gjennom tolv anskaffelsessaker. Vi har plukket ut og undersøkt i hvilken 

grad sakene inneholder den dokumentasjonen som kreves i henhold til våre kriterier. 

Før vi går inn på disse konkrete sakene skal vi gå gjennom hvordan kommunen forholder seg 

til kriteriene vi har satt opp.  

a) Beregning av anskaffelsens verdi og dokumentasjon av beregningen. 

Alle de intervjuede forteller at de er nøye med beregningen av anskaffelsens verdi. De er 

imidlertid ikke sikre på at de alltid har dokumentert beregningen. De forteller at det kan være 

vanskelig særlig ved innkjøp av nytt utstyr der de ikke har noe å sammenlikne med. Likevel 

er de veldig klare på at de anser det som viktig å gjøre en god beregning. I Innkjøpsveilederen 

kapittel 8 fremgår det også klart som en av punktene som må vurderes for å bestemme 

anskaffelsesform at det må gjøres en vurdering av anskaffelsens verdi. Innkjøpsveilederen har 

imidlertid ingen klare bestemmelser om at beregningen av anskaffelsesverdien skal 

dokumenteres i saken. 

Kommunallederen for eiendom sier at disse beregningene i alle fall for større anskaffelser 

ofte er gjort veldig nøye i de politiske sakene som blir forelagt kommunestyret. Videre 

forteller har nok ført opp den beregnede verdien i protokollen til anskaffelsessaken. Han 

mener likevel at beregningen vil kunne dokumenteres, ved å hente bystyrevedtaket.  

Ved revisors gjennomgang av sakene viste det seg at det forelå dokumentert beregning av 

anskaffelsesverdi i fire av tolv saker. 

b) Samling av alle dokumentene og føring av anskaffelsesprotokoll 
 

Kommunallederen for eiendom forteller at de har alle dokumentene, men det er flere mapper 

pr. sak. Det er likevel relativt raskt å samle alt ved behov. Etter intervjuet med ham fortalte 

han i en telefonsamtale at de nå har gjort tiltak for å sørge for at alt som har med hver 

innkjøpssak blir samlet på Websak med en gang. 
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Etter at vi ba om et utvalg på tolv mapper hadde de relativt raskt10 samlet alle dokumentene 

og sendt dem over til oss sortert etter sak. 

Ved vår gjennomgang av dokumentene i sakene vi hadde plukket ut fant vi at det manglet 

dokumenter i nesten alle sakene. 

Ved verifisering av fakta sendte kommunallederen for eiendom seks av de dokumentene som 

vi mente å ikke ha fått overlevert til revisor sammen med sin kommentar. Han sa også i sin 

kommentar at disse dokumentene lå på den minnepennen revisor mottok og kopierte. Revisor 

fant ikke dokumentene på de filene som var kopiert fra minnepennen. Det er uvisst hvordan 

disse har forsvunnet ved nedlastingen hos revisor. Dette vil uansett ikke få betydning for 

revisors vurderinger og konklusjonen i rapporten.   

I innkjøpsveilederen kommer det frem i punkt 18.8 at føring av protokoll begynner samtidig 

som forberedelsene til anskaffelsen starter. Protokollen skal beskrive hele anskaffelsen, og 

benyttes som en del av dokumentasjonen sammen med øvrige dokumenter. Det er også lagt 

ved en mal for anskaffelsesprotokoll i Innkjøpsveilederen. 

Innkjøpsansvarlig forteller at anskaffelsesprotokollen genereres i Ajour. Protokollen skal 

rutinemessig føres, men hvor nøyaktig dette er gjort har vært avhengig av den enkelte 

innkjøperen. Han forteller likevel at de ikke har hatt rutine for å lage en fullverdig 

hendelsesprotokoll for anskaffelsene. Dette kravet følger heller ikke av Innkjøpsveilederen. 

Ved gjennomgang av sakene viser det seg at det foreligger anskaffelsesprotokoll i 7 av de 12 

sakene revisor har plukket ut og gjennomgått. 

c) Skatteattest for skatt og merverdiavgift  

Fauske kommunes innkjøpsveileder stiller de samme krav til dette som lovgivningen ellers. 

Likevel mangler skatteattest fra konkurransevinneren i fire av tolv saker. Riktignok er det i 

flere av disse sakene dokumentert både årsregnskap totaløkonomirapport og 

 
10 I løpet av en uke til tross for at koronakrisen var veldig krevende på denne tiden. 
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revisjonsberetning. Dette kan imidlertid ikke komme i stedet for lovgivningens klare krav om 

skatteattest. 

d) Egenerklæringsskjema-HMS  

For anskaffelsessaker som er over EØS-terskelen skal det anvendes ESPD-skjema11. 

Dette mangler i to av tolv saker. 

e) og f) Kunngjøring i riktig database Doffin og/eller TED ut fra anskaffelsens 
størrelse 

Av de 12 sakene revisor har undersøkt er alle konkurransene gjennomført på riktig nivå. Det 

er også i to saker valgt å kunngjøre på høyere nivå enn nødvendig, med begrunnelsen at det 

var viktig å få inn gode tilbud. 

g) Minimalisering av miljøbelastning 

De intervjuede forteller at de arbeider mye med å få inn denne type krav i 

konkurransegrunnlaget. Imidlertid er det utfordrende i mange saker ettersom dette kan være 

veldig prisdrivende og kan virke ekskluderende. Ofte vil ekstra miljøhensyn være dyrt for 

leverandørene og dermed vanskelig for de små å kunne tilby. Innkjøpsansvarlig anslår at de 

ender opp med å stille miljøkrav i opp mot halvparten av anskaffelsene sine.  

I Innkjøpsveilederen er det et eget kapittel med veiledning og råd om hvordan en kan få med 

miljøkrav og at dette bør forsøkes. Det er funnet at det er stillet miljøkrav i seks av tolv saker.  

h) Begrunne og dokumentere unntak fra OA12 

Unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser forekommer etter det Innkjøpsansvarlig 

forteller veldig sjelden, men han mener de har hatt en sak innenfor helseområdet. Dette var på 

grunn av akutte behov. Han mener de dokumenterer begrunnelsen ved slike unntak. De 

bruker også intensjonskunngjøring i Doffin for å sikre seg dersom de er usikre på om det 

 
11 Elektronisk egenerklæringsskjema som benyttes i den Europeiske databasen for kunngjøring av 
anbudskonkurranser (TED) 
12 Regelverket om offentlige anskaffelser 
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finnes leverandører. Kommunallederen på eiendom mener også at det nærmest ikke 

forkommer slike unntak hos dem. 

Intensjonskunngjøring er etter forskrift om offentlige anskaffelser § 21-5 enkunngjøring som 

kan benyttes dersom oppdragsgiveren mener at han har hjemmel til å inngå en kontrakt 

direkte, uten å kunngjøre konkurransen i samsvar med kunngjøringsreglene. Oppdragsgiver 

kan da etter at valget av leverandør er besluttet, kunngjøre at kontrakten vil bli inngått ved en 

intensjonskunngjøring.  

En slik kunngjøring gir de som mener at oppdragsgiveren ikke har hjemmel til å inngå 

kontrakt direkte, en mulighet til å gripe inn i prosessen. De kan for eksempel stille spørsmål 

til oppdragsgiveren om den planlagte kontraktsinngåelsen, eller ta rettslige skritt etter 

anskaffelsesloven. 

Av de 12 sakene som ble plukket ut var en av dem en direkteanskaffelse. I denne saken var 

det vedlagt en begrunnelse hvor det var forklart hvorfor de hadde gått til direkteanskaffelse 

og omgått regelverket for OA.  

i) Utfyllende protokoll fra tilbudsåpningen 

Ajour har en egen mal for dette som skal ivareta at tilbudsåpningen går riktig for seg. 

Ettersom Ajour anvendes i alle konkurranser vil de være nødt til å følge opp metoden som er 

fastsatt der. 

Innkjøpsservice har sine verktøy for å ivareta dette, men da er det de som er ansvarlige 

overfor Fauske kommune selv om Fauske kommune har ansvaret og skal sørge for å ha 

dokumentasjonen for alt. Innkjøpsservice skal sikre det innkjøpsfaglige. 

Innkjøpsansvarlig forteller at åpningsprotokollen er rutinemessig og gjennomføres i henhold 

til Ajour. Av og til gjennomføres det imidlertid forhandlinger. Da blir protokollføringen mer 

omfattende med forhandlingsprotokoller. Han forteller at de også til tider får presentasjoner 

som må vurderes opp mot konkurransegrunnlaget og da må protokollen utformes deretter. 

Dette mener han de har gode rutiner på. 
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I Innkjøpsveilederen er tilbudsåpning viet et eget kapittel (kap. 18). Her er det sagt om 

åpningsprotokoll at åpningen av tilbud i konkurranser under forskriftens DEL II og III skal 

skje med minimum 2 personer til stede og det skal føres åpningsprotokoll. Videre fremgår det 

at protokollen skal inneholde hvilke firma som har levert inn tilbud, firmaopplysninger og 

kontaktperson. Alle som deltar under åpningen av anbudet skal også underskrive 

åpningsprotokollen. Til slutt står det at det er valgfritt om en ønsker å la tilbydere delta under 

tilbudsåpningene, men dette er ikke vanlig praksis i Fauske kommune. 

I tre av de tolv sakene revisor har undersøkt mangler det åpningsprotokoll. Dette gjelder de 

tre konkurransene med lavest anskaffelsesverdi. Den ene av disse var den anskaffelsen som vi 

viste til ovenfor og var unntatt fra regelverket om OA med begrunnelse. I en av sakene som 

hadde åpningsprotokoll var denne ikke signert av de som var tilstede. 
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j) Vesentlig endringer av kontrakt konkurranseutsettes etter regelverket om OA 

Innkjøpsansvarlig sier i sitt intervju at vesentlige avvik13 fra av prisvurderingen fører til ny 

konkurranse. Dette setter de også inn klausuler om i noen av avtalene. Han forklarer at de 

bruker store ressurser på å benytte fagkompetanse for å sikre at disse prisvurderingene er 

gode. De har likevel aldri stoppet eksempelvis byggeprosjekter og utlyst på nytt på grunn av 

overstigelse av anskaffelsesverdien. Kommunallederen for eiendom sier at det vil være 

nærmest umulig å utlyse på nytt mot slutten av et byggeprosjekt både med tanke på pris og 

kvalitet på bygget. I tillegg vil det være vanskelig å få noen til å ta på seg å fullføre et nesten 

ferdig byggeprosjekt med all den risikoen det vil medføre. 

Innkjøpsansvarlig forteller videre at de også bruker klausuler om at enkeltkjøp over en viss 

størrelse er utenfor avtalen. Han legger til grunn at de har blitt flinkere til å benytte slike 

klausuler for å hindre utfordringer på dette området. 

Innkjøpsveilederen har ingen bestemmelser om hva de skal gjøre ved vesentlig overstigelse 

av pris og hvordan de inngår avtaler for å unngå dette. 

Vi har imidlertid funnet klausuler i flere av de gjennomgåtte konkurransegrunnlagene hvor 

ansvaret for overstigelse av beregnet anskaffelsesverdi fullt og helt faller på tilbyderen. Dette 

vil eventuelt måtte medføre at Fauske kommune ikke vil måtte dekke kostnader over beregnet 

anskaffelseverdi.  

5.4 Oppstilling av dokumentasjon pr. anskaffelse 

Nedenfor har vi, basert på kriterielisten fra c til i, satt opp hvilke dokumenter vi har fått pr. 

anskaffelse sortert etter år, selskap og anslått verdi. Vi har også tatt med dersom det er ført 

anskaffelsesanskaffelsesprotokoll etter kriterie b) der det er gjort.  

  

 
13 I Avvik legger vi pris som vesentlig overstiger estimert anskaffelsesverdi 
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5.4.1 Anskaffelser over kr 100.000,- 

 
1. Administrasjonsbygget himling og foldevegg 

 
Anskaffelsen gjelder rehabilitering av kantinen i administrasjonsbygget. Det skal blant annet 

legges ny himling og skiftes foldevegg mellom kantine og møterom 1. 

 

Det foreligger en beregning av anskaffelsesverdi. Denne er basert på priser innhentet fra 

aktører i markedet. Det fremgår ikke av dokumentet hvem som har utført beregningen. 

Beregningen gir samlet en anskaffelsesverdi på kr 826.352,-. Denne er lagt til grunn for 

vedtak i kommunestyret på tilsvarende sum. Kommunestyrevedtaket er vedlagt saken. 

 

Rehabiliteringsarbeidet denne anskaffelsen gjelder er imidlertid bare en del av verdien som er 

beregnet i vedlegget. 

Verdien som er satt på denne delen er kr 275.000,-. 

 

Det er sendt ut forespørsel til tre tilbydere. Tilbyderen som fikk tilbudet, oppgav en pris på 

kr 388.125,- inkl. mva.  

 

Det foreligger ingen anskaffelsesprotokoll eller åpningsprotokoll i saken. 

 

Det er ikke stillet miljøkrav i saken. 

 
 

2. Valnesfjord skole, gulv til hall  
 
Anskaffelsen gjelder membran for å dekke til sportsgulvet ved bruk til andre tilstelninger. 
 
Anskaffelsesverdien er satt til kr 278. 200,- og er lik prisen i anbudet til virksomheten som 
fikk kontrakten. Vi kan ikke se at det foreligger noen beregning av anskaffelsesverdi ut over 
dette. 
 
Tre leverandører er forespurt, men bare en gav tilbud. 
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Vi har ikke fått tilsendt noen anskaffelsesprotokoll, eller åpningsprotokoll. Det er ingen 
dokumentasjon på om det er tatt miljøhensyn. 
 
Dette betyr at hvis de manglende dokumentene finnes er de ikke lagret sammen med de 
andre. 
 

3. Pasientvarslingssystem 
 
Anskaffelsen gjelder pasientvarslingssystem inkludert integrasjon mot Sensio 
velferdsplattform. Integrasjon av eksisterende system for brannvarsling er inkludert som 
opsjon. 
 
Anskaffelsesverdien er satt til kr 300.000,- i anskaffelsesprotokollen. 
 
Revisor kan ikke finne dokumentasjon av beregningen. 
 
To leverandører er forespurt og har gitt tilbud. 
 
Det er dokumentert Egenerklæringsskjema-HMS. 
 
Det foreligger Anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 
 
Det er stillet krav om å dokumentere miljøledelsessystem. Dette er dokumentert av 
anbudsvinneren. 
 

4. Reparasjon/berging av flytebrygge 
 
Etter storm i januar 2019 var vurderingen at flytebrygga kunne komme i fri drift og gjøre 
skader på fartøy og kyst installasjoner. Det ble vurdert at dette var en nødsituasjon og reglene 
om offentlig anskaffelse ble omgått. Det foreligger dermed ingen vanlig anskaffelsessak for 
denne anskaffelsen. 
 
 
Anskaffelsesverdien var på kr 600.000,-. 
 
Skatteattest foreligger ikke. 
 
Kontrakten gikk til de som var vurdert nærmest til å kunne gjennomføre redning og utbedring 
slik at bryggen ble sikret. Det er sparsomt med dokumentasjon i mappen. 
 
Det foreligger begrunnelse for unntaket fra reglene om OA i saken. 
 

5. Prosjekteringsgruppe 
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Målet var å anskaffe en samkjørt prosjekteringsgruppe med erfaring fra lignende bygg og 
funksjoner for å prosjektere blålysbygget. Overordnet oppgave for prosjekteringsgruppen 
skulle være å utarbeide funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjon med nødvendig 
detaljeringsgrad for konkurransegrunnlag for totalentreprise for utførelse. 
 
Verdiberegningen var kr 800.000,-. 
 
Revisor har ikke funnet dokumentasjon for verdiberegningen av anskaffelsen. 
 
Konkurransen ble frivillig kunngjort på Doffin. Sweco AS var eneste tilbyder. 
 
Det foreligger anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 
 
Det er tatt forbehold i konkurransegrunnlaget om at tilbyder tar det hele og fulle ansvar for 
om oppdraget blir større eller mindre en antatt. 
 
Det var levert egenerklæringsskjema-HMS, skatteattest for skatt og mva. og 
dokumentasjonsbevis. 
 
Det er ikke stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. Tilbyder er imidlertid bedt om å 
dokumentere miljøledelsessystem. 
 
 

6. LMS til RKK 
 
Anskaffelsen gjelder ny LMS-plattform (Learning Management System) til Regionalt 
kompetanseutviklingskontor i Salten. 
 
Anskaffelsesverdien var beregnet til kr 1.000.000,-. 
 
Revisor har ikke funnet dokumentasjon for beregning av anskaffelsesverdien. 
 
Det foreligger anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 
 
Det var i utgangspunktet fem tilbydere, hvorav en tilbyder trakk seg og et tilbud ble avvist. 
 
Anskaffelsen var til tross for at verdien var beregnet til under nasjonal terskel utlyst på 
Doffin. 
 
Det er levert skatteattest og egenmeldingsskjema-HMS. 
 
Det er ikke stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. 
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5.4.2 Anskaffelser over nasjonal terskelverdi 

 
7. Aktivitetsbuss 

 
Anskaffelsen gjelder innkjøp av aktivitetsbuss som skal benyttes daglig av et utvalg sjåfører 
til transport av brukere. Bussen skal blant annet benyttes til transport av bevegelseshemmede 
og skal dermed være utrustet med rullestolheis. 
 
Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 1.300.000,-. 
 
Revisor finner ingen dokumentert beregning av anskaffelsesverdi. 
 
Det er tatt forbehold i konkurransegrunnlaget om at tilbyder tar det hele og fulle ansvar for 
om oppdraget blir større eller mindre en antatt. 
 
Det er foreligger anskaffelsesprotokoll og protokoll fra tilbudsåpningen. 
 
Det foreligger skatteattest og egenerklæring-HMS. Det er også lagt ved ESPD skjema. 
 
Anskaffelsen ble lagt ut på Doffin og det kom inn en tilbyder. 
 
Det er stillet miljøkrav som tildelingskriterie i konkurransegrunnlaget. 
 
 

8. Elås til hjemmebaserte tjenester 
 
Anskaffelsen gjelder at Fauske kommune skal anskaffe en nøkkelfri e-lås løsning for 

hjemmeboende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder hvor 

kommunen administrerer nøkler til de private boligene og felles oppganger. Avtalen skal 

omfatte anskaffelse av låser og en fellesadministrasjonsløsning for disse. 

 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 2.000.000,-. 

 

Revisor har ikke funnet dokumentert beregning av anskaffelsesverdien. 

 

Konkurransen er kunngjort på Doffin og det har kommet inn tre tilbud. 

 

Det foreligger både anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll i saken. 
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Det mangler attest for skatt og mva. Det foreligger imidlertid årsregnskap og økonomisk 

totalrapport for tilbyder. Dette vil gi god økonomisk oversikt, men kan formelt sett ikke 

erstatte kravet om skatteattest. HMS-egenerklæring er dokumentert. 

 

Det er i konkurransedokumentet bedt om dokumentasjon av miljøledelsessertifisering eller 

relevant ordning/rutinebeskrivelse. Dette er dokumentert fra tilbyder. 

 
 

9. Rehabilitering Fauske rådhus 
 
Fauske Eiendom KF skal rehabilitere tak og fasade i det gamle rådhuset i Fauske kommune. 
 
Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 4.500.000,- 
 
Det er gjennomført et kostnadsestimat som er behandlet i kommunestyret og vedlagt saken. 
 
Attest for skatt og mva. og HMS-egenerklæringsskjema er dokumentert. 
 
Anskaffelsen er kunngjort på Doffin og det kom inn fem tilbud. 
 
Det foreligger både anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll. 
 
Det er ikke stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. 
 
 

5.4.3 Anskaffelser over EØS terskelverdi 

 

10. Kjøp av konsulenttjenester 
 

Fauske kommune skal anskaffe prosjektledertjenester i forbindelse med flere ulike prosjekter 

som skal gjennomføres fra 2018 til utgangen av 2020. 

 

Samlet anskaffelsesverdi er beregnet til ca. kr. 4.000.000.- eks mva. det er tatt forbehold om 

at tilbyder tar det hele og fulle ansvar om oppdraget blir større eller mindre en antatt. 
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Det foreligger ingen dokumentert beregning av anskaffelsesverdi. 

 

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll eller åpningsprotokoll i saken. 

 

Konkurransen er utlyst på TED, og det kom inn fire tilbud. 

 

HMS-egenerklæring (ESPD-skjema) dokumentert. Men det foreligger ikke skatteattest i 

saken. 

 

Revisor kan ikke se at det er stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget. 

 

11. Rådhus teknisk oppgradering 
 

Fauske kommunale eiendommer skal renovere Fauske rådhus innvendig. De tekniske 

installasjoner er fra byggets opprinnelse og trenger en renovering. Arbeidet som skal utføres 

er utskifting av alt elektrisk anlegg med etablering av nye tavler. Det skal også etableres 

ventilasjon for hele bygget med ett anlegg for kontorfløyen og ett anlegg for kinodel. 

 

Anskaffelsesverdien er beregnet til kr 15.000.000,-. Det foreligger dokumentert 

kostnadsberegning i saken.  

 

Konkurransen er kunngjort på Doffin. Det kom inn tilbud fra én tilbyder. 

 

Det foreligger anskaffelsesprotokoll og åpningsprotokoll. Åpningsprotokollen er imidlertid 

ikke undertegnet av de som var med på åpningen. 

 

Revisor kan ikke se at skatteattest eller HMS-egenerklæring er dokumentert i saken. 

 

Det er bedt om dokumentasjon for miljøledelsessystem i konkurransegrunnlaget. Dette er 

dokumentert av tilbyder. 

 



Offentlige anskaffelser  Fauske kommune 

29 
Salten kommunerevisjon IKS 

 

12. Blålysbygget 
 

Anskaffelsen gjelder teknisk driftsbygg og «blålysbygg» som skal huse alle redningsetatene 

samt opparbeidelse av utearealer. Prosjektet er organisert som en tre-delt totalentreprise. 

 

Total anskaffelsesverdi som framgår av utlysningen i Doffin og Ted er kr 17.000.000,-. Det 

samme står på oversikten revisor mottok fra Fauske kommune. I et annet utkast av 

konkurransegrunnlaget som ligger i saksmappen revisor har fått fra Fauske kommune 

fremgår et samlet beløp på kr 170.000.000,-. Det samme går fram av kommunestyresaken. 

 

Prisene som fremgår av tilbudene til tilbyderne relaterer seg til et totalbeløp på 

kr 170.000.000,-. 

 

Revisor har ikke funnet anskaffelsesprotokoll i saken. Men det foreligger protokoll fra 

søknadsåpningen. 

 

Ettersom dette er en tredelt entreprise fremgår det at det er tre forskjellige anbudsvinnere. En 

fot utendørs (grunnarbeid), en for bygg med fundamentering og en for teknisk anlegg (teknisk 

bygg og teknisk utendørs). 

 

Det mangler attest for skatt og mva. for to av tre tilbydere. Det foreligger imidlertid 

årsregnskap for disse. Dette vil gi god økonomisk oversikt, men kan formelt sett ikke erstatte 

kravet om skatteattest. 

 

For de to tilbyderne som hver på sin side har tilbud som overstiger EØS-terskelen14 vil det 

være krav om elektronisk ESPD skjema15. Dette mangler for en av disse to. For den siste 

tilbyderen er dennes tilbud lavere enn EØS-terskel og tilbyderen har levert egenerklæring om 

HMS. 

 

 
14 Fra og med 06.04.2018 kr 51.000.000,- i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. 
15 Egenerklæringsskjema for HMS 
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Avgjørelsen av tilbudet på grunnarbeid er påklaget av en av tilbudstaperne. 

 

Den samlede konkurransen er utlyst på Doffin og TED. 

 

Revisor har ikke funnet at det er stillet miljøkrav i konkurransegrunnlaget.  
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5.4.4 Oversiktstabell 

Tabellen viser samlet oversikt over gjennomgangen av dokumentasjon. 

 
# Dette er en tredelt konkurranse med krav til dokumentasjon fra tre forskjellige tilbydere. Når det er forskjellig dokumentert, har vi valgt å dele svaret i tre. 
 
I første kolonne hvor det handler om å anslå anskaffelsens verdi har vi satt opp verdien og svart på om beregningen er dokumentert.
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5.5 Habilitet 

For habilitetsvurderingen har vi satt opp følgende kriterier: 

 

1. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til å praktisere regelverket 
om habilitet. 

 

Revisor har snakket med fire av innkjøpspersonalet i Fauske kommune. 

De forteller at de er nøye med å vurdere habilitet og at de følger Fauske kommune sine 

«Etiske retningslinjer». 

Disse retningslinjene retter seg, etter det de intervjuede forteller, ikke direkte mot innkjøp, 

men mot alle ansatte som kommer i etiske dilemmaer. De er alle kjent med at det er de selv 

som er ansvarlige for sin egen habilitet og å vurdere om den er i orden. De forteller imidlertid 

at det ikke har vært noe krav om å dokumentere at de har vurdert sin egen habilitet før de 

begynner å arbeide med en sak som kan føre til spørsmål i denne retning. 

 

Det er ikke dokumentert i noen av de 12 sakene revisor har gjennomgått at saksbehandler har 

vurdert sin habilitet. 

   

a. Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe 
tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 
anskaffelsesprosessen. 

 

Når det stilles spørsmål om hvilke tiltak som er truffet i Fauske kommune for å ivareta disse 

forholdene viser de intervjuede til de etiske retningslinjene. 

 

Alle innkjøpssaker i Fauske kommune skal etter retningslinjene behandles i Ajour. I dette 

programmet vil det ikke være mulig å legge inn dokumenter uten å benytte en bruker som 

representerer en person. På spørsmålet om det var mulig å produsere noe å delta i å legge 

grunnlaget i en innkjøpssak uten at det framgår at du har vært med svarer innkjøpsansvarlige 

at da må eventuelt en annen bruker ta ansvaret for å legge inn et dokument som noen andre 
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har utarbeidet. Men da skal det alltid fremgå hvem som har skrevet dokumentet. Gjør det ikke 

det vil den som har lagt det inn stå som ansvarlig for det. 

 

På denne måten vil bruken av Ajour i alle innkjøp langt på vei både forebygge og identifisere 

tilfeller av inhabilitet.  

 

I tillegg bruker Fauske kommune Innkjøpsservice som på sin side må sørge for at habiliteten 

er i orden i de sakene de arbeider med. Innkjøpsansvarlig forklarer også at anskaffelsen kan 

settes ut til Innkjøpsservice dersom de kommer til at det er habilitetsutfordringer blant 

innkjøpspersonellet som vanskelig lar seg løse internt.  
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5.6 Vurderinger 

 

5.6.1 Organisering av OA 

Organiseringen av innkjøp er etter revisors vurdering godt tilpasset kommunens behov.  

 

Bruken av Ajour og dette innkjøpsverktøyets system ivaretar mange av de grunnleggende 

prinsippene for OA. Konkurransegrunnlagene revisor har gått gjennom er utførlige og vil slik 

revisor ser det gi stor grad av forutberegnelighet. Vi ser også at det anvendes betydelig større 

ressurser på store anskaffelser enn små. Dette tydeliggjør at de som arbeider med 

anskaffelsene forholder seg til forholdsmessighetsprinsippet. 

 

Kommunens anvendelse av innkjøpskonsulent ser ut til være en god løsning og kan trolig gi 

litt ekstra tyngde til de valgene som tas innkjøpsfaglig i kommunen. 

 

5.6.2 Innkjøpsveilederen 

Innkjøpsveilederen ble sist oppdatert 09.08.2019. Dokumentet er detaljert og gir på flere 

områder gode retningslinjer for arbeidet med OA. I all hovedsak beskriver veilederen på en 

god måte regelverket på området, og vil kunne være et godt verktøy for behandling av 

anskaffelsessaker. Alle de intervjuede gir inntrykk av å kjenne dokumentet. 

 

Veilederen gir til tross for stor vekt på innkjøpsetikk ingen rutiner for å sørge for 

habilitetsvurdering og dokumentering av dette. Ellers viser veilederen til at Ajour alltid skal 

benyttes i alle anskaffelsessaker.   
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5.6.3 Grunnleggende prinsipper 

I Innkjøpsveilederen legges det stor vekt på konkurranseprinsippet. Dette finner vi også 

resultater av i de to tolv sakene som er undersøkt av revisor. Det er kjørt konkurranse i alle 

sakene bortsett fra en som var unntatt fra regelverket på grunn av en nødssituasjon.  

 

Alle de intervjuede har forklart at de er nøye med at tilbyderne behandles likt. Dette ser vi 

også spor av i saksmappene hvor det er dokumentert åpne spørsmålsrunder hvor alle 

tilbyderne får den samme informasjonen om konkurransen. De forklarer også at de har en 

forståelse om å ikke snakke med hverken tilbydere eller andre om anskaffelsessakene slik at 

alle spørsmål og svar skal være skriftlige og gå ut til alle tilbydere. 

 

Når det gjelder etterprøvbarhet ser vi at det er mangler på dokumentasjonssiden. Dette 

handler nok om at de har flere arkivsystemer med lagrede dokumenter. Dette kan føre til at 

ikke alle dokumentene finner veien til Websak som er hovedsystemet. Et annet forhold som 

revisor må kommentere er at det ikke ser ut til å være noen gjennomgående mappestruktur i 

saksmappene til anskaffelsessakene. En fast organisering av disse saksmappene ville gjort det 

veldig mye enklere å etterprøve og holde orden i disse sakene både internt og for 

kontrollorganer og andre som trenger innsyn i noe. 

 

Fauske kommunes forhold til kriteriene 

 

a) Beregning av anskaffelsens verdi og dokumentasjon av beregningen. 
 

Det er all grunn til å tro at det legges stor vekt på å gjøre grundige vurderinger av 

anskaffelsens verdi. Dette ser vi også av de sakene hvor denne beregningen er dokumentert. 

 

Vi har i de tolv sakene vi har gjennomgått funnet at dokumentasjon av beregningen av 

anskaffelsesverdi mangler i syv av tolv saker. Dette henger trolig sammen med at 

Innkjøpsveilederen ikke stiller krav til at dette skal dokumenteres. 
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Selv om anskaffelsen er behandlet i kommunestyret er det ikke alltid at kommunestyresaken 

gjengir beregningen på en måte som egner seg som dokumentasjon av beregningen etter 

lovverket. 

 

b) Samling av alle dokumentene og føring av anskaffelsesprotokoll 
 

Revisor fikk relativt raskt oversendt mapper med samlede saksdokumenter for hver enkelt 

anskaffelsessak. Flere av mappene var imidlertid mangelfulle. Revisor fikk ved 

oversendelsen av sakene bekreftelse på at mappene skulle være komplette.  

Ved verifiseringen av fakta fikk revisor tilsendt seks av de manglende dokumentene fra 

Kommunalleder for eiendom, han mente de lå på minnepennen revisor hadde mottatt. 

Dokumentene ligger imidlertid ikke i de mappene revisor kopierte ned fra minnepennen.  

 

Revisor mener blant annet på bakgrunn av dette at Fauske kommune trolig kunne fremskaffet 

de manglende dokumentene. Utfordringen var nok mere at systemene dokumentene har vært 

lagret på ikke har samlet alle dokumentene på samme plass. Det var dermed utfordrende å få 

oversikt over alle dokumentene ved oversendelsen. Avdelingslederen for eiendom har i 

telefonsamtale med revisor fortalt at de allerede har gjort tiltak for at alle dokumentene i 

sakene fra nå av vil bli samlet i Websak med en gang de produseres eller kommer inn til 

kommunen. 

 

Når det gjelder føring av anskaffelsesprotokoll viste det seg at protokollen manglet i fire av 

tolv saker. Anskaffelsesprotokollene som er dokumentert kunne nok også vært mer 

utfyllende. Eksempelvis hadde det vært naturlig å få med beregningen av anskaffelsens verdi 

i protokollene. Likevel ser det ut til at føring av anskaffelses protokoll er en rutine som i stor 

grad følges opp. 

 

c) Skatteattest for skatt og merverdiavgift 
 

Skatteattest mangler i fire av tolv saker. Til tross for annen dokumentasjon for selskapenes 

økonomi er dette et brudd på dokumentasjonskravet. 
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d) Egenerklæringsskjema-HMS, ESPD-Skjema 
 

ESPD- skjema eller elektronisk egenmeldingsskjema, mangler i to av fire saker hvor det er 

absolutt krav om at dette skal foreligge. 

 

e) og   
f) Kunngjøring av konkurransen på riktig nivå i Doffin eller TED 

 

Revisor har ikke funnet at det er gjort feil på dette området. I to av de tolv sakene revisor har 

undersøkt har saken blitt kunngjort på høyere nivå enn nødvendig. Dette kunne hvis det var 

gjennomgående vært en utfordring i forhold til forholdsmessighetsprinsippet. Dette står 

imidlertid saksbehandler fritt til å gjøre dersom de mener det kan være smart for å få inn flere 

tilbydere. Revisor mener derfor at dette er positivt. 

 

g) Minimalisering av miljøbelastning 
 

Innkjøpsansvarlig har anslått at de får med slike krav ca. i halvparten av sakene. I sakene 

revisor har gjennomgått var dette et tema i 6 av 12 saker. De intervjuede gir inntrykk av å ha 

miljø i tankene under anskaffelse, men forteller at det er utfordrende å finne metoder for å 

stille slike krav uten i for stor grad å gå på akkord med andre behov som pris og 

likebehandling. Selv om det stilles krav til dokumentasjon av miljøsertifisering i mange av 

sakene er det bare i en av 12 saker miljøkravet har vært tellende ved avgjørelsen av 

konkurransen.  

 

h) Begrunne og dokumentere unntak fra OA 
 

Kommunen har få unntak fra regelverket om OA. Blant de tolv sakene revisor plukket ut var 

en av sakene unntatt. I denne saken var dette utførlig begrunnet og forklart i saken. De 

intervjuede var veldig klare på at unntak ikke skulle forekomme og at de vurderte dette 

strengt. I saker hvor de ikke kjenner til at det finnes flere tilbydere benyttes også 
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intensjonskunngjøring for å sikre konkurranse dersom det er mulig. Revisor mener derfor å 

kunne legge til grunn at kommunen ivaretar dette kravet. 

 

i) Utfyllende protokoll fra tilbudsåpningen 
 

Det er tydelig i Innkjøpsveilederen at det er et absolutt krav til åpningsprotokoll. Ved 

anvendelse av Ajour KGV skal det ikke la seg gjøre å la være å føre åpningsprotokoll. Det er 

derfor noe overaskende at det er mangler når det gjelder dokumentasjon av dette. Det er 

imidlertid mest sannsynlig at disse protokollene finnes i systemet, men ikke har blitt sendt 

over til revisor på grunn av arkivutfordringene. Revisor legger til tross for manglene i 

dokumentasjonen til grunn at dette er en rutine som følges. 

 

j) Vesentlig endring av kontrakt skal konkurranseutsettes etter regelverket om OA 
 

Revisor har i sin gjennomgang av saker sett klausuler i konkurransegrunnlagene som legger 

ansvaret for å holde seg innenfor kontraktsprisen på tilbyderen. Det framgår ikke av 

Innkjøpsveilederen at vesentlig overstigelse av pris vil føre til ny konkurranse. 

Innkjøpsansvarlig forteller at de ikke har kjørt ny konkurranse i byggekontrakter selv om de 

har vært vesentlig dyrere enn anskaffelsesverdien. Avdelingslederen for eiendomsavdelingen 

sier at det ikke ville være mulig å kjøre ny konkurranse for avslutningen av et prosjekt. 

Revisor mener på sin side at dersom dette ikke gjøres vil det være å unnta saken fra 

regelverket om OA. Det bør dermed i saker hvor det forekommer vesentlig overstigelse, og 

det ikke kjøres ny konkurranse, foreligge en dokumentert begrunnelse for dette i saken. 
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5.6.4 Habilitet 

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til å praktisere regelverket 
om habilitet. 

 
a) Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og avhjelpe 

tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan identifiseres i 
anskaffelsesprosessen 

 

De intervjuede gir uttrykk for å være kjent med Fauske kommunes etiske retningslinjer. Og er 

kjent med behovet for å vurdere habilitet. Det fremgår imidlertid ikke av de etiske 

retningslinjene hvordan habilitetsvurderingen skal gjennomføres rent praktisk. Det foreligger 

verken i Innkjøpsveilederen eller i de etiske retningslinjene noe krav om at en 

habilitetsvurdering bør dokumenteres. Habilitetsvurderingen er ikke dokumentert i noen av 

anskaffelsessakene revisor har gått gjennom. Revisor mener at dokumentering av 

habilitetsvurderingen vil kunne både forebygge inhabilitet å øke tilliten til kommunen ved 

spørsmål utenfra. 

 

Etter Innkjøpsveiledningen skal Ajour benyttes i alle anskaffelsesaker. Ved bruk av Ajour vil 

saksbehandler alltid kunne identifiseres. Den som legger inn et dokument eller gjør endringer 

vil registreres og være ansvarlig for det som blir lagt inn hvis ikke dokumentet er undertegnet 

av noen andre. Revisor legger til grunn at bruken av Ajour vil være med på å identifisere 

habilitet ved at saksbehandler alltid vil kunne identifiseres. 
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6 Konklusjon 

I hvilken grad følger Fauske kommune regelverket om offentlige anskaffelser? 

Fauske kommune følger i stor grad regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

Når det gjelder gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser gjennomgangen at det 

forekommer brudd på lovgivningen. 
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7 Anbefalinger 

 

1. Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften. 

2. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften. 

3. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før 

kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften. 

4. Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften. 

5. Fauske kommune bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak 

fra regelverket om offentlig anskaffelse. 

6. Fauske kommune bør lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet. 

7. Fauske kommune bør dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig 

overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse. 

8. Fauske kommune bør sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres. 
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8 Kommunedirektørens kommentar 

 
Kommunedirektøren har 07.05.2020. avgitt sin kommentar til rapporten. 

 

Kommunedirektøren er på generelt grunnlag positiv til forvaltningsrevisjoner og den positive 

innvirkning dette kan ha på kommunens forvaltning. 

 

Kommunedirektøren gir uttrykk for å være tilfreds med rapportens vurderinger og 

konklusjon. Han anerkjenner slik revisor forstår det, kommunens forbedringspotensial når det 

gjelder dokumentasjon og vil ta med seg anbefalingene og følge disse opp. 

 

Kommentaren har ikke ført til endringer i rapporten. 
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9 Vedlegg 

 Vedlegg 1: Kommunedirektørens kommentar 

 
Kommunedirektøren har gitt følgende kommentar: 

 

Det vises til Salten Kommunerevisjons henvendelse om rådmannens kommentar 

Forvaltningsrapporten om Offentlige anskaffelser i Fauske kommune før denne legges til 

Kontrollutvalget.  

Rådmannen har gjort seg kjent med innholdet og funnene i rapporten.  

Rådmannen vil innledningsvis få understreke verdien av forvaltningsrevisjoner. Det er alltid nyttig for 

organisasjonen å få en vurdering om hvordan vår forvaltningspraksis står seg i forhold til gjeldende 

lovverk – og at forvaltningsrevisjon representerer god veiledning- og er et rådgivingskompass for 

videre utviklingsarbeid innenfor det valgte temaområdet.   

Rådmannen konkluderer på et overordnet nivå at kommunen tilfredsstiller de plikter vi har i forhold 

til regelverket om offentlige anskaffelser.  

Rådmannen tolker at revisjonen mener organiseringen er tilpasset de behov kommunen har, og at de 

plattformer og verktøy organisasjonen bruker, ivaretar majoriteten av de grunnleggende prinsippene 

for offentlig anskaffelser. Rådmannen er også tilfreds med av vurderingen av 

forholdsmessighetsprinsippet knyttet til hvordan organisasjonen disponerer ressursene i 

anskaffelsesprosessene.  

Forvaltningsrevisjonen har gått gjennom 12 saker av ulik kategori, og rådmannen vurderer at 

revisjonen ikke har avdekket kritiske avvik og brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 

Rådmannen forstår rapporten slik at de aller fleste prosessuelle krav til gjennomføring av offentlige 

anskaffelser er godt ivaretatt i Fauske kommune.   

Revisjonens vurdering av dokumentasjon er i stor grad er gode - og følger kravene i lov og forskrift. 

Rådmannen konkluderer likevel med at de funn som er gjort, at organisasjonen har 

forbedringspotensialer i forhold til dokumentasjon – og systematisering av denne.  

Rådmannen tolker at rapporten stadfester god bevissthet i organisasjonen i forhold til både etiske 

retningslinjer og habilitet. Rapporten stadfester likevel at det det er behov for beskrivelser og 

dokumentasjon av hvordan habilitetsvurderingene blir gjort for å øke tilliten i kommunens 

anskaffelser.  

Rådmannen tar med seg anbefalingene som fremkommer i rapporten, og rådmannen vil følge opp 

disse opp i arbeidet med vår forvaltningspraksis i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser.  
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

 
Lov om offentlig anskaffelse §4 gir fem grunnleggende prinsipper som oppdragsgiver skal 

følge ved offentlige anskaffelser: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Fauske kommune har i sin innkjøpsveileder gitt instrukser til sine innkjøpsmedarbeidere for å 

ivareta dette regelverket. I veilederens innledning står det: 

 

«Fauske kommune ønsker gjennom sin innkjøpsveileder å fastsette overordnede 
prioriteringer for kommunens anskaffelser, og organiseringen av arbeidet med innkjøp i 
kommunen som helhet. Veilederen legger derfor føringer overfor alle kommunens enheter om 
hvordan de skal innrette sitt arbeid med anskaffelser. Formålet er å sikre at kommunen 
etterlever regelverket, oppnår en mest mulig optimal ressursutnyttelse, og legger til rette for 
lokalt næringsliv innenfor gjeldende rammer.» 
 

I Innkjøpsveilederen kapittel 7 viser kommunen til at de skal følge alle de grunnleggende 

prinsippene for offentlige innkjøp som kommer frem av §4 i lov om offentlige anskaffelser. 

 

Konkurranse 

Prinsippet om konkurranse har særlig betydning ved innhenting av tilbud og utlysning av 

konkurransen. 

 

Konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i 

det offentlige. Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. 

 

Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre 

konkurransen. Ved å kunngjøre har oppdragsgiveren mulighet til å nå ut til et stort marked. 

Markedet vil kunne respondere og alle aktuelle leverandører vil kunne inngi tilbud. Dette vil 

gi oppdragsgiveren flere valgmuligheter når det kommer til pris og kvalitet. Den enkelte 

leverandør vil også være klar over at alle konkurrentene kan inngi tilbud, og dermed søke å gi 

det beste tilbudet. 
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Under terskelverdiene må oppdragsgiveren også sørge for konkurranse om kontrakten ved at 

han gjør oppdraget kjent for «et rimelig antall leverandører, for på denne måten å oppnå best 

mulig pris og kvalitet i det relevante markedet». Dette kan eksempelvis gjøres gjennom en 

frivillig kunngjøring av konkurranse på Doffin eller ved at oppdragsgiveren selv innhenter 

tilbud fra flere. 

 

Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil oppdragsgiveren 

derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. 
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Likebehandling 

Likebehandlingsprinsippet har særlig betydning ved vurderingen av eventuelle 

kvalifikasjonskrav, evalueringen av tilbudene og gjennomføringen av eventuelle 

forhandlinger. 

 

Prinsippet er ikke et generelt forbud mot forskjellsbehandling, men skal sikre at alle 

potensielle leverandører gis like muligheter. Dette oppnås gjennom at like tilfeller skal 

behandles likt, og ulike tilfeller behandles ulikt, med mindre noe annet er saklig og objektivt 

begrunnet. For å vurdere om to tilfeller lovlig kan behandles forskjellig, må det derfor først 

vurderes om tilfellene er sammenlignbare. 

 

Likebehandlingsprinsippet innebærer også at all informasjon som blir gjort tilgjengelig for en 

leverandør, også må gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene. Ingen leverandører skal få 

noe konkurransefortrinn av noen art. 

 

Forutberegnelighet 

Prinsippet om forutberegnelighet har særlig betydning ved planleggingen av anskaffelsen, 

beskrivelsen av anskaffelsen og gjennomføringen av konkurransen i henhold til hva som er 

angitt i anskaffelsesdokumentene. 

 

Anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og skal sikre åpenhet om alle 

stadier i prosessen. Kravet om forutberegnelighet skal gjøre det mulig for leverandørene å 

vurdere om de vil delta i konkurransen. Prinsippet skal også sikre at leverandørene kan stole 

på at de angitte opplysningene om den enkelte konkurransen blir fulgt 

 

Etterprøvbarhet 

Prinsippet om etterprøvbarhet har særlig betydning ved begrunnelsen og oppfølgingen av 

dokumentasjonsplikten. 
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Kravet om etterprøvbarhet innebærer at oppdragsgiveren må kunne dokumentere hva som har 

foregått i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i den. Oppdragsgiveren må 

derfor fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjonen som har betydning for 

gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, klar og utfyllende nok til at en tredjeperson 

eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgiverens vurderinger. 

 

Forholdsmessighet 

Oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til 

anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. 

 

Forholdsmessighetsprinsippet får dermed betydning for gjennomslagskraften til alle de øvrige 

grunnleggende prinsippene. Dette innebærer at plikter og rettigheter som i den enkelte 

anskaffelse utledes av de grunnleggende prinsippene, ikke uten videre vil kunne overføres på 

en annen anskaffelse. 

 

 

 

 

Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi 

Oppdragsgiver skal i henhold anskaffelsesforskriften §5-4 beregne kontraktens anslåtte verdi 

etter retningslinjene i bestemmelsen. I veiledningen heter det at oppdragsgiveren må foreta en 

forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om anskaffelsen kommer over eller 

under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for den 

aktuelle anskaffelsen. Reglene om beregning av terskelverdier gjelder både for de nasjonale 

terskelverdiene og EØS-terskelverdiene. 

 

I veiledningen slås det videre fast at vurderingen skal kunne dokumenteres: 

2. Fauske kommune skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 
forholdsmessighet. 
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Det følger av det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet at oppdragsgiveren skal kunne 

dokumentere at det er foretatt en forsvarlig og realistisk vurdering av anskaffelsens verdi. 

Der oppdragsgiveren er i tvil om anskaffelsen kommer over eller under aktuelle 

terskelverdier, bør han synliggjøre hvilke vurderinger som er foretatt i et eget notat eller i 

anskaffelsesanskaffelsesprotokollen. 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveilederen framgår om dette: 

Når verdien av anskaffelsen skal vurderes, er det verdien i hele kontraktsperioden som skal 

oppgis / beregnes. Det er viktig at det gjøres en saklig vurdering av verdien, slik at minst 

mulig avvik oppstår. Har varen blitt kjøpt tidligere, kan det være en ide og se hvor mye man 

har kjøpt for i tidligere år ved å se i regnskapet, eller få en statistikk fra leverandøren som 

har vært. 

 

Det framgår ikke av veilederen at Fauske kommune må sørge for at vurderingen av 

anskaffelsens verdi skal dokumenteres. 

 

 

Dokumentasjonsplikt/anskaffelsesprotokollplikt 

Etter anskaffelsesforskriften §7-1 første ledd skal oppdragsgiveren oppbevare dokumentasjon 

som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

I veilederen sies om dette: 

 

Dette kan blant annet omfatte beslutninger om forhandlinger, utvelgelse av leverandører, 

tildeling av kontrakt mv. Aktuelle dokumenter som skal oppbevares kan for eksempel være 

meddelelser om avvisning, avlysning og valg av leverandør. Det kan også være e-poster til og 

fra oppdragsgiver i forbindelse med eksempelvis spørsmål fra tilbydere og ettersending av 

dokumentasjon. 

a) Fauske kommune skal anslå anskaffelsens verdi etter retningslinjene i 
forskriften og dokumentere vurderingen. 
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Etter tredje ledd skal vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen nedtegnes eller 

samles i en anskaffelsesprotokoll. 

I veilederen sies om dette: 

 

«Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan anskaffelsesprotokollplikten 

oppfylles. Det stilles ikke krav til at anskaffelsesprotokollen skal ha en spesiell form. 

Oppdragsgiveren kan velge om han vil nedtegne vesentlige forhold i et dokument, eller om 

han vil samle opplysningene i en anskaffelsesprotokoll. Sistnevnte betyr at oppdragsgiveren 

har mulighet til å nedtegne de vesentlige opplysningene i flere dokumenter så lenge disse 

enkelt kan samles til en enhet». 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder vises det i kapittel 11 til anskaffelsesforskriften §7-1. 

Det vises også til arkivloven og Kommunerevisjonens forventninger til god dokumentasjon. I 

tillegg har de satt opp liste over dokumenter som lagres i deres tre behandlingssystemer, 

Ajour, Websak og House of Control. 

 

 

Skatteattest  

Etter anskaffelsesforskriften §7-2 første ledd fremgår det at oppdragsgiveren skal kreve at 

den valgte leverandøren leverer skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt for 

anskaffelser som overstiger 500 000 kroner ekskl. mva. Etter tredje ledd skal leverandøren 

ved bygge- og anleggskontrakter tilsvarende kreve skatteattest fra alle underleverandører ved 

inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget. 

 

I veilederen er dette formulert på følgende måte: 

 

b) Fauske kommune skal samle alle vesentlige forhold for gjennomføringen av 
anskaffelser i en anskaffelsesprotokoll og føre anskaffelsesprotokoll for alle 
anskaffelser med anslått verdi på over kr 100 000,-. 
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«I dette ligger det at kun leverandøren som vinner konkurransen må levere skatteattest, og at 

det ikke er nødvendig å innhente skatteattest fra de øvrige deltagerne i konkurransen». 

 

Videre følger det av forskriftens andre ledd at skatteattesten ikke skal være eldre enn 6 

måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud. 

 

Kravet om skatteattest gjelder etter første ledd siste punktum bare for norske leverandører. 

 

Kravet om skatteattest framkommer i Innkjøpsveilederen kapittel 17. og er i overenstemmelse 

med Veilederens krav. 

 

 

Egenerklæring 

Oppdragsgiveren kan kreve at leverandørene som vil delta i konkurransen iht. 

anskaffelsesforskriften §8-10 for alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi skal levere 

egenerklæringsskjema. Skjemaet skal tjene til foreløpig dokumentasjon av at leverandøren 

oppfyller kvalifikasjonskrav, fyller utvelgelseskriteriene i en konkurranse hvor det er satt 

grense for antall deltakere og at de ikke er i en situasjon som medfører at de kan eller skal 

avvises. 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal virksomhetene 

levere separate egenerklæringer. 

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap, skal de deltakende 

leverandørene levere separate egenerklæringer. 

I henhold til anskaffelsesforskriften §17-1 plikter oppdragsgiveren for kontrakter over EØS 

terskel å fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD-forespørsel) for 

c) Fauske kommune skal kreve skatteattest for skatt og mva. fra leverandører for 
anskaffelser over kr 500 000,-. 
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anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Forespørselen skal gjøres tilgjengelig på XML-format 

sammen med kunngjøringen av konkurransen eller invitasjonen til å bekrefte interesse. 

Leverandøren skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 

om å delta i konkurransen eller tilbudet som foreløpig dokumentasjon på at de oppfyller 

kravene. 

Før tildeling av kontrakten skal oppdragsgiveren kreve at den valgte leverandøren straks 

leverer oppdaterte dokumentasjonsbevis. Dette gjelder ikke ved tildeling av kontrakter under 

en rammeavtale uten gjenåpning av konkurransen. 

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder er dette i liten grad beskrevet. Men det kommer frem at 

dette skal være en del av dokumentasjonen i kapittel 17. Dokumentasjonsbevis omtales som 

dokumentasjon av kvalifikasjonskrav. Og er behandlet hovedsakelig i kapittel 18 hvor det 

framgår at det skal kontrolleres om det kan dokumenteres at alle kvalifikasjonskriteriene er 

oppfylt. Mangler i denne dokumentasjonen fører til avvisning.  

 

 

Nasjonale terskelverdier 

Etter anskaffelsesforskriften §8-17 første ledd jf. §5-1 nr. 2 skal alle kontrakter med en anslått 

verdi over nasjonal terskelverdi kunngjøres i Doffin ved bruk av et skjema fastsatt av 

departementet.  

 

Fauske kommunes Innkjøpsveileder henviser til korrekte terskelverdier. 

 

d) Fauske kommune skal innenfor forskriftens del III kreve egenerklæringsskjema 
og innhente dokumentasjonsbevis før tildeling av kontrakten. 
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Figuren viser de nasjonale terskelverdiene (2017-18) og hvilke regler som gjelder for 

anskaffelser med anslått verdi over de oppgitte tersklene. Terskelverdiene justeres jevnlig. 

Revisor har tatt hensyn til justeringene av terskelverdiene i perioden for undersøkelsen.  

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

100.000 Alle anskaffelser som er omfattet av forskriften § 1-1  (og  anskaffelsesloven § 2) 

1,1 millioner Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og 

anleggsarbeid 

§ 5-1  (2) bokstav a 

1,1 millioner Særlige tjenester § 5-1  (2) bokstav b 

Tabell 1 - Nasjonale terskelverdier - Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

 

EØS-terskelverdier 

I anskaffelsesforskriften §1-2 skiller lovgiver mellom statlige myndigheter, fylkeskommunale 

og kommunale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger med en eller 

flere oppdragsgivere. Vi kan dermed legge til grunn at en kommune ikke faller inn under 

terskelverdien for «statlige myndigheter».  

 

I forskriften §5-3 første ledd b) fremgår det at EØS-terskelverdien for andre oppdragsgivere 

enn statlige myndigheter var på 1,75 millioner kroner. Ettersom Fauske kommune ikke er en 

statlig myndighet vil de måtte forholde seg til denne EØS-terskelverdien. 

 

Figuren viser EØS-terskelverdiene (2017-18) og hvilke regler som gjelder for anskaffelser 

med anslått verdi over de oppgitte tersklene. Terskelverdiene justeres jevnlig. Revisor har tatt 

hensyn til justeringene av terskelverdiene i perioden for undersøkelsen. 

Terskelverdi Type anskaffelse Henvisning til 

anskaffelsesforskriften 

e) Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 
verdi over nasjonal terskelverdi, gjennom Doffin. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§1-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2016-06-17-73/§2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-1
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1,1 millioner Statlige myndigheters vare- og tjenestekjøp og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav a 

1,75 millioner Andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekjøp og plan- 

og designkonkurranser 

§ 5-3  (1) bokstav b 

44 millioner Bygge- og anleggskontrakter § 5-3  (1) bokstav c 

6,3 millioner Kontrakter om helse- og sosialtjenester   

  Kontrakter om særlige tjenester 

§ 5-3  (2) 

650.000 Delkontrakt (varer og tjenester) som kan unntas EØS-

kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

8,4 millioner Delkontrakt (bygge- og anleggsarbeid) som kan 

unntas EØS-kunngjøring 

§ 5-4  (8) 

1,1 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (varer angitt i WTO-avtalen om 

offentlige anskaffelser tillegg I, Norges vedlegg 4, 

punkt 2) 

§ 5-3  (3) 

1,75 millioner Statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet (øvrige varer) 

§ 5-3  (3) 

Tabell 2 - EØS terskelverdier- Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: Dokument nr. P-2017-933 (P-933) 

Fauske kommunes Innkjøpsveileder henviser til korrekte terskelverdier. 

 

 

  

f) Fauske kommune skal konkurranseutsette alle offentlige anskaffelser med anslått 
verdi over EØS-terskelverdi gjennom TED. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-4
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-08-12-974/§5-3
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Miljøkrav 

Oppdragsgiveren skal etter anskaffelsesforskriften §7-9 legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille 

miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til 

leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 

minimum 30 prosent. 

I veilederen er miljøkrav i all hovedsak knyttet opp mot merkeordninger og at det er naturlig 

å stille krav om miljømerking.  

 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder er det under kapittel 3.2 henvist til §5 i lov om 

offentlige anskaffelser og satt opp en liste over tiltak som bør gjennomføres i anskaffelser for 

å sikre miljøkrav. 

 

Unntak fra regelverket 

I forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) finnes det muligheter for å unnta enkelte 

anskaffelser fra regelverket av forskjellige hensyn og på forskjellige nivåer. Blant annet 

gjelder dette mulighet til å unnta FoU-kontrakter fra kunngjøringsplikten (FOA § 2-5.). 

Bestemmelsen er et unntak, og må ikke tolkes utvidende. 

 

Det følger av prinsippet om etterprøvbarhet at vesentlige beslutninger i anskaffelsesprosessen 

skal dokumenteres.  

 

Når det gjelder unntaket for FoU-Kontrakter anbefaler DiFi16 at virksomheter som vurderer å 

unnta slike kontrakter fra anskaffelsesregelverket, etablerer en intern arbeidsprosess for dette. 

Arbeidsprosessen bør sikre dokumentasjon om at vilkårene i FoU-unntaket er oppfylt og at 

det utarbeides en begrunnelsene for hvorfor prosjektet ikke settes ut på konkurranse. 

 
16 Link til Difi hjemmeside: https://www.anskaffelser.no/verktoy/maler/mal-unntakshjemmel-fou-prosjekter 

g) Fauske kommune skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme 
klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 
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Revisor legger etter dette til grunn at unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse bør 
begrunnes og kunne dokumenteres.  
 
 
Fauske kommune har ikke satt opp er generelt krav til at unntak skal begrunnes og 
dokumenteres. Under nødanskaffelser, i kapittel 10.4 er de imidlertid veldig tydelige på at 
begrunnelsen skal kunne dokumenteres. 
 
 

 
 
Det finnes ikke noe krav til at det skal skrives åpningsprotokoll hverken i lov om offentlige 

anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser eller i den offisielle veilederen om offentlige 

anskaffelser. Det er imidlertid alminnelig anerkjent at åpningen av tilbudene må 

dokumenteres for å sikre at det kan «bevises» det ikke var noe uredeligheter rundt at 

kontrakten gikk til den tilbyderen som fikk den. Dette ordnes sedvanemessig ved å skrive en 

åpningsprotokoll. 

 
 

I Fauske kommunes Innkjøpsveileder kommer frem at åpningen av tilbud i konkurranser 

under forskriftens DEL II og III skal skje med minimum 2 personer til stede og det skal føres 

åpningsprotokoll.  Videre står det at protokollen skal inneholde hvilke firma som har levert 

inn tilbud, firmaopplysninger og kontaktperson, og at alle som deltar under åpningen av 

anbudet skal underskrive åpningsprotokollen. De har valgt å gjøre det valgfritt å la tilbydere 

delta under tilbudsåpningene, men dette er ikke vanlig praksis i Fauske kommune. 

 

 

i) Fauske kommune skal skrive protokoll fra tilbudsåpningen.  

h) Fauske kommune bør begrunne og kunne dokumentere unntak fra regelverket om 
offentlig anskaffelser. 

 



Offentlige anskaffelser  Fauske kommune 

56 
Salten kommunerevisjon IKS 

 

Av FOA §11-2 første ledd følger det at oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er 

vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. 

Rettspraksis gir mer konkret veiledning for hvilke endringer som anses vesentlige. 

Hvis den økonomiske balansen ikke er endret i leverandørens favør og endringen ikke 

medfører at flere kunne deltatt i konkurransen, vil det være forhold som peker i retning av at 

endringen ikke er vesentlig. 

Det må foretas en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, og vurderingen skal være en 

fullt ut objektiv vesentlighetsvurdering. 

Videre følger det av annet ledd at en endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten 

Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 (1) inneholder en liste over endringer som er 

tillatt, og der det følgelig ikke er nødvendig å foreta noen vesentlighetsvurdering. Følgende 

endringer er tillatt, forutsatt at de oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften (se § 28-1 første 

ledd bokstav a-f): 

• endringer som følger av avtalte endringsklausuler, jf. § 28-1 første ledd bokstav a 

• endringer som ikke overstiger EØS-terskelverdiene og heller ikke overstiger 10 % av 

kontraktsverdien (15 % ved bygge- og anleggskontrakter), jf. § 28-1 første ledd 

bokstav b 

• nødvendige supplerende leveranser fra den opprinnelige leverandøren, jf. § 28-1 

første ledd bokstav c 

• endringer som følge av uforutsette omstendigheter, jf. § 28-1 første ledd bokstav d 

• endringer ved overdragelse av kontrakten til en ny leverandør på tilsvarende vilkår, jf. 

§ 28-1 første ledd bokstav e. 
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Vesentlighetsvurderingen 

Forskriftens § 28-2 gir følgende veiledning om hvilke endringer som anses som vesentlige 

(og ulovlige) endringer: En endring er vesentlig dersom den fører til at «innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten». Hva innebærer dette? 

Rettspraksis har gitt følgende veiledning, som nå er nedfelt i en liste over endringer som alltid 

anses som vesentlige, jf. FOA § 28-2: 

• endringer av betingelsene som kunne ha ført til andre leverandørinteressenter hvis 

betingelsene hadde vært slik i den opprinnelige konkurransen 

• endringer som medfører at kontraktens verdi økes slik at konkurransen skulle ha vært 

kunngjort, eventuelt kunngjort i TED 

• endringer av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren 

• endringer som utvider kontraktens omfang betydelig 

• overdragelse til en ny leverandør uten at denne forpliktes til tilsvarende vilkår 

Vi kan ikke finne at Fauske kommune har tatt med regler som går på dette med overstigelse 
av pris i sin Innkjøpsveileder. 
 

 
 
Habilitet 
 

Den nye kommuneloven har i § 13-3 bestemmelser om habilitet for ansatte. Bestemmelsen 

lyder som følger: 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen 

av saker i kommunens og fylkeskommunens administrasjon, med de særreglene som følger 

av denne paragrafen. 

j) Fauske kommune skal sørge for at vesentlige endringer av kontrakt 
konkurranseutsettes etter regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/kapii
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Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt som har 

vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling 

av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 

Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet 

ansatt delta i klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for 

klageinstansen. 

Forvaltningsloven angir i kapittel 6 når en tjenestemann er å anse som inhabil. Og i §8 

fremgår hvem som avgjør habilitetsspørsmålet. Det framgår ikke her noen krav om 

dokumentasjon. 

Sett i lys av det overordnede kravet til god forvaltningsskikk og en forsvarlig saksbehandling 

som innbyr til tillit er det vår vurdering at habilitetsvurderinger bør dokumenteres på en enkel 

og grei måte slik at det framgår av sakene at den som har behandlet saken har gjort en 

vurdering opp mot habilitetsregelverket. 

Ettersom forvaltningsloven §8 legger ansvaret for å vurdere sin egen habilitet til den enkelte 

tjenestemann, må den enkelte saksbehandler som arbeider med innkjøp i Fauske kommune ha 

kunnskap om disse etiske retningslinjene og praktisere dette regelverket. 

For å vite hvor ansvaret ligger i den enkelte sak vil det naturligvis være nødvendig å kunne 

identifisere den som tar de enkelte avgjørelsene og gjør vurderingene inne i 

innkjøpsverktøyet.  

I Fauske kommunes Etiske retningslinjer står det følgende under kapitlet om habilitet: 

Du som ansatt og folkevalgt kan ikke ta del i saker der du selv eller en av dine nærmeste har 

personlige eller økonomiske interesser. 

Du skal også opptre upartisk og å unngå å komme i situasjoner som kan medføre 

interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A728
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Generelt er det sagt at formålet med de etiske retningslinjene er å bidra til at ansatte og 

folkevalgte i Fauske kommune opptrer på en måte som bygger på verdiene åpenhet, 

redelighet og ansvar. 

 
 

 

 

 

2. Innkjøpspersonalet i Fauske kommune skal ha god kjennskap til, å praktisere 
regelverket om habilitet. 

 

a) Fauske kommune skal treffe egnede tiltak for å forebygge identifisere og 
avhjelpe tilfeller av inhabilitet, herunder sørge for at saksbehandler kan 
identifiseres i anskaffelsesprosessen. 

 



 

 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  09.06.2020 20/605 413– 9.3 

 
 

  

 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 

 

Saksbehandler: Lars Hansen 

 

 

Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   08.06.2020 16/20 

 

 

 

16/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser 

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem 

 

Omforent forslag til vedtak: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger, og hvor ordet 

«bør» skiftes ut med ordet «skal» i anbefaling 5-8. 

 

1) Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  

2) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.  

3) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse 

i henhold til anskaffelsesforskriften.  

4) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  

5) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra 

regelverket om offentlig anskaffelse.  

6) Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.  
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7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig overstigelse 

av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse.  

8) Fauske kommune skal sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.  

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak (innstilling til kommunestyret) : 
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske 

og tas til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger, og hvor ordet 

«bør» skiftes ut med ordet «skal» i anbefaling 5-8. 

 

1) Fauske kommune skal sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til 

anskaffelsesforskriften.  

2) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått 

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.  

3) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse 

i henhold til anskaffelsesforskriften.  

4) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og 

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.  

5) Fauske kommune skal sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra 

regelverket om offentlig anskaffelse.  

6) Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og samlet.  

7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig overstigelse 

av anskaffelsesverdien ikke kjører ny konkurranse.  

8) Fauske kommune skal sørge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.  

 

 

 

 

Rett utskrift:  

 

Dato: 9. juni 2020 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget  

 

 

Saksprotokoll sendt:  

 Fauske kommunestyre 
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Sak nr.   Dato 
066/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Ungdomsrepresentanter i kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner at det velges 2 representanter fra Ungdomsrådet. De to 
representantene har en stemme. 
 

 
Vedlegg: 
14.04.2020 Ungdomsrepresentanter i Kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede 
1432979 

 
Sammendrag: 
Det vises til FUN-sak 7/20 hvor rådet ber om at det velges to representanter fra Ungdomsrådet. 
 
Rådmannen er enig med rådet at valg av to ungdomsrepresentanter øker tryggheten og bidrar til å 
skape politisk engasjement. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 20/1973     

 Arkiv sakID.: 20/248 Saksbehandler: Monica Johansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

007/20 Fauske kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede 

13.02.2020 

 
 

Ungdomsrepresentanter i Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 13.02.2020: 
 
Behandling: 

Saken er diskutert i rådet, og rådet sender saken til Formannskapet og Kommunestyret for videre 
behandling.  
Følgende forlslag ble fremmet: 
Rådets forslag er at det velges to representanter fra Ungdommsrådet. De to representantene har en 
stemme.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
FUN- 007/20 Vedtak: 

Vedtak:  
Rådets forslag er at det velges to representanter fra Ungdommsrådet. De to representantene har en 

stemme.  
 
Sammendrag: 
Leder for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede foreslår at det blir to faste representanter 
med møterett fra ungdomsrådet. 
 
Saksopplysninger: 

Ungdomsrådet har i dag en representant i Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. 
Denne representanten er særdeles viktig for å få inn viktige innspill fra barn og ungdommer. Rådet 
kan også bidra til å skape et politisk engasjement hos ungdommer.  
 

Det kan ta tid å bli trygg i sin rolle i et råd med voksne representanter som alene ungdom, og 
verdifulle innspill kan derfor gå tapt. Leder foreslår derfor at ungdommenes representant økes til to 
faste representanter med møterett.  
Totalt antall stemmer i rådet forblir det samme som i dag, en stemme.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
For å øke trygghet for ungdomsrepresentanter og bidra til å skape politisk engasjement foreslår leder av 
kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede at det blir to representanter fra ungdomsrådet i 



kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. De vil totalt sett ha en stemme.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Arkiv sakID.: 20/338 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
048/20 Formannskap 05.05.2020 
067/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Valg av meddommere til Salten tingrett for 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 
1. Cathrine Linde Karlsen, Strandbuen 10, 8206 Fauske 
2. Lill Trude Wangen, Midtigardsveien 2, 8200 Fauske 
3. Elina Marie Winnberg, Heggveien 13, 8209 Fauske 
4. Else Karin Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske 
5. Elisabeth Fjellheim, Svartvassveien 4, 8206 Fauske 
6. Inger Eggen, Einmoen 11, 8206 Fauske 
7. Victoria Alstad, Moselyngveien 14, 8209 Fauske 
8. Mona Helen Nilsen, Skjerstadfjordveien 20, 8214 Fauske 
9. Waded Haugen, Bringsliveien 4, 8215 Valnesfjord 
10. Liv Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
11. Elisabeth G. Pettersen, Glastunes 16 B, 8230 Sulitjelma 
12. Veronika Ormåsen, Kjerrveien 6, 8200 Fauske 
13. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
14. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
15. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
16. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
18. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
19. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
20. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
21. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske 
22. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
23. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
24. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 
25. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 

 
Utvalg menn (25 personer): 
1. Bjørn Rendall, Blålyngveien 21, 8209 Fauske 
2. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
3. Øyvind Tvedt, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
4. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
5. Raymond Jakobsen, Rådhusgata 10, 8200 Fauske 
6. Thor Harry Bjørnstad, Trivselsveien 260, 8215 Valnesfjord 



7. Audun Dahl, Holtanveien 367, 8219 Fauske 
8. Thor Even Sørensen, Moen 31, 8211 Fauske 
9. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
10. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
11. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
12. Åge Ellingsen, Finneidgata 22 A, 8210 Fauske 
13. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
14. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma 
15. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
16. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
17. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
18. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
19. Andreas Vestvann Johnsen, Brahhaugen 31 A, 8210 Fauske 
20. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
21. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sultjelma 
22. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
23. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
24. Rune Stien, Hansbakken 3 E, 8206 Fauske 
25. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
 
Utvalg kvinner (25 personer): 
…………… 
 
Utvalg menn (25 personer): 
……………………….. 
 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Forslag på navnetilfang meddommere Salten tingrett, foreslått av Ketil Skår, Høyre 
Forslag i følge vedlagt skriv 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 

1. Cathrine Linde Karlsen 
2. Lill Trude Wangen 
3. Elina Marie Winnberg 
4. Else Karin Gangstø 
5. Elisabeth Fjellheim 
6. Inger Eggen 
7. Victoria Alstad 
8. Mona Helen Nilsen 
9. Waded Haugen 
10. Liv Marit Tverå 
11. Elisabeth G. Pettersen 



12. Veronika Ormåsen 
13. Hege Harsvik 
14. Anna Antonsen 
15. Anita Hunstad 
16. Trine Nordvik Løkås 
17. Anne Grethe Lund 
18. Frøya Strøksnes 
19. Hege L. Skoglund 
20. Lene Utheim Rasmussen 
21. Brith May Kvitblik 
22. Gerd Helen Hansen 
23. Siv Anita Værnes 
24. Hilde Hermannsen 
25. Renate Stene 

 
Utvalg menn (25 personer): 

1. Bjørn Rendall 
2. Erling Skagen 
3. Øyvind Tvedt 
4. Erik Alvestad 
5. Raymond Jakobsen 
6. Tor Harry Bjørnstad 
7. Audun Dahl 
8. Tor Even Sørensen 
9. Terje Mellerud 
10. Nils Sture Bringsli 
11. Thorfinn Brekke 
12. Åge Ellingsen 
13. Bernt Henrik Furehaug 
14. Raymond Mathisen 
15. Jon Kennet Brekke 
16. Raymond Osbakk 
17. Jens Kyed 
18. Andy Jensen 
19. Andreas Vestvann Johnsen 
20. Sten Strand 
21. Kjell Basse Lund 
22. John Harald Løkås 
23. Kurt Bådsvik 
24. Rune Stien 
25. Raymond Hansen 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 048/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 

 
Utvalg kvinner (25 personer): 
1. Cathrine Linde Karlsen, Strandbuen 10, 8206 Fauske 
2. Lill Trude Wangen, Midtigardsveien 2, 8200 Fauske 
3. Elina Marie Winnberg, Heggveien 13, 8209 Fauske 



4. Else Karin Gangstø, Vollgata 10, 8200 Fauske 
5. Elisabeth Fjellheim, Svartvassveien 4, 8206 Fauske 
6. Inger Eggen, Einmoen 11, 8206 Fauske 
7. Victoria Alstad, Moselyngveien 14, 8209 Fauske 
8. Mona Helen Nilsen, Skjerstadfjordveien 20, 8214 Fauske 
9. Waded Haugen, Bringsliveien 4, 8215 Valnesfjord 
10. Liv Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
11. Elisabeth G. Pettersen, Glastunes 16 B, 8230 Sulitjelma 
12. Veronika Ormåsen, Kjerrveien 6, 8200 Fauske 
13. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
14. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
15. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
16. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
18. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
19. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
20. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
21. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske 
22. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
23. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
24. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 
25. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 

 
Utvalg menn (25 personer): 
1. Bjørn Rendall, Blålyngveien 21, 8209 Fauske 
2. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
3. Øyvind Tvedt, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
4. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
5. Raymond Jakobsen, Rådhusgata 10, 8200 Fauske 
6. Thor Harry Bjørnstad, Trivselsveien 260, 8215 Valnesfjord 
7. Audun Dahl, Holtanveien 367, 8219 Fauske 
8. Thor Even Sørensen, Moen 31, 8211 Fauske 
9. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
10. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
11. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
12. Åge Ellingsen, Finneidgata 22 A, 8210 Fauske 
13. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
14. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma 
15. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
16. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
17. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
18. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
19. Andreas Vestvann Johnsen, Brahhaugen 31 A, 8210 Fauske 
20. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
21. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sultjelma 
22. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
23. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
24. Rune Stien, Hansbakken 3 E, 8206 Fauske 
25. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske 

 
Vedlegg: 
12.03.2020 Valg av alminnelige meddommere 2021 - 2024 1434772 



12.03.2020 Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og 
skjønnsmedlemmer 

1436022 

24.04.2020 Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024 1439220 

24.04.2020 K-sak 121/16 1439221 
 
Sammendrag: 
Til Salten tingrett skal det for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges 25 kvinner og 25 
menn fra Fauske kommune. 
 
En som velges som meddommer i tingretten er utelukket fra valg som meddommer i lagmannsretten. 
Ellers kan samme person også være meddommer i jordskifteretten og være skjønnsmedlem. Nedre 
aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved valgperiodens start. 
 
I vedtak fra K-sak 121/16 er det redegjort for hvilke personer som er over 70 år ved valgperioden start, 
fritatt, ønsker fritak, ønsker nyvalg og flyttet. Vi har bedt om forslag på meddommere på kommunens 
hjemmeside og fått inn flere forslag. Disse ligger som vedlegg til saken. 
 
Fra formannskapets behandling i mai til kommunestyrets behandling i juni vil formannskapets innstilling 
ligge ute til offentlig ettersyn. De foreslåtte medommerne vil også bli vandelskontrollert. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 25 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for 
perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Valg av alminnelige meddommere til Salten tingrett perioden 2021 - 2024

Vi viser til bestemmelser vedrørende valg av meddommere og skjønnsmedlemmer for
perioden 1.1.2021 til 31.12.2024.
Etter domstolloven§ 65 andre ledd skal det i hvert domssogn være to utvalg meddommere, ett
for kvinner og ett for menn. Domstolleder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer totalt og
fordeler antallet mellom kommunene etter folketallet.
Domstolleder har besluttet at det for perioden fastsettes følgende antall alminnelige
meddommere for hvert av de to utvalgene:

Bodø 120
Beiarn 4
Fauske 25
Gildeskål 8
Meløy 18
Røst 2
Saltdal 15
Sørfold 8
Steigen 10
Værøy 2
Sum 212

Det vil si at Bodø kommune må velge 120 kvinner og 120 menn, Beiarn kommune må velge 4
kvinner og 4 menn osv. Utvalgene meldes inn vha portal www.meddommerutvalg.no innen
15.09.2016.

Likelydende brev er sendt til alle kommunene i listen.
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

 
 



Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024

Navn Epost Telefon Utdanning/yrke Ønske Merknad

Cathrine Linde Karlsen catie_155@hotmail.com Lærer Vestmyra skole

Lill Trude Wangen lillwangen@msn.com 91589796 Fagarbeider i butikkfaget, salg og service

Elina Maria Winnberg elina_winnverg@hotmail.com 91792703 Utdannet vernepleier - F.K. Rus og psykisk helsetjeneste Begge utvalg

Marina Elisabeth Eliassen marina.eliassen@fauske.kommune.no 97134963 Bibliotekmedarbeider og klubbleder S. ungdomsklubb Lagmannsretten

Raymond Hansen raymond.hansen@fauske.kommune.no 99389762 Vaktmester Vestmyra skole Lagmannsretten

Sverre Hagen sverrehagen49@gmail.com Lagmannsretten Over 70 år

Renee Normann normannrenee@gmail.com Arealplanlegger

Elisabeth Fjellheim elisabeth-nikita@live.no 95755757 Serviceleder i Elite service partner (+ frisør)

Inger Eggen inger.m.eggen@gmail.com 95288173 Fagleder oppmåling i Bygg og Miljø, Teknisk avd. Bodø

Victoria Alstad victoria.alstad@outlook.com 97100669 Sykepleier, Buen korttidsavdeling

Bjørn Rendall bjorenda@hotmail.com 91114495 Pensjonert oberstløytnant fra Hæren Alle

Andy Jensen andy.jensen@vegvesen.no 46811756 Statens vegvesen Lagmannsretten

Mona Helen Nilsen monani67@hotmail.com 95933887 Barne- og ungdomsarbeider - Fauske videregående skole Begge utvalg

Waded Haugen wadykato@yahoo.no 97008970 Saksbehandling i NAV, Bachelor i økonomi og samfunnsfag, studerer master i Samfunnsfag

Liv-Marit Tverå liv.marit.tvera@me.com Tingretten

Erling Skagen erling.skagen@gmail.com

Øyvind Tvedt oyvind.tvedt@sbnett.no Avdelingsleder Planlegging Nexans, Rognan Alle

Elisabeth G. Pettersen elisabethauf@yahoo.no 95251934 Sosionom Tingrett/lagmannsrett

Erik Alvestad erik.alvestad@fauske.kommune.no Skolefaglig rådgiver Tingretten
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Arkiv sakID.: 16/334 Saksbehandler: Berit Vestvann J ohnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:

Sak nr.: 089/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

121/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG  AV  MEDDOMMERE  TIL  SALTEN TINGRETT  FOR  PERIODEN  1.  JANUAR
2017  -  31.  DESEMER 2020

Vedlegg: 1. K-sak  1  12/ 12  — Valg av meddommere ti] Salten tingrett for perioden 1. januar 2013  —  31.

desember 2016

2. Brev fra  Salten  tingrett datert 28.01.2016

3. Brev fra Domstoladministrasjonen datert 17.11.2015

Sammendrag:

Til Salten tingrett skal det for perioden 1. januar 2017  — 31 . desember 2020 velges 30 kvinner og
30 menn fra Fauske kommune.

I vedtak fra K-sak 112/12 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens start, fritatt og flyttet.

Det er ikke anledning å velge samme meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.
Krav til meddommeme framkommer i vedlegg 3.

Det bes om at kommunestyret velger 30 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for
perioden 1.januar 2017 — 31. desember  2020.

RÅDMANNENS FORSLAG  TIL  INNSTILLING  :

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
..........................

........................

FOR-089/16 VEDTAK- 03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente  forslag:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020
oppnevnes:



Utvalg kvinner (30 personer):
1.

cwqowéww

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kjellaug Strøm
Hege Harsvik
Vigdis Lund
June Bårdsen
LiV-Marit 'I'Vcrå
Anne Antonsen
AniIa Hunstad

Trine Nordvik Løkås
Elisabeth Pettersen
Anne Grethe Lund
Cecilie Amundsen
Hege L. Skoglund
Lene  Utheim  Rasmussen
Brith May Kvithlikk
Ingelin Norssjø
Marlen Rendall Berg
Gerd Ilclen Hansen
Siv Anita  Værnes
Hilde Dybwad
Hilde Ny stad
Kirsti Ellingsen
Ragnhild Dreier
Åshild Uhre
Lisbeth Kvæl
Bjørg Kosmn
Tove  Wensell
Cesilie Høgseth
Renato Stene
Sissel Laksosnes Olsen
Gry Janne Rugås

Siren Åsbakk
Hildc  Hermansen
Ellen Dahl

Utvalg menn  (30 personer):
1. Terje Mc11crud

Nils Slure Bringsli
Lars Morten Rødaas
Thorflnn  Brekke
Åge Ellingsen
Bernt Henrik Furchaug

Raymond Mathisen
Jon Kenneth Brekke
Raymond  Osbakk

. Jens  Kyed

. Andy Jensen

. Erik Alvestad

. Sten Strand



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Erling Skagen

Kj ell Basse Lund

John Harald Løkås

Gøran Indregård

Petter Borgen

Kurt Bådsvik

Rune Stien

Arnt Pedersen

Kjetil Sørbotten

Erling Palmar

Kjell Sverre Jakobsen

J øran Engan

Kjell-Willy Strøm

Tore Stemland

Dag-Willy Nyrud

J ohn Harry Nilsen

Truls Larsen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kvinnelige meddommere må reduseres fra 33 til  30  ved kommunestyrets  behandling.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRE:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar  2017 — 31. desember  2020
oppnevnes:

Utvalg kvinner  (30  personer):
1. Kjellaug Strøm, Liaveien  10B, 8210 F auske

Hege Harsvik, Reitanveien  21  , 8210 Fauske

Vigdis  Lund, Sisikvn.  22, 8207  Fauske

June Annie  Bårdsen, Kopparveien 10, 8208  F auske

Liv-Marit  Tverå, Greplyngveien 5, 8209  Fauske

Anne  Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 F auske

Anita  Hunstad, Medåsveien 1, 8218  Fauske

Trine Nordvik  Løkås, Løkås 5, 8215  Valnesfjord

Elisabeth  Pettersen, Ørntlogveien 9, 8230  Suliltjelma

.  Anne Grethe  Lund, Bratthaugen 12, 8210  Fauske

.  Cecilie  Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske

.  Hege L. Skoglund, Gryt‘tingveien 41, 8209 Fauske

.  Lene Utheim  Rasmussen, Nermoveien  2, 8206  Fauske

.  Brith May Kvitblik, Røsvikveien  62, 8218  Fauske

.  Ingelin  Noresjø, Gryttingveien 40, 8209 Fauske

.  Marlen Rendall  Berg, Skjerstadfiordveien 36, 8214 F auske

.  Gerd Helen  Hansen, Kirkeveien 28, 8207  F auske

.  Siv Anita  Værnes, Holtanveien  411, 8219  Fauske

.  Hilde  Dybwad, Reitanveien 5, 8210  Fauske

. Hilde  Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201  Fauske

. Kirsti  Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211  Fauske

. Ragnhild  Dreier, Trivselsveien  181, 8215  Valnesfjord



23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske

Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord

Tove Wensell, Myrveien 31, 8230  Sulitj elma

Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8230 Sulitjelma
Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord

Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske

Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 F auske

Siren Åsbakk, Svartvassveien 12C, 8206 Fauske
Hilde Hermansen, Tverråveien 5 , 8218 Fauske

Ellen Dahl, Kopparveien 4, 8208 Fauske

Utvalg menn  (30 personer):

WNQWPP’NT‘

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

KOM-121/1

Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske

Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord

Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske

Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske

Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 F auske

Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 F auske

Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma

J on Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske

Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske

. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord

Andy J ensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske

Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230  Sulitjelma

Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske

Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord

Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma

John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord

Gøran Indregård, Tuven 8, 8200 Fauske

Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske

Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske

Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske

. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske

Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord

Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 F auske

Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske

J øran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske

Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske

Tore Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord

Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske
John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske

Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske

6  VEDTAK- 19.05.2016

Nils-Christian  Steinbakk  (F L) fremmet følgende omforente  forslag:

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020
oppnevnes:



Utvalg kvinner (30 personer):
1.

9899???)

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske
Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske

Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske

June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske
Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske

Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske
Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 F auske

Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord

Elisabeth Pettersen, ØmHogveien 9, 8230 Suliltjelma

Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske

Frøya Strøksnes

Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske

Lene Utheim Rasmussen, Nennoveien 2, 8206 Fauske

Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske

Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske

Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske

Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske

Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske

Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 F auske

Kirsti Ellingsen, Ytter—Leivset 22, 8211 Fauske

Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord

Åshild UhIe, Lyngveien 35, 8209 Fauske
Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord
Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma

Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske

Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord

Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske

Gry J  anne  Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske

Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske

Utvalg menn  (30 personer):
1.

PØHØMPWN

11.

12.
13.
14.

15.
16.

Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 F auske

Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord
Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske

Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske

Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske
Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske
Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma

Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske

Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske

. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord
Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske

Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma

Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske

Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord
Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma
John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

29.

30.

Andreas Vestvann J ohnsen

Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske

Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske

Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske

Amt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske

Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord

Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske

Kjell Sverre J akobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske

Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske

Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske

Tor-Harry Bjørnstad

.  Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske

J ohn Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske

Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020

oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):

Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fausked—gähslfz om Li fak

Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske

Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske d— OW-F YO

June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske <;— ?51726

Liv—Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske

Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske

Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 F auske

Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord

Elisabeth Pettersen, Ømäegveien—Q, 8230 Suliltjelma Glasluqfs 163

.  Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske

. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske

.  Hege  L.  Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske

.  Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske

.  Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske

.  Marlen Rendal] Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fausked- Failhlfiljmddommr :cm-L

.  Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 0

. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 F auske

.  Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske

.Hilde Nystad, Postboks 12, Oldcm 4, 8201 Fauske z}— ¢n Sle: cm £". ('a-4

.  Kirsti Ellingsen, WWW, 821 1 Fauske Leluadvnfi

. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord

.  Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske

.  Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

.  Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord-d' OVLr  70

. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma 0- OUU  ?  o

.  Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske

.  Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord

.  Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske

”mååå”.



29.

30.

Gry J anne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211  Fauske

Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske

Utvalg menn (30 personer):

1. ØHQMPWN

9
10.

1'11.
4—12.

13.
*14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3o.

Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske

Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord

Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 F auske

Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske

Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske

Bernt Henrik Furehaug, Skj erstadveien 2, 8206 Fauske

Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma

J on Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske

Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske

J ens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord

Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske (6

Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma

Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske

Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord

Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230  Sulitjelma

John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord

Andreas Vestvann J ohnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske

Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske 4)- 75131f
Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 F auske

Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 F auske

Amt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske

Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord

Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 F auske

Kjell Sverre J akobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske

Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske

KjeIl—Willy Strøm, ' , uoHanm. 6C, 8.204%
Tor-Harry Bjørnstad, Trivselsvn. 260, 8215 Valnesfjord

Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske ä- Dao!
J ohn Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske

Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 F auske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:

Domstoladministrasj onen

Valgte meddommere

25 (N  hl/LA Zama
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/5727     
 Arkiv sakID.: 20/338 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
049/20 Formannskap 05.05.2020 
068/20 Kommunestyre 18.06.2020 

 
 
Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 
31. desember 2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
 
Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma 
2. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
3. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord 
4. Linda Kilic, Kirkeveien 22 B, 8207 Fauske 

 
Menn: 

1. Magne Engan, Hageneshaugen 24, 8215 Valnesfjord 
2. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
3. Nils-Christian Steinbakk, Malmveien 10 B, 8208 Fauske 
4. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
velges: 
 
Kvinner: 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
 
Menn: 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 



Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
 
Kvinner: 

1. Marina Eliassen 
2. Marit Stemland 
3. Torill Hagen Fossum 
4. Linda Kilic 

 
Menn: 

1. Magne Engan 
2. Kjell Sverre Jakobsen 
3. Nils-Christian Steinbakk 
4. Geir Mosti 

 
Det omforente forlaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 049/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 velges: 
 
Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma 
2. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord 
3. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord 
4. Linda Kilic, Kirkeveien 22 B, 8207 Fauske 

 
Menn: 

1. Magne Engan, Hageneshaugen 24, 8215 Valnesfjord 
2. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
3. Nils-Christian Steinbakk, Malmveien 10 B, 8208 Fauske 
4. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
Vedlegg: 
11.02.2020 Valg av meddommere 2021 - 2024 1433418 

12.03.2020 Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og 
skjønnsmedlemmer 

1436022 

24.04.2020 Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024 1439216 

24.04.2020 K-sak 122/16 1439217 
 
Sammendrag: 
Til Hålogaland lagmannsrett skal det for perioden 1. januar 2021 . 31. desember 2024 velges 8 
meddommere (4 kvinner, 4 menn) fra Fauske kommune. 
 
En som velges som meddommer i lagmannsretten er utelukket fra valg som meddommer i tingretten. 
Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved valgperiodens start. Lagmannsretten 
understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har tilstrekkelig norskkunnskaper, 
som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er personlig egnet til oppgaven. 
 
Lagmannsretten understreker viktigheten av at «utvalgene av meddommere skal ha en allsidig 
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 
oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til valget», jf. Domstolloven § 67. Vi har bedt om forslag 
på meddommere på kommunens hjemmeside og fått inn flere forslag. Disse ligger som vedlegg til saken. 
 



I vedtak fra K-sak 122/16 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved valgperiodens start 
og hvilke som har ønsket nyvalg. 
 
Fra formannskapets behandling i mai til kommunestyrets behandling i juni vil formannskapets innstilling 
ligge ute til offentlig ettersyn. De foreslåtte medommerne vil også bli vandelskontrollert. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 4 meddommere av hvert kjønn til Hålogaland 
lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Samtlige kommuner i Nordland og Troms og Finnmark
Longyearbyen lokalstyre

Deres referanse Vår referanse Dâto

06.02.20

Valg av meddommere til HåIogaland lagmannsrett for perioden L. januar 2021-
31. desember2024

Det vises til orientering angående nye meddommerutvalg sendt kommunene fra
Domstoladministrasjonen 18. desember 2}Ig.ljenestetiden for de meddommere m.v. som
ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 2016, utløper 31. desember 2020. Kommunene skal
innen 1. juli 2020 ha gjennomførtvalg av medlemmer til de nye utvalgene for perioden
l. januar 2021- 31. desember2024.

Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr. domstolloven $ 64.

En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i
tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.

Til Håloealand lasmannsrett skal det i Deres kommune velges
meddommere. Hvorav kvinner/kvinne og menn/mann. Det skal ikke velges
varamedlemmer.

Lagmannsretten understreker viktigheten av at <utvalgene av meddommere skal ha en

allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget>, jf.
domstolloven $ 67.

For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven $$ 70, 7I og72.Det
pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg,
samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er nødvendig at valgene forberedes
slik at både utelukkelsesgrunner og fritaksgnrnner klarlegges før valget. Mulige feil med
hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers gyldighet. Det vises til
bestemmelsene i domstollovens $ 71, om utelukkelse på grunn av yrke/stilling og til $ 72
om utelukkelse på grunn av vandel. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid
med disse bestemmelsene. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat,
og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta
vandelskontroll i henhold til kravene i $ 72.

Telefon:
7't 66 00 35

Telefaks:
77 66 00 60
Postadresse:
Postboks 251 l, 927 1 Tromsø

E-post og internettadresse
halogaland. lagmannsrett@domstol.no
Besøksadresse:
Tinghuset, FrNansens plass 17

Bankgiro:
6345 0529267

8
4 4
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Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av

sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. domstolloven

$ 90. Slike representanter må henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har

valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold klarlegges
før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at man har rimelig trygghet for at

de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.

Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan alle være medlemmer av samme

meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de utelukket fra ä kunne gjøre

deneste i samme sak, jf. domstolloven $ 32, men dette tilligger det domstolen å forhindre.
Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på kommunalt hold. Det presiseres

derfor at nære pärørendelslektninger kan velges som meddommere.

Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har
tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.

Valgene rapporteres elektronisk på https://www.meddommerutvalg.no. Portalløsningen vil
være klar fua2. marc2020.Informasjon i forbindelse med innlegging av de nye utvalgene
vil bli lagt ut på nevnte adresse.

Av hensyn til uttrekking og innkalling anmodes om at utvalgene registreres snarest mulig
etter valgene og innen 14. september 2020.

Dette brevet sendes bare som e-post.

Med hilsen

Mo*^Kt"hil.
Il,lVnica Hansen Nylunld \---
Førstelagmann

{.*-/¡^:tdt^_U
Inger-Ann Lahm
Administrasjonssjef
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024

Navn Epost Telefon Utdanning/yrke Ønske Merknad

Cathrine Linde Karlsen catie_155@hotmail.com Lærer Vestmyra skole

Lill Trude Wangen lillwangen@msn.com 91589796 Fagarbeider i butikkfaget, salg og service

Elina Maria Winnberg elina_winnverg@hotmail.com 91792703 Utdannet vernepleier - F.K. Rus og psykisk helsetjeneste Begge utvalg

Marina Elisabeth Eliassen marina.eliassen@fauske.kommune.no 97134963 Bibliotekmedarbeider og klubbleder S. ungdomsklubb Lagmannsretten

Raymond Hansen raymond.hansen@fauske.kommune.no 99389762 Vaktmester Vestmyra skole Lagmannsretten

Sverre Hagen sverrehagen49@gmail.com Lagmannsretten Over 70 år

Renee Normann normannrenee@gmail.com Arealplanlegger

Elisabeth Fjellheim elisabeth-nikita@live.no 95755757 Serviceleder i Elite service partner (+ frisør)

Inger Eggen inger.m.eggen@gmail.com 95288173 Fagleder oppmåling i Bygg og Miljø, Teknisk avd. Bodø

Victoria Alstad victoria.alstad@outlook.com 97100669 Sykepleier, Buen korttidsavdeling

Bjørn Rendall bjorenda@hotmail.com 91114495 Pensjonert oberstløytnant fra Hæren Alle

Andy Jensen andy.jensen@vegvesen.no 46811756 Statens vegvesen Lagmannsretten

Mona Helen Nilsen monani67@hotmail.com 95933887 Barne- og ungdomsarbeider - Fauske videregående skole Begge utvalg

Waded Haugen wadykato@yahoo.no 97008970 Saksbehandling i NAV, Bachelor i økonomi og samfunnsfag, studerer master i Samfunnsfag

Liv-Marit Tverå liv.marit.tvera@me.com Tingretten

Erling Skagen erling.skagen@gmail.com

Øyvind Tvedt oyvind.tvedt@sbnett.no Avdelingsleder Planlegging Nexans, Rognan Alle

Elisabeth G. Pettersen elisabethauf@yahoo.no 95251934 Sosionom Tingrett/lagmannsrett

Erik Alvestad erik.alvestad@fauske.kommune.no Skolefaglig rådgiver Tingretten
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

J oumalpostlD: 16/3617

Arkiv sakID.: 15/3260 Saksbehandler: Berit Vestvann J ohnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunes re

Sak nr.: 090/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

122/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG  AV  LAGRETTEMEDLEMMER  OG  MEDDOMMERE  TIL  HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT  FOR  PERIODEN  1.  JANUAR  2017 TIL 31.  DESEMBER 2020

Vedlegg: K-sak 113/12

Brev fra Hålogaland lagmannsrett datert 04.02.2016

Sammendrag:

Til Hålogaland lagmannsrett skal det for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020 velges 10
lagrettemedlemmer/meddommere (5 kvinner, 5 menn) fra Fauske kommune.

En som velges som lagrettemedlem/meddommer i lagmannsretten er utelukket fra valg som
meddommer i tingretten. Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved
valgperiodens start. Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til
lagrettemedlemmer/meddommere som har tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.

Lagmannsretten vil samtidig understreke viktigheten av en balansert aldersfordeling, og at alle
samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer med ulik
etnisk bakgrunn.

I  vedtak fra K-sak  113/12  er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens start, fritatt eller flyttet.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 5 lagrettemedlemmer/meddommere av hvert kjønn
til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2017 — 31. desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG  TIL  INNSTILLING  :

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2017  — 31. desember 2020 velges:

Kvinner:

.V‘PP’N.‘



MPWe

FOR-090/16  VEDTAK- 03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden

1. januar 2017 — 31. desember 2020 velges:

Kvinner:

Torill Hagen Fossum

Linda Mosti
Marit Stemland
Marina Eliassen
Vigdis Kristensen

.U'PWNZ—

enn:
Kjell Eilertsen

Vegard Setså

Sverre Hagen
Raymond Hansen
Arve Rolandsen

MPrz

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRE:
Som lagret‘temedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden

1. januar 2017 — 31. desember 2020 velges:

Kvinner:
Torill Hagen F ossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord

Linda  Mosti, Mosemyrveien 10, 8206 Fauske

Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord
Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230  Sulitjelma

Vigdis Kristensen, Hegreveien 3, 8207 Fauske

.U‘PP’N’.“

enn:
Kjell Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske

Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230  Sulitjelma

Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207 Fauske

Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 F auske

Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske

MPPNFK



KOM-122/16 VEDTAK— 19.05.2016

Nils-Christian  Steinbakk  (F L) fremmet følgende omforente forslag:

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for  perioden

1. januar 2017  — 31. desember  2020  velges:

Kvinner:

1.  Torill  Hagen Fossum, Kosmoveien  59, 8215 Valnesfjord

2.  Linda  Mosti, Mosemyrveien  10, 8206  Fauske

3. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord

4.  Marina  Eliassen, Myrveien  9, 8230  Sulitjelma
5.  Vigdis  Kristensen, Hegreveien  3, 8207  Fauske

Menn:

1. Kjell Eilertsen, Kleivmyra  8, 8200 Fauske
2. Geir Mosti

3. Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207 Fauske

4. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208  F auske

5. Arve Rolandsen, Erikshøgda  13, 8206 Fauske

Det omforente forslaget ble  enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for  perioden

1.januar 2017 — 31. desember  2020  velges:

Kvinner:

1.  Torill  Hagen. icissum, Kosmoveien  59, 8215 Valnesfjord

2.  Linda Mostif Klrånm 225 18207
3. Marit Stemland, Trivselsveien  161, 8215 Valnesfjord

%  4.  Marina  Eliassen, Myrveien  9. 8230  Sulitjelma

5.  Vigdis Kristensen  Hegreveien 3, 820?  Fausked- DUfr' ':i'O

Menn:

1. Kjell Eilertsen, Kleivmyra  8, 8200  Fauske
2.  Geir  Mosli, Hansbakken 15, 8206 Fauske

3. Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207  Fausked' 094!" 70

*4. Raymond Hansen, Balmigata 11,8208 Fauske

5. Arve Rolandsen, Erikshøgda  13, 8206 Fauske

Rett  utskrift  bekrefies

Berit Vestvann Johnsen

fonnannskapssekretær

*  "  @flékfl‘ 401" ([logg/54:

Utskrifi sendes: .

Domstoladministrasjonen LIOU ]”luifi 134," "'
Valgte meddommere
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Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
3. Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske 
 
Utvalg menn (3 personer): 
1. Odd Hasselberg, Holtanveien 673, 8219 Fauske 
2. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
3. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
velges følgende fra Fauske kommune: 
 
Utvalg kvinner (3 personer): 
…………….. 
 
Utvalg menn (3 personer): 
…………….. 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen 
2. Hilde Dybwad 
3. Sara Pavall 
 



Utvalg menn (3 personer): 
1. Odd Hasselberg 
2. Lars Morten Rødås 
3. Svein Roger Bådsvik 

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 050/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
velges følgende fra Fauske kommune: 

 
Utvalg kvinner (3 personer): 
1. Kirsti Ellingsen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
3. Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske 
 
Utvalg menn (3 personer): 
1. Odd Hasselberg, Holtanveien 673, 8219 Fauske 
2. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
3. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske 

 
Vedlegg: 
24.04.2020 K-sak 123/16 1439234 

12.03.2020 Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og 
skjønnsmedlemmer 

1436022 

24.04.2020 Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024 1439235 
 
Sammendrag: 
I medhold av jordskifteloven § 2-5 skal det i Fauske kommune velges jordskiftemeddommere. Totalt skal 
Fauske kommune velge 6 personer, like mange av hvert kjønn. 
 
Når kommunestyret skal velge personer til jordskifteretten er det viktig at dette blir reprentativt i 
forhold til kommunens befolkning, jf. Domstolloven § 67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til 
alder blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur. 
 
Jordskifteretten skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I områder med 
reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant jordskiftemeddommerne. I 
tillegg bør kommunestyret ta henryn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog 
og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget. 
 
Meddommere til tingretten og lagmannsretten kan velges som jordskiftemeddommere. 
 
Krav til den som velges er tilsvarende for meddommere til tingretten og lagmannsretten. 
 
I vedtak fra K-sak 123/16 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved valgperiodens start. 
 
Fra formannskapets behandling i mai til kommunestyrets behandling i juni vil formannskapets innstilling 
ligge ute til offentlig ettersyn. De foreslåtte medommerne vil også bli vandelskontrollert. 
 
Det bes om at kommunestyret foretar valg av 6 jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 
1. januar 2021 – 31. desember 2024. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/3657

Arkiv sakID.: 16/427 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

Sak nr.: 091/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

123/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG  AV  JORDSKIFTEMEDDOMMERE  FOR  PERIODEN  1.  JANUAR 2017  -  31.

DESEMBER 2020

Vedlegg: K111/12  — Valg av jordskifteutvalg for perioden 1. mai 2013 — 31. desember 2016

Brev fra Salten jordskifterett datert 02.02.2016

Sammendrag:

I medhold av jordskiftelovens  §  2-5 ska] det i Fauske kommune velge jordskiftemeddommere.

Totalt skal Fauske kommune velge  6  personer, like mange av hvert kjønn.

Når kommunestyret skal velge personer tiljordskifteretten er det Viktig at dette blir representativt

i  forhold til kommunens befolkning, jf. domstolloven § 67. Dette innebærer at man foruten å ta

hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.

Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene.  I

områder med reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant

jordskiftemeddommeme. I tillegg bør kommunestyret ta hensyn til at jordskiftemeddommere

som regel deltar på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at

jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget.

Meddommere til tingretten og lagmannsretten kan velges som jordskiftemeddommere.

Krav til den som velges er tilsvarende for meddommere til tingretten og lagmannsretten.

Det bes om at kommunestyret velger  6  jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1.

januar 2017 til 31. desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG  TIL  INNSTILLING  :

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31.

desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):

.....................................

.....................................



FOR—091/16 VEDTAK- 03.05.2016

Nils-Christian  Steinbakk  (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1.  januar 2017  til 31.
desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):

.  Ragnhild Dreier

I  Kirsti Ellingsen
.  Sara Pavall

Utvalg menn  (3 personer):

.  Egil Kristoffersen

'  Lars Morten Brekke

c  Svein Roger Bådsvik

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRE:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar  2017  til 31.
desember  2020  velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):

.  Ragnhild  Dreier, Trivselsveien  81, 8215 Valnesfjord

'  Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211  Fauske

.  Sara  Pavall, Grønåsveien 25, 8219  Fauske

Utvalg menn (3 personer):

0  Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215  Valnesfjord

'  Lars Morten  Brekke, Svenskveien  8, 8200  Fauske

.  Svein Roger  Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211  Fauske

KOM-123/16 VEDTAK- 19.05.2016

Nils-Christian Steinbakk  (F L) fremmet  følgende  omforente forslag:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar  2017  til 31.
desember  2020  velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):

'  Ragnhild  Dreier, Trivselsveien  81, 8215  Valnesfjord

.  Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211  Fauske

0  Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219  Fauske

Utvalg menn  (3 personer):

'  Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215  Valnesfjord



0  Lars Morten Rødaas

.  Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31.

desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):

.  Ragnhild Dreier, Trivselsveien 81, 8215 Valnesfjord

.  Kirsti Ellingsen, WW, 8211 Fauske [(n/sd ung

.  Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske

Utvalg menn (3 personer):
.  Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord <1— 0“! 30

'  Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske

'  Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske

Rett utskrift bekrefies

Berit Vestvann Johnsen

formannskapssekretær

Utskrift sendes:

Domstoladministrasj onen

Valgte meddommere
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

 
 



Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024

Navn Epost Telefon Utdanning/yrke Ønske Merknad

Cathrine Linde Karlsen catie_155@hotmail.com Lærer Vestmyra skole

Lill Trude Wangen lillwangen@msn.com 91589796 Fagarbeider i butikkfaget, salg og service

Elina Maria Winnberg elina_winnverg@hotmail.com 91792703 Utdannet vernepleier - F.K. Rus og psykisk helsetjeneste Begge utvalg

Marina Elisabeth Eliassen marina.eliassen@fauske.kommune.no 97134963 Bibliotekmedarbeider og klubbleder S. ungdomsklubb Lagmannsretten

Raymond Hansen raymond.hansen@fauske.kommune.no 99389762 Vaktmester Vestmyra skole Lagmannsretten

Sverre Hagen sverrehagen49@gmail.com Lagmannsretten Over 70 år

Renee Normann normannrenee@gmail.com Arealplanlegger

Elisabeth Fjellheim elisabeth-nikita@live.no 95755757 Serviceleder i Elite service partner (+ frisør)

Inger Eggen inger.m.eggen@gmail.com 95288173 Fagleder oppmåling i Bygg og Miljø, Teknisk avd. Bodø

Victoria Alstad victoria.alstad@outlook.com 97100669 Sykepleier, Buen korttidsavdeling

Bjørn Rendall bjorenda@hotmail.com 91114495 Pensjonert oberstløytnant fra Hæren Alle

Andy Jensen andy.jensen@vegvesen.no 46811756 Statens vegvesen Lagmannsretten

Mona Helen Nilsen monani67@hotmail.com 95933887 Barne- og ungdomsarbeider - Fauske videregående skole Begge utvalg

Waded Haugen wadykato@yahoo.no 97008970 Saksbehandling i NAV, Bachelor i økonomi og samfunnsfag, studerer master i Samfunnsfag

Liv-Marit Tverå liv.marit.tvera@me.com Tingretten

Erling Skagen erling.skagen@gmail.com

Øyvind Tvedt oyvind.tvedt@sbnett.no Avdelingsleder Planlegging Nexans, Rognan Alle

Elisabeth G. Pettersen elisabethauf@yahoo.no 95251934 Sosionom Tingrett/lagmannsrett

Erik Alvestad erik.alvestad@fauske.kommune.no Skolefaglig rådgiver Tingretten
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Valg av skjønnsmedlemmer - Forslag fra Fauske kommune for perioden 
01.01.2021 - 31.12.2024 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 05.05.2020 
Innstilling til kommunestyret: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås følgende 10 
personer: 

1. Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Bodil Lundbakk, Nesveien 31, 8215 Valnesfjord 
3. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
4. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske 
5. Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske 
6. Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord 
7. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
8. Karin Rugås, Finneidgata 16, 8210 Fauske 
9. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
10. Renée Normann, Bringsliveien 78, 8215 Valnesfjord 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås følgende 
10 personer: 
……………………… 

 
 

 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås følgende 10 
personer: 

1. Ole Martin Pettersen 
2. Bodil Lundbakk 
3. Sverre Hagen 
4. Bjørn Inge Gabrielsen 
5. Kenneth Johansen 
6. Regine Kristoffersen 
7. Andy Jensen 
8. Karin Rugås 
9. Lars Morten Rødaas 



10. Renee Normann 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 051/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 foreslås følgende 10 
personer: 

1. Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske 
2. Bodil Lundbakk, Nesveien 31, 8215 Valnesfjord 
3. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske 
4. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske 
5. Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske 
6. Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord 
7. Andy Jensen, Hansbakken 3 B, 8206 Fauske 
8. Karin Rugås, Finneidgata 16, 8210 Fauske 
9. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
10. Renée Normann, Bringsliveien 78, 8215 Valnesfjord 

 
Vedlegg: 
31.03.2020 Rettelse - Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2021 - 31.12.2024 - forslag fra 

kommunene 
1436800 

31.03.2020 Valg av skjønnsmedlemmer 010121 - 311225 - forslag fra kommunene 1436751 

19.12.2019 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 
2025 

1429647 

19.12.2019 Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for 
perioden 2021 - 2025 

1429649 

19.12.2019 Oversikt over behov for skjønnsmedlemmer - tabell 1429650 

24.04.2020 K-sak 125/16 - Valg av skjønnsmedlemmer - Forslag fra Fauske kommune 
for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

1439189 

24.04.2020 Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024 1439218 
 
Sammendrag: 
Nordland fylkesting vil oppnevne skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunene. 
 
Reglene for valg av skjønnsmedlemmer framgår av informasjonen fra Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
 
Den øvre aldersgrense etter domstollovens § 70 annet ledd nr. 1 gjelder ikke for skjønnsmedlemmer. 
 
Departementet gjør oppmerlsom på at domstolene, som tidligere, har gitt uttrykk for at de i liten grad 
har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Derimot har de fleste domstolene 
behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift 
av fast eiendom. Mange domstoler nevner også behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse 
på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at 
skjønnsmedlemmene har særlig kompetanse innen økonomi, revisjon og regnskap. Domstolene 
understreker også viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis hvilken 
utdannelse, stillling og erfaring de har. 
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes, også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Enkelte domstoler gir uttrykk for at de samme alderhensyn bør 
hensynstas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser. 
 
Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter vil det være en stor fordel om de skjønnsmedlemmene som 



oppnevnes har en viss digital kompetanse. 
 
Det bes om at kommunestyret forslår 10 skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 – 31. 
desember 2024. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2021 - 31.12.2024 - forslag fra 

kommunene   
 

Vi har blitt gjort oppmerksom på ved en inkurie har perioden for valget av skjønnsmedlemmer blitt 

feil. Rett perioden er fra 01.01.2021- 31.12.2024 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anita Hansen 

sekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 
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Hovedmottakere: 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2021 - 31.12.2025 - forslag fra 

kommunene   
 

Viser til brev av 13.12.2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet til kommunene, 

fylkeskommunene og fylkesmennene med overskrift «Valg av forliksmedlemmer og 

skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025». 

 

Som det fremgår av brevet er det fylkeskommunen som oppnevner skjønnsmedlemmer basert på 

forslag fra kommunene og tingrettene. Fylkeskommunen er gitt frist til 15.oktober 2020 med å 

foreta oppnevning, noe som innebærer at behandlingen i Nordland fylkesting må skje på 

samlingen  26. – 28. oktober 2020.  

 

Vi ber med dette om forslag fra kommunen, og om at disse blir sendt oss snarest og senest innen 

5.september  2020. 

 

I brevet fra Justis- og beredskapskapsdepartementet som er nevnt ovenfor, blir kravene til 

skjønnsmenn nærmere omtalt. Vi går derfor ikke nærmere inn på dette. Men i likhet med 

departementet understreker vi at det i omtalen av de enkelte må legges vekt på å få frem på hvilke 

fagområder de foreslåtte skjønnsmedlemmer har særlig kompetanse.  

 

Ved innsending av forslag på skjønnsmedlemmer ber vi om at følgende opplysninger tas med om 

de enkelte: 

• Navn og bostedsadresse  

• Fødselsnummer 

• Eventuell telefon til arbeidssted og privat 

• Stilling og yrke 

• Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av 

yrkesbetegnelsen 
 

Vi ber også om å få opplyst om kommunen har sjekket kandidatens vandel mot strafferegisteret. 

 

Når det gjelder hvor mange som skal foreslås fra de enkelte kommunene, så viser vi til side 4 og 5 

i dette brev. Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall 

som skal velges. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Lise Wærnes Nilsen 

Kontorleder 

       Anita Hansen 

       sekretær 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 
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Hovedmottakere: 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 
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Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 
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Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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Alstahaug domssogn 38 

Herøy 2 

Alstahaug 10 

Leirfjord 3 

Vefsn 17 

Grane 2 

Hattfjelldal 2 

Dønna 2 

 

Brønnøy domssogn 21 

Bindal 2 

Sømna 3 

Brønnøy 13 

Vega 2 

Vevelstad 1 

 

Lofoten domssogn 17 

Moskenes 1 

Flakstad 1 

Vestvågøy 8 

Vågan 7 

 

Ofoten domssogn 56 

Narvik 44 

Hamarøy 4 

Lødingen 5 

Evenes 3 

 

Rana domssogn 40 

Nesna 2 

Hemnes 5 

Rana 29 

Lurøy 2 

Træna 1 

Rødøy 1 

 

Salten domssogn 65 

Bodø 41 

Meløy 5 

Gildeskål 1 

Beiarn 1 

Saltdal 4 

Fauske 8 

Sørfold 1 

Steigen 2 

Værøy 1 

Røst 1 
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Vesterålen domssogn 30 

Hadsel 8 

Bø 3 

Øksnes 4 

Sortland 10 

Andøy 5 

 



 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4A 

0484 Oslo 

Leveringsadresse 

Varemottak 

Akersgata 59 

0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Sivilavdelingen  

Grethe Kleivan 

22245298 

grethe.kleivan@jd.dep.no 
 

 

 

Kommunene 

Fylkeskommunene 

FylkesmenneneFauske kommune 

 

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 19/5509 - GRK 13.12.2019 

 

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 

2025  

 

Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, 

meddommere, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer. 

Valget skal foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 

1. januar det påfølgende året. 

 

Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av 

lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere. 

 

Vedlagt følger en redegjørelse for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og 

skjønnsmedlemmer, herunder om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og 

fylkesmedlemmene i den forbindelse. 

 

Spesielt om valg av skjønnsmedlemmer 

Domstoladministrasjonen har utarbeidet en oversikt over domstolenes ønsker med 

hensyn til antall skjønnsmedlemmer for kommende periode. Departementet har på 

denne bakgrunn fastsatt antall skjønnsmedlemmer, se vedlagte oversikt. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at domstolene, som tidligere, har gitt uttrykk for at 

de liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Derimot 

har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til 

ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner 
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også behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og 

reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker 

også at skjønnsmedlemmene har særlig kompetanse innen økonomi, revisjon og 

regnskap. Domstolene understreker også viktigheten av at det i opplistingen over 

skjønnsmedlemmene oppgis hvilken utdannelse, stilling og erfaring de har. 

 

En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes, også 

oppnevnes som meddommere i jordskifterettene. Enkelte domstoler gir uttrykk for at 

de samme aldershensyn bør hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av 

meddommere, selv om dette ikke er regulert i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  

 

Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter vil det være en stor fordel om de 

skjønnsmedlemmene som oppnevnes har en viss digital kompetanse. 

 

Opprettelse av felles forliksråd  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med 

kommunesammenslåingene fra 01.01.2020 fastsatt en egen forskrift for den enkelte 

sammenslåingen der det blant heter at «Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen 

av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra 

sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at 

virketiden for de eksisterende forliksrådene skal videreføres slik at den nye kommunen har 

to eller flere forliksråd i en periode.». 

 

Etter domstolloven § 27 femte ledd kan kommuner som har samme sekretariat for 

forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, beslutte å ha felles forliksråd med 

tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer. Dette forutsetter 

enighet om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og 

om hvordan det skal sikres at det blant medlemmene og varamedlemmene er både 

kvinner og menn. Kommunene kan imidlertid ikke velge flere medlemmer og/eller 

varamedlemmer enn det som fremgår av § 27 første ledd.  

 

Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter domstolloven  

§ 57. 

 

Oppnevnelse av møtefullmektiger 

Tvisteloven § 6-7 sjette ledd første punktum fastslår at hvert forliksråd skal ha et utvalg 

av faste møtefullmektiger. § 6-7 sjette ledd lyder: 

 

«Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. 

Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. 

Kongen gir forskrift om antall møtefullmektiger, deres kvalifikasjoner og godtgjøring 

mv.» 
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Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for «inntil fire år av gangen», jf. 

sjette ledd annet punktum. Det samme fremgår av tvistelovforskriften § 3 første ledd 

første og annet punktum: 

 

«Utvalg av faste møtefullmektiger 

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for 

forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av 

gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og 

kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. 

I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i 

utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 

medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha 

minst 10 medlemmer. 

 

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med 

alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og 

muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen 

gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser 

enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, 

herunder egne interesser. 

 

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for 

møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. 

Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.» 

 

Det skal som et minimum være tre medlemmer i utvalget, men antallet medlemmer 

skal tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall.  

 

Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004–

2005) side 381, og Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) hvor det fremgår at kommunene ikke 

pålegges å oppnevne utvalget som sådan hvert fjerde år. Den øvre grensen på fire år 

skal imidlertid sikre at møtefullmektigene undergis en viss vurdering med jevne 

mellomrom, jf. Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) side 42. At myndigheten er lagt til 

«kommunen», betyr at oppnevningene kan delegeres til administrasjonen. 

 

Det er ikke noe i veien for at kommunen spør forliksrådet og andre med tilknytning til 

den sivile rettspleien på grunnplanet til råds, men forslaget tillegger ikke forliksrådets 

formann noen formell funksjon i denne sammenheng. 

 

Det er ikke nødvendigvis slik at oppnevningsperiodene i utvalget av faste 

møtefullmektiger må samsvare med oppnevningsperiodene for forliksrådsmedlemmer. 

Det gjelder andre regler for oppnevning av medlemmer til forliksrådet enn for 

oppnevninger til utvalget for faste møtefullmektiger, se domstolloven § 57, jf. § 27, jf. 

kommuneloven §§ 7-4 til 7-8, og det er andre hensyn som ligger til grunn for reglene. At 
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det er kommunestyret som velger medlemmer til forliksrådet som sådan for fire år, 

mens kommunen oppnevner medlemmer til utvalget av faste møtefullmektiger for inntil 

fire år, er forskjeller som etter departementets syn begrunner at valg-

/oppnevningsperiodene ikke må være sammenfallende. 

 

Når det er opprettet felles forliksråd for flere kommuner i medhold av domstolloven  

§ 27 syvende ledd, skal hver kommune oppnevne medlemmer til utvalget. 

 

Tvistelovforskriften § 3 angir hvor mange møtefullmektiger det enkelte utvalget skal 

eller bør ha. Dette gjelder også for kommuner som slås sammen. Hvilket antall 

møtefullmektiger den nye kommunen skal ha, vil således avhenge av saksmengden i 

forliksrådet og den nye kommunens innbyggertall. Det er angitt et minste antall 

møtefullmektiger i § 3, men det er ikke noe i veien for at den nye kommunen til 

sammen får flere møtefullmektiger enn minimumsantallet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jostein Haug Solberg 

avdelingsdirektør 

 

Grethe Kleivan 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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1 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 

Departementet ønsker innledningsvis å understreke at forliksrådene har en viktig og 

krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det 

som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket 

for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for 

forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets 

oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for 

forliksråd og namsmenn. 

1.1 Forliksrådets sammensetning m.m. 

Domstolloven § 27 gir følgende regler for sammensetningen av forliksrådet: 

 

«I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant 

medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 

Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den 

av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes 

sted. 

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha 

to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene 

formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre 

formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som 

leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i 

samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet 

fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig 

tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven. 

Den alminnelige namsmannen er sekretariat for forliksrådene i sitt distrikt. 

Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme 

domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes 

medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om 

hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om 

hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både 

kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden 

etter § 57.» 



3 

 

1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 

vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til 

forliksrådsmedlem: 

 

• Vedkommende må ha fylt 25 år. 

• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1. 

• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet 

til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.  

• Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg. 

 

Valg av forliksrådsmedlemmene skal skje innen 15. oktober året etter 

kommunestyrevalget og valgperioden løper i fire år fra 1. januar året etter. Det gjøres 

ikke unntak fra alderskravet. 

 

Det følger av domstolloven § 57 tredje ledd at «den som ikke bor i kommunen, kan 

nekte å ta imot valg.» Man er altså valgbar selv om man ikke bor i kommunen, men 

man kan nekte å ta imot valget. Om sammenhengen mellom domstolloven § 57 tredje 

ledd og § 59 første ledd fremgår det av Bøhns kommentarutgave til domstolloven: 

«Også hvis et forliksrådsmedlem flytter fra kommunen, må det holdes suppleringsvalg, selv 

om medlemmet ønsker å fortsette. Men ettersom folk utenfor kommunen er valgbare, jf. 

merknad 2 til § 56 tredje ledd, er det ikke noe i veien for at kommunestyret kan gjenvelge 

medlemmet dersom vedkommende er villig, […].» 

 

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre 

særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to 

perioder tidligere. 

 

Digitaliseringen av publikumstjenester innen den sivile rettspleie på grunnplanet vil få 

stor betydning for forliksrådene. Etter planen skal løsningen for forliksrådene 

implementeres høsten 2020. Den digitale løsningen vil blant annet innebære at 

forliksrådets medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere 

rettsbøker. Det vil derfor være en stor fordel om de forliksrådsmedlemmene som 

velges har god digital kompetanse. 

 

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller 

utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos 

dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.  

Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.  
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1.3 Utelukkelse fra valg 

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 

tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg 

som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.  

1.3.1 Utelukkelse fra valg på grunn av stilling 

Hensynet til domstolenes uavhengighet, og til at befolkningen skal ha tillit til 

uavhengigheten, begrunner reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling. Det er 

avgjørende for tilliten til domstolene at domstolene oppfattes å være uavhengige av 

andre statlige myndigheter. De samme hensyn gjør seg gjeldende for den som skal 

velges til forliksrådsmedlem. 

 

Domstolloven § 71 lyder: 

 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske 

rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som 

er tildelt begrenset politimyndighet, 

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen1 

og dens styre, 

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner 

med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som 

tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 

§ 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra 

tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer 

arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver. 

1.3.2 Utelukkelse fra valg på grunn av vandel 

Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, fremgår av domstolloven § 72: 

 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 

62 til 65, 

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
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4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre 

enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som 

etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start 

er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig 

av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff 

vurderes hver del for seg etter første ledd.» 

 

Domstolloven § 72 innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av 

betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem. Etter 

domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med  

§ 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom 

kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller 

politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal 

innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er 

valgbar etter § 72. 

 

For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som 

forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene 

som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges.  

1.4 Fremgangsmåten ved valget 

1.4.1 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer 

Valg av forliksrådsmedlemmer skal etter domstolloven § 57 første ledd foregå innen 15. 

oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Det nye forliksrådet trer sammen 1. januar 

det påfølgende år. Valget foretas av kommunestyret selv.  

 

Paragraf 57 lyder: 

 

«Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget 

foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 

1. januar det påfølgende år. 

 

For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som 

følger av paragrafen her og av § 27. 

 

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene 

bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, 

med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen. 
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Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det 

blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter 

kommuneloven § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal 

kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått 

færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet 

om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom 

det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest 

stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest 

færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste 

opprykk skal skje.» 

 

I kapittel 7 i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 

(Kommuneloven) er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til folkevalgte organer 

mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik som følger av 

domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg når minst ett 

medlem krever det, og ellers som avtalevalg, jf. kommuneloven § 7-4. Bestemmelsen i 

kommuneloven § 7-6 femte ledd om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til 

anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre 

varamedlemmer. 

 

Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan 

fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider 

gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved 

forfall til forliksrådets møter. 

 

Ved avtalevalg angir kommuneloven § 7-7 tredje ledd hvordan en valgteknisk skal 

oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det blant medlemmene og varamedlemmene 

skal være både kvinner og menn. Når det gjelder forholdsvalg vises til kommuneloven  

§ 7-6, jf. domstolloven § 57.  

1.4.2 Valg av leder for forliksrådet – rekkefølgen for de valgte medlemmene 

Om valg av leder for forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret 

velger én av forliksrådsmedlemmene til «formann». Denne bestemmelsen skal forstås 

slik at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, 

uten at det avgjøres hvem som skal være «formann». Deretter foretas særskilt valg av 

«formann» blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem 

etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 7 nevnt over. 

 

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte 

medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal 

fungere ved «formannens» eller andre medlemmers fravær, jf. domstolloven § 27 tredje 

ledd. Dette vil avhenge av om medlemmene er valgt ved forholdstallsvalg eller ved 

avtalevalg. Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til 

kommuneloven § 7-6. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 7-7. 
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1.4.3 Fylkesmannens oppnevning av valgte forliksrådsmedlemmer og 

varamedlemmer 

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes 

rekkefølgen fastslått, sender kommunen innberetning om valget til fylkesmannen. 

Fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med forliksrådets virksomhet, er 

regulert i domstolloven § 58: 

 

«Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han 

oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers påbyr 

han at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg. 

 

Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet.» 

 

Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og 

kommuneloven, stadfester han valget. I motsatt fall skal fylkesmannen påby at det 

avholdes nytt valg. 

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning 

Adgangen til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer følger av domstolloven 

§ 59: 

 

«Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller 

når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 

53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre 

tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid 

som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg. 

 

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før 

tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd. 

 

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan 

fylkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre 

måneder. Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to 

forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene 

samtykker. 

 

Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i 

rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt 

medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret selv velge ny 

formann uavhengig av første punktum.» 

 

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. 

Behovet for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite 

hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen 
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kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i 

forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. 

Det er en forutsetning at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at 

de oppfyller vilkårene i domstolloven §§ 53 og 56. 

 

Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at 

det ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge «formann» uavhengig av den 

rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven § 27 skal forstås slik at 

kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd, skal velge «formann» uten hensyn 

til den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt. 1.4.2. Det samme bør 

gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og 

det enkelte medlem er tjent med. Lederen for forliksrådet har ofte en større 

arbeidsbyrde og et større ansvar enn de øvrige medlemmer, og lederens evne til å lede 

forliks- og domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør 

innhente forliksrådets syn før forslag fremsettes. 

 

2 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 

2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene 

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)§ 14 gir 

regler for oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) § 14 lyder: 

 

«I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av 

fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen 

foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år 

fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert 

domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til 

hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 

 

Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, 

og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis 

berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en 

øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder 

retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet 

punktum. 

 

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende 

oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og 

jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde 

fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og privat, stilling 

og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.» 
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Det er fylkestinget som velger skjønnsmedlemmer. Fylkestingets kompetanse til å 

oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan delegeres til 

fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene.  

 

Oversikten fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde samme 

opplysninger om de valgte medlemmene som domstolene har bedt om i forbindelse 

med forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for 

det første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes 

særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. 

For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig. 

2.2 Vilkår for å kunne velges til skjønnsmedlem 

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd til domstolloven §§ 70, 71 til 74 og 

79 samt § 90 innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av 

skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige 

forutsetninger og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer 

og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 

gjelder imidlertid ikke for skjønnsmedlemmer. Da det er fylkeskommunene som 

oppnevner de fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til 

«kommunen», «kommunestyret» og liknende forstås som henvisninger til tilsvarende 

instanser i fylkeskommunen. 

 

Departementet understreker at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av 

utvalget. Særlig må det sørges for at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall 

personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin 

virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn 

bør tillegges betydelig vekt ved valget. 

2.3 Utelukkelse fra valg 

Det gjelder samme regler for utelukkelse fra valg for skjønnsmedlemmer som for valg 

av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det vises til omtalen under pkt. 1.3 

ovenfor. Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte 

kandidater eller valgte medlemmer av utvalget opp mot strafferegisteret. 

2.4 Fremgangsmåten ved valget 

2.4.1 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver 

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til antall skjønnsmedlemmer til 

fylkeskommunen, med gjenpart til kommunene i domssognet.  

 

Tingrettene bør også kunne foreslå skjønnsmedlemmer med navn til fylkeskommunen. 

Allerede oppnevningsadgangen i den enkelte sak tilsier dette. I Ot.prp. nr. 18 (1971-72) 

side 25 heter det at «Departementet mener at fylkestinget skal ha plikt til å innhente 

forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene som må forutsettes å ha god 

kjennskap til hvem som egner seg som skjønnsmenn. Fylkestinget bør for øvrig også kunne 

henvende seg til andre faginstanser eller folkevalgte organer for å få forslag.». Også 
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ordlyden i skjønnsprosessloven § 14 første ledd første punktum «oppnevnes av 

fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene» understøtter dette. 

 

Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet 

bestemmes etter folketallet i kommunene. Departementet mener at det mest praktiske 

er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter 

denne, og gir domstolene og kommunene en meddelelse om dette. (Denne legges til 

grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med 

justeringer av antallet fra departementets side). 

 

Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles 

av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. 2.1. 

 

Det samlete forslag bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. 

Om ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for 

uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved 

forholdsvalg dersom dette kreves). 

 

Oversikten over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåttes 

navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted 

og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke 

dekkes av yrkesbetegnelsen. 

 

En oversikt over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylkene og domssognene 

følger vedlagt. 

2.4.2 Fylkestingets oppnevning av utvalgene 

Det er mest hensiktsmessig at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer, 

meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye 

fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for 

innberetning av forslagene. 

 

Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og 

avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig, så langt disse passer. 

 

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter fylkestingsvalget, sende oppgave 

over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i 

fylket og til vedkommende lagmannsrett, jf. § 14 tredje ledd.  

2.5 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning 

Fylkesrådmannen skal slette et skjønnsmedlem fra utvalget når et skjønnsmedlem 

flytter fra fylket eller vilkårene for sletting for øvrig foreligger etter reglene i 

domstolloven § 76 første eller annet ledd, jf. skjønnsprosessloven § 15, som lyder: 
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«Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen 

når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger 

etter reglene i domstolloven § 76 første eller annet ledd. Før avgjørelse treffes, skal 

vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og han skal om 

mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolloven § 76 tredje ledd om 

klage gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et 

skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen. 

 

Beslutning om endringer i skjønnsmedlemutvalget meddeles tingrettene og 

jordskifterettene i fylket og vedkommende lagmannsrett.» 

 

Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for 

oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og 

slettelsesgrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til 

fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting 

eller slettelsesgrunner, bør dette straks videreformidles til fylkesrådmannen. 

Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de plikter å gi melding om alle 

endringer av betydning. 
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DOMSTOL ANTALL KYNDIGHET ANNET 
 

Agder 
lagmannsrett 
 

   

Alstahaug, Rana og 
Brønnøy tingrett 

Ingen endring 
Alstahaug: 38 
Rana: 40 
Brønnøy: 21 

Kommunale planprosesser.  
Reguleringsplaner, tomtefestelov, 
innløsning av festetomter, 
verditakst, økonomi, skatt, 
regnskap, revisjon, odelslov og 
odelstakst.  
Videre er det behov for kyndighet 
innen skogbruk og landbruk.  
Eiendomsomsetning og taksering  
Vurdering av teknisk stand, 
skadevurdering og skadetakst  
Kompetanse på 
anleggsvirksomhet/byggteknikk/ 
byggingeniør, veibygging, 
veiprosjektering og gjennomføring. 
 

 

Aust-Agder tingrett 60 skjønnsmedlemmer Kyndighet i taksering av fast 
eiendom, bygningsfaglig innsikt, 
kunnskap knyttet til entreprise, 
kunnskap om jordbruk og skogbruk 

 

Aust-Telemark 
tingrett 

Bør reduseres 
Notodden: 15 
Bø og Sauherad: 12 
Tinn: 8 
Hjartdal: 2 

Jord- og skogbruk, takst- og 
eiendomskyndige og 
spisskompetanse på taksering av 
fritidsboliger i området. Regnskaps 
og revisjonskompetanse. Videre 
ønskes noen med 
entreprenørbakgrunn. 
 

Bø og Sauherad (og Nome) kommuner slås sammen fra 
årsskiftet 
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Bergen tingrett Mellom 50 – 70 personer er tilstrekkelig Kompetanse innen 
eiendomsutvikling, megling og 
utbygging, verdivurdering av bolig-, 
landbruks- og næringseiendom. 
Kyndighet innen entreprise, plan- 
og bygnings- og 
reguleringsprosesser. Kostnader 
med grunnarbeider og revisjon 
(vurdering av kapitalstrøm på 
næringseiendom/kapitalisering). 
 

Må oppgis hva de er spesielt kyndige i, og om de har 
deltatt i skjønn tidligere. Alder må hensyntas, bør 
praktiseres som for alminnelige meddommere. 
Kompetansen må dokumenteres i utvelgelsesprosessen. 

Drammen tingrett Totalt 95 skjønnsmedlemmer, hvorav 
Landbruk: 25 
Byggfag/tømrer: 25 
Takstmenn: 10 
Eiendom/eiendomsmegler/arealplanlegger: 
10 
Vei/avløp: 5 
Regnskap/revisjon/økonomi/aksjer: 15 
Helse: 5 
 

Se forrige kolonne  

Follo tingrett 60 skjønnsmedlemmer videreføres. 
 

Ikke oppgitt  

Fredrikstad tingrett 
og Halden tingrett 

Totalt 42 skjønnsmedlemmer, 
30 fra Fredrikstads domssogn og 12 fra 
Haldens 

Kyndighet innen taksering av 
eiendom, jord- og skogbruk, 
økonomi og regnskap, bygg- og 
anleggsvirksomhet (geoteknisk 
kompetanse), arkitekt – innsikt 
innen planarbeid og byggekrav. 
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Gjøvik tingrett Viderefører samme antall som i dag Entreprise som rør, elektro og vei-

kyndighet, samt særlig kyndighet 

innenfor jordbruk. 

 

 

Hedmarken 
tingrett 

Videreføre dagens 58 skjønnsmedlemmer Disse bør ha landbruksfaglige  
kompetanse  
(sivilagronomer), 
takstkompetanse knyttet  
til skade- og verdivurderinger, 
kyndighet innen fast eiendom, 
skogfaglig kompetanse, og 
økonomer  
 

Må se listene fra Hedmark og Oppland sammen i 
forbindelse med sammenslåingen til Innlandet fylke. 

Kristiansand 
tingrett 

Ingen endring Kyndighet innen jordbruk og 
skogbruk, eiendom, takst, IT, EL og 
regnskap. Vil sende liste over 
aktuelle personer til Vest-Agder 
fylkeskommune og Kristiansand 
kommune. 
 

Bør være felles utvalg for Vest-Agder og Aust-Agder 

Lister tingrett Reduseres fra 30 til 20 fordelt slik: 
Nye Lyngdal: 6 
Farsund: 5 
Flekkefjord: 5 
Kvinesdal: 3 
Hægebostad:1  
 

Jordbruk, skogbruk, byggfag og 
regnskap 

Må varsle fylkeskommunen 

Nedre Romerike 
tingrett 
 

Ingen reduksjon   

Nedre Telemark 
tingrett 

10 skjønnsmedlemmer – ingen endring Kyndige i jord- og skogbruk, bygg- 
og anleggsvirksomhet, taksering av 
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fast eiendom og 
økonomikompetanse. 
 

Nordmøre tingrett 30 skjønnsmedlemmer 
10 jordbruk 
10 bygningsfag/taksering 
10 eiendomsutvikling/regnskap 
 

Se forrige kolonne  

Ringerike tingrett  35 skjønnsmedlemmer 
Ringerike: 25 
Hole: 6 
Jevnaker: 4 

Kompetanse på fast eiendom, 
skogbrukskyndige, bygningskyndige, 
plan- og reguleringskyndige. 
Dessuten ønskes kompetanse innen 
økonomi og regnskap. 

Pga habilitet ønskes at en del av skjønnsmedlemmene 
ikke er ansatt i kommune eller offentlige etater. 
 
Ønsker ikke skjønnsmedlemmer med almen kompetanse 
mv. 

Stavanger tingrett 79 videreføres Kyndighet i taksering av fast 
eiendom (meglere, takstmenn og 
ingeniører), kyndighet innen 
verdsettelse av landskapsinngrep, 
og agronomer. 
 

Vil gjerne ha opplyst hvilken utdannelse og stilling 
skjønnsmedlemmene har, samt hvor de arbeider. 

Sør-Trøndelag 
tingrett 
 

Viderefører samme antall som i dag   

Sør-Østerdal 
tingrett og 
Nord-Østerdal 
tingrett 

Totalt 25 skjønnsmedlemmer for begge 
tingretter, 
 
Nord-Østerdal ønsker 12 hvorav 8 med 
kunnskap innen 
jordbruk/skogbruk/naturbruk og 4 med 
kunnskap innen bygg og entreprise. 
 

Bygg/anlegg, jordbruk og skogbruk.  

Trondenes tingrett Reduseres fra 42 til 20 skjønnsmedlemmer 
Harstad: 10 
Ibestad: 3 

Eiendom og tomteverdi, generell 

eiendomskompetanse, takstmenn, 

byggmestere 

Skjønnsmedlemmene bør ha digital kompetanse. 
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Kvæfjord: 3 
Skånland: (Tjeldsund fra 01.01.20): 4 

Revisorer 

Bedriftsøkonomer/siviløkonomer 

 
Valdres tingrett Dagens antall videreføres Mangler takstmenn og 

eiendomsmeglere. Ønsker at 
bestemte personer forespørres, jf 
neste kolonne. 
 

Opplister bestemte personer som ønskes forespurt. 

Vestfold tingrett Viderefører samme antall som i dag (150-
200) 

Kyndighet innen byggteknikk, 
entreprise, elektro, 
eiendomsmegling, takstmenn, 
grunnforhold, 
steinbrudd/bergarter, landbruk og 
geologi. 
 

Listene må ha oppdatert og god kontaktinformasjon. 

Øvre Romerike 
tingrett 
 

Ingen reduksjon   

    
Borgarting 
lagmannsrett 

Videreføres  Kyndighet i verdsetting av fast 
eiendom og rettigheter i denne 
sammenheng, og kyndighet i 
verdsetting av andre typer 
rettigheter, særlig verdsetting  
av aksjer eller eierandeler i foretak. 
Ellers er det behov for kunnskap om 
jord- og skogbruk, planarbeid, 
omsetning av fast eiendom og 
verdsetting av bygninger.  
I forbindelse med skjønn til 
verdsetting av aksjer trengs 
kyndighet inne økonomi, revisjon, 
regnskap bank, finans og næringsliv. 

Bør opplyse medlemmets yrke, utdanning og særskilte 
kompetanse i tillegg til kontaktinformasjon som e-post og 
telefonnummer. 
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Gulating 
lagmannsrett 

Overlater vurderingen til tingrettene i 
domssognet 

Kyndighet innen verdivurdering av 
bolig/næring, landbruk,  
entreprenører (kostnader med 
grunnarbeider), plan- og 
bygningsrett (erfaring fra 
utarbeidelse av reguleringsplaner 
kan være viktig), revisorer (særlig 
betydning for vurdering av 
kapitalstrøm på næringseiendom), 
eiendomsutvikling/utbygging, 
eiendomsmegling (næring/bolig). 
 

Må opplyses hvilken kompetanse skjønnsmedlemmene 
har og hvilken erfaring de har som skjønnsmedlemmer fra 
tidligere. 
 
Selv om det ikke gjelder en formell aldersgrense, bør de 
praktiseres samme aldersgrense for skjønnsmedlemmer 
som for meddommere. Det vil også være i bedre samsvar 
med aldersreglene som gjelder for fagdommere. I den 
grad det er ønskelig med et særlig kvalifisert 
skjønnsmedlem som er for gammel til å stå på listen, vil 
det ofte være anledning til å hente skjønnsmedlemmet 
utenfor listen. 
 

Hålogaland 
lagmannsrett 
 

Ingen reduksjon Landbruk og reindrift Må oppgis hva skjønnsmedlemmene har spesiell 
kyndighet på. 

    
Akershus og Oslo 
jordskifterett 

Totalt 45 i Oslo og 45 i Viken 
Hvert av utvalgene må 15 i kategori 1-3 og 
10 i kategori 4. 

1 Verdisetting av fast eiendom 

2 Kyndighet innen plan- og 

arealprosesser, og reguleringssaker. 

3 Kommunalteknikk, bygg- og 

anlegg, spesielt med kompetanse 

innen bygging av veier. 

4 Kyndighet innen jord- og 

skogbruk. 

 

Vil omfatte Oslo og deler av Viken fra nyttår. 

Glåmdal 
jordskifterett 
 

Ingen endring Faste eiendommers rettsforhold.  
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Hedemarken og 
Sør-Østerdal 
jordskifterett 
 

Ingen endring Faste eiendommers rettsforhold  

Helgeland 
jordskifterett 

Ønsker å redusere antallet 
skjønnsmedlemmer, men ikke oppgitt 
antall. 
 

Bruk og drift av fast eiendom  

Indre Hordaland/ 
Nord- og 
Midhordland 
jordskifterett 

Opprettholde samme antall som i dag, men 
ønskelig at ca. ¼ av 
jordskiftemeddommerne også står i 
skjønnsmannsutvalget. 

Kompetanse om landbruk, 

skogbruk, sjøbruk (fortøying, 

strandlinje, akvakultur), 

arealplanlegging, vegplanlegging/ 

vegbygging, bygningsfag, 

entreprenør/anlegg og 

verdifastsettelse av eiendom. 

 

Lista jordskifterett 46 skjønnsmedlemmer videreføres Ulike sider av utvikling, bruk og drift 

av fast eiendom, herunder 

økonomiske parameterer som gir 

grunnlag for verdsetting. 

Forståelse for tekniske og 

økonomiske forhold f eks ved 

bygging og drift av privat veg  

 

Ønsker at skjønnsmedlemmene også oppnevnes som 
jordskiftemeddommere. 

Lofoten og 
Vesterålen 
jordskifterett 

Ingen endring Verdifastsetting og taksering, 

bygningsfag, anlegg og drift av 

private veier, både innenfor 

landbruk og skogbruk, jordbruk, 

skogbruk og reindrift, entreprise og 

planfag. 
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Marnar 
jordskifterett 

Minst  40 skjønnsmedlemmer Kompetanse innen utvikling, bruk 

og drift av fast eiendom, både 

innen landbruks-, bolig- og 

næringseiendom, samt bebygde og 

ubebygde eiendommer. Behov for 

kompetanse innen takst, teknisk 

kompetanse, kompetanse innen 

plan- og reguleringsprosesser, 

skogbruk og økonomisk 

kompetanse. 

 

 

Nedre Buskerud 
jordskifterett 

127 skjønnsmedlemmer 
Drammen: 43 
Kongsberg: 16 
Ringerike: 24 
Hole: 5 
Sigdal: 3 
Krødsherad: 3 
Modum: 6 
Øvre Eiker: 10 
 

landbruksfag (skogfag  

og jordbruk) og tekniske fag (vei, 
vann, avløp) 
 

 

Nedre Telemark 
jordskifterett 

40-50 skjønnsmedlemmer totalt, hvorav 4-
6 personer fra hver kommune 

Må ha kyndighet innen fast 

eiendom, både taksering og 

eiendomsutvikling både innen 

landbruks- og næringseiendommer. 

Bygg- og anlegg, både utbygging av 

boliger, fritidsboliger og næring, 

samt vei og infrastruktur. 

 

I tillegg til stilling, må det stå hva hvert enkelt 
skjønnsmedlem har spesiell kyndighet i. 
 
Skjønnsmedlemmene må også gjerne oppnevnes som 
jordskiftemeddommere, jf muligheten til å holde skjønn 
som en del av jordskiftesaken , jf jordskifteloven § 5-3. 
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Nord-Troms 
jordskifterett 
 

20 skjønnsmedlemmer Landbruks- og ingeniørfag Må ses i sammenheng med domstolenes samlede 
tilbakemeldinger (Nord-Troms og Senja). 

Nord-Trøndelag 
jordskifterett 
 

Bør reduseres fra 92 til 40 
skjønnsmedlemmer 

  

Nord-Østerdal 
jordskifterett 

Videreføres  Kompetanse på private veier, 

anleggskompetanse og 

landsbrukskompetanse, spesielt 

kompetanse innen 

utmarksforvaltning. 

 

Sør-Trøndelag 
jordskifterett 
 

Reduseres fra 231 til 80  Bruk og drift av fast eiendom  

Valdres 
jordskifterett 
 

Totalt 15 Kompetanse på private veier, 

økonomi, planfaglig og landbruk. 

 

Vestfold 
jordskifterett 

Totalt 84 skjønnsmedlemmer, hvorav 
Færder: 14 
Holmestrand + Sande: 14 
Horten: 14 
Larvik: 14 
Sandefjord: 14 
Re + Tønsberg: 14 
 

Kompetanse knyttet til utvikling, 

drift og bruk av alle typer fast 

eiendom, herunder økonomiske 

parametere som gir grunnlag for 

verdsetting av eiendom. Det bør 

være medlemmer med kompetanse 

på landbrukseiendommer, bolig- og 

næringseiendommer, samt bebygde 

og ubebygde eiendommer. 

For eksempel ved framføring av 

privat vei kan det være behov for 

verdsetting av eiendom. Et annet 

eksempel er forståelse for tekniske 

Det vil være en fordel om en del av skjønnsmedlemmene 

også oppnevnes som jordskiftemeddommere.  
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og økonomiske forhold knyttet til 

bygging og drift av private veier. 

 

Vest-Oppland og 
Sør-Gudbrandsdal 
jordskifterett 

Det bør være minst 5 skjønnsmedlemmer 
fra hver kommune 

Kyndighet innen landbruk, 

skogbruk, vei, og veiplanlegging, 

regnskap, arealplanlegging, 

taksering av eiendom og bygg, 

byggesakskompetanse, 

eiendomsmegling og byggteknikk 

 

 

    

Østfold 
jordskifterett 

30-35 skjønnsmedlemmer 
(behov for 3-4 innen hvert fagområde, jf. 
neste kolonne) 

Kompetanse innen eiendom, plan- 

og bygningslov, jord- og skogbruk, 

veibygging, bygg og anlegg, 

entreprenører, takstmenn og 

regnskap og økonomi. 

 

 

Øvre Buskerud 
jordskifterett 
 

Totalt ca. 15 Kompetanse på private veier, 

økonomi, planfaglig og landbruk. 

 

    

Øvre Telemark 
jordskifterett 

Totalt 16 skjønnsmedlemmer 
Seljord: 2 
Tokke: 2 
Vinje: 2 
Fyresdal: 1 
Hjartdal: 2 
Nissedal: 3 
Kviteseid: 4 
 

Bygg og anlegg (veier), skogbruk og 

økonomi. 

Ønsker at skjønnsmedlemmene er identiske med 
meddommerne i jordskifteretten. Har listet opp hvem 
dette bør være, og har forslag om at noen bør gå ut pga. 
alder. 
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125/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG  AV  SKJØNNSMEDLEMMER  -  FORSLAG  FRA  FAUSKE KOMMUNE  FOR

PERIODEN  01.01.2017  -  31.12.2020

Vedlegg: Brev fra Nordland fylkeskommune datert 06.04.2016

2. Informasj on om valg av skjønnsmedlemmer fra J ustis- og politidepartementet

3. K-sak 142/12

Sammendrag:

Nordland fylkesting vil oppnevne skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunene.

Reglene for valg av skjønnsmedlcmmer framgår av informasjonen fra Justis— 0g

beredskapsdepartementet.

Den øvre aldersgrense etter domstollovens  §  70 annet ledd nr. 1 gjelder ikke for

skjønnsmedlemmer.

Det er viktig å angi på hvilke områder vedkommende har særlig kompetanse. Det må særlig

påses at det  i  utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt  i  bygningsvesen

og i jord- og skogbruk.

Det bes om at kommunestyret forslår 7 skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 — 31.

desember 2020.

RÅDMAN N  ENS  FORSLAG  TIL  INNSTILLIN G  :

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 — 31. desember 2020 foreslås

følgende 7 personer:
...........................

FOR-093/16  VEDTAK— 03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020 foreslås

følgende 7 personer:

'  Asbjørn Olsen

' Bjørn Inge Gabrielsen

I  Henry Olsen



Kirsti Ellingsen

J anne Hatlebrekke

Regine Kristoffersen

Kenneth J ohansen
'...

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRE:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017  — 31. desember  2020  foreslås
følgende  7  personer:

.  Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske

Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske

Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske

Kirsti Ellingsen, Ytter—Leivset 22, 8211 Fauske

J anne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 F auske

Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord

Kenneth J ohansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske

......

KOM-125/16 VEDTAK- 19.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020 foreslås
følgende  7  personer:

.  Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske

Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 F auske

Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske

Kirsti Ellingsen, Ytter—Leivset 22, 8211 F auske

Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske

Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord

Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017  — 31. desember 2020 foreslås
følgende  7  personer:

.  Asbjørn Olsen, Temevn. 3, 8207 F auske 4'" 0V" 30

Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske

Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 F auske <1- ova- 7O

Kirsti Ellingsen, Y—äeHx-i'vsct-Zä 8211 Fauske LIN Sdam?

Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske <)- F  151121
Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord

Kenneth J ohansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske

Rett utskrifi bekrefies

8+2=10?<réon.<r



Berit Vestvann Jahnsen
formannskapssckrelær

Ulskflfi  sendes:
Fykkestingcx



á



Oversikt over foreslåtte meddommere 2021-2024

Navn Epost Telefon Utdanning/yrke Ønske Merknad

Cathrine Linde Karlsen catie_155@hotmail.com Lærer Vestmyra skole

Lill Trude Wangen lillwangen@msn.com 91589796 Fagarbeider i butikkfaget, salg og service

Elina Maria Winnberg elina_winnverg@hotmail.com 91792703 Utdannet vernepleier - F.K. Rus og psykisk helsetjeneste Begge utvalg

Marina Elisabeth Eliassen marina.eliassen@fauske.kommune.no 97134963 Bibliotekmedarbeider og klubbleder S. ungdomsklubb Lagmannsretten

Raymond Hansen raymond.hansen@fauske.kommune.no 99389762 Vaktmester Vestmyra skole Lagmannsretten

Sverre Hagen sverrehagen49@gmail.com Lagmannsretten Over 70 år

Renee Normann normannrenee@gmail.com Arealplanlegger

Elisabeth Fjellheim elisabeth-nikita@live.no 95755757 Serviceleder i Elite service partner (+ frisør)

Inger Eggen inger.m.eggen@gmail.com 95288173 Fagleder oppmåling i Bygg og Miljø, Teknisk avd. Bodø

Victoria Alstad victoria.alstad@outlook.com 97100669 Sykepleier, Buen korttidsavdeling

Bjørn Rendall bjorenda@hotmail.com 91114495 Pensjonert oberstløytnant fra Hæren Alle

Andy Jensen andy.jensen@vegvesen.no 46811756 Statens vegvesen Lagmannsretten

Mona Helen Nilsen monani67@hotmail.com 95933887 Barne- og ungdomsarbeider - Fauske videregående skole Begge utvalg

Waded Haugen wadykato@yahoo.no 97008970 Saksbehandling i NAV, Bachelor i økonomi og samfunnsfag, studerer master i Samfunnsfag

Liv-Marit Tverå liv.marit.tvera@me.com Tingretten

Erling Skagen erling.skagen@gmail.com

Øyvind Tvedt oyvind.tvedt@sbnett.no Avdelingsleder Planlegging Nexans, Rognan Alle

Elisabeth G. Pettersen elisabethauf@yahoo.no 95251934 Sosionom Tingrett/lagmannsrett

Erik Alvestad erik.alvestad@fauske.kommune.no Skolefaglig rådgiver Tingretten
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Det vises til interpellasjon fra representanten Kassandra B. Petsas (FRP). 
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Fornavn 
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Kassandra Petsa 

Hvilket parti 

tilhører du? 

Fremskrittspartiet 

Mobil 98460927 

E-postadresse kassandrapetsas@hotmail.com  

Tittel på 

interpellasjon/ 

overskrift 

Interpellasjon til Fauske kommune om barn sendt til utlandet mot sin 

vilje 

Skriv selve 

interpellasjonen 

Mandag 25.05 fikk regjeringen overlevert «ikke bare en ferie» som er 

en rapport om barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje. I rapporten 

kom det frem sjokkerende historier fra enkeltmennesker ? barn som har 

blitt sendt til utlandet mot sin vilje og blitt utsatt for sterk sosial 

kontroll, vold, tortur og innlåsing. Forholdene som beskrives av barna 

selv er uverdig og ikke slikt et barn skal oppleve. Bakgrunnen for at de 

har blitt sendt kan være alt fra rus, småkriminalitet, at man har fått «for 

mye» vestlige verdier og forlater religionen. Og mange har blitt sendt til 

koranskoler som noen av barna beskriver som 

"oppdragelsesinstitusjon". Uavhengig av grunner foreldrene måtte ha 

for å svikte sine egne barn ved å la de oppleve slike ting, er det ikke 

sånn vi skal ha det i Norge. 

 

Det mest graverende i rapporten som kom frem var opplysninger om at 

barnevernet støttet og betalte flybilletter for barna til utlandet. Da de så 

på det som en bedre løsning grunnet en lengre periode med 

ungdomskriminalitet osv. For Fremskrittspartiet er ikke koranskoler og 

fysisk avstraffelse løsningen på barn som har falt litt utenfor. De skal 

hjelpes for å komme på rett kjøl med profesjonell hjelp ? i Norge. 

 

- Kan ordfører garantere for at barnevernstjenesten i Fauske kommune 

ikke har betalt for at barn sendes på koranskoler? 

 

- Hvordan jobber kommunen for å avdekke og hindre negativ sosial 

kontroll? 

- Hvis kommunen og dens tjenester mistenker eller avdekker at foreldre 

skal sende eller har sendt barna til utlandet, vil ordfører sikre at 
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kommunen gjør det de kan for å hindre og anmelde slike forhold til 

politiet? 

Interpellasjonen 
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