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Innkomne spørsmål og oversendelsesforslag til kommunestyremøtet 10.02.2020.
Det er innen fristen 06.02.2020 kl. 12.00 sendt inn 5 spørsmål, 2 oversendelsesforslag:

Spørsmål 1 fremsatt av Nina Ve Sæbø (H):
KVOS
Karmøy Høyre ønsker en oppdatering på status hos KVOS.
Sitat fra saksprotokoll- Bosetting av flyktninger 2020 fra kommunestyremøtet i desember
2019.
Grindhaug foreslo følgende som punkt 4:
«Kommunestyret har klare forventinger til den nye modellen med samhandling mellom
KVOS og NAV at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ny ordning innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte
både for elever og ansatte, ordningen evalueres.»
Hvordan kan kompetansekravene ivaretas som i dag, når elevene får redusert tilbud fra fem
dager i uken til tre?
På Regjeringen.no kan en lese om høringen til lov om integrering, der det er forslag til
endringer. Høringsfristen var den 15/11-2019.
Der har KVOS sendt inn forslag til endring vedr opplæringen som skal bli enda mer styrket
med den formelle kompetansen slik at flest mulig får en tilknytning til en utdannelse slik at
de kan bli nest mulig integrert i samfunnet, mens det tidligere var knuttet opp mot
arbeidslivet.
Hvordan vil en forklare dette her i Karmøy da, når en gjør slite vedtak der en reduserer
tilbudet?
I tillegg har KVOS 30 elever som har kommet hit på familiegjenforening. De har plikt og rett
til å gjennomføre 600 timer norsk/samfunnsfag. Før fikk de 30 timers undervisning i uken nå
får de 18 timer. Som betyr to dager uten tilbud, som igjen vanskeliggjør jobbmulighetene når
en har manglende norskkunnskaper. Og i tillegg vil de bruke lengre tid på å bli ferdig med
de 600 timene.
I dag får noen elever i modul 3, de har ikke praksis, men kurs av NAV to dager i uken, så
vidt dette vites er de uten pedagogisk kompetanse. Blir elevene bedre i stand til å ta
grunnskoleeksamen med det? Modul 4 er året hvor de tar grunnskoleeksamen, modul 3 er
nivået under.
I dag har KVOS spisskompetanse innenfor en del spesialområder som f.eks Afasi, syns- og
hørselshemninger, hva skje når en har behov for denne ekstertisen, dersom en tar vekk
stillinger som innehar denne kunnskapen?
Nina Ve Sæbø
Karmøy Høyre

Spørsmål 2 fremsatt av Asbjørn Eik-Nes (V):
Spørsmål til ordføreren til kommunestyremøte mandag 10. februar 2020.
Arkivsak: 16/2635
Arkivkode: PLANR 4073
Sakstittel: PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22
M.FL.
Då byggefeltet Fagervollvegen vart realisert for 8/10 år siden vart innbyggerane informert
om at turveien Skarvene ville komme. Turvegen ville såleis verta ein trygg og god skuleveg
for borna der. Åra går og fleire av borna skal no starte på ungdomsskulen utan å ha kunna
benytta seg av sikker skuleveg som då var lova. Planforslaget har vore klart til videre
behandling, men har ikkje hatt prioritet hos administrasjonen.
Venstre vil derfor etterlyse saken og få informasjon om når dette prosjektet er planlagt
ferdig.
Asbjørn Eik-Nes
Venstre

Spørsmål 3 fremsatt av Dag Inge Aarhus (H):
Spørsmål til ordføreren
Dag Inge Aarhus – kommunestyrerepresentant Karmøy Høyre
Spørsmål:
Hva tenker ordføreren om antallet trusler og vold mot kommunalt ansatte? Hva gjør
kommunen for å forebygge trussler og vold mot ansatte, og er det satt i gang
kompetansehevende tiltak innen eksempelvis konflikthåndtering og vite hva en skal gjøre
når en situasjon oppstår? Dersom dette ikke er vurdert, kan ordføreren sikre at dette gis
prioritet?
Bakgrunn for spørsmålet:
Det var urovekkende å lese i Haugesunds avis at det i 419 tilfeller av vold mot ansatte i
helse- og omsorgsetaten i kommunen. Dette er høyere tall enn det undertegnede trodde var
tilfelle i denne sektoren og det gir grunn til bekymring.

I avisoppslaget redegjør kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, for de tiltak som i
hovedsak blir iverksatt etter en hendelse, samt litt om de risikovurderinger som gjøres. Dette
er vel og bra, men jeg savner informason om på hvilken måte kommunen har bidratt med
kompetanse på konflikthåndtering / forebygging til de ansatte som må inn i situasjoner som
kan medføre en risiko.
Kompetanse innen det å lese en situasjon og agere på en måte som kan bidra til at en
situasjon ikke eskaplerer er vanskelig, men og viktig av flere årsaker. Først og fremst handler
dette om sikkerheten til de ansatte, men også om verdighet for de som er sårbare og som i
noen tilfeller ikke helt er bevist på den vold/trussler de fremsetter. De som får bistand fra
kommunens helsepersonell er personer med behov som også skal ivaretas på en verdig måte.
Fra min side er selvsagt sikkerheten til de ansatte viktigst. Det er bra at kommunen fokuserer
på risikovurdering, og bruker eksempelvis to ansatte ved noen besøk. Men hvilken
kompetasne har kommunen gitt de to som skal oppsøke en bruker som de mistenker kan
utgjøre en risiko? Det gir selvsagt en økt sikkerhet å være to, men uten gode rutiner og
kompetanse på det å håndtere en situasjon så vil også to ansatte ha begrensede muligheter til
å avverge vold i en gitt situasjon. Dette er uakseptabelt og må gis høy prioritet – både av
hensyn til ansatte og de som er i en vanskelig situasjon og kanskje utøver voldt uten selv å
være bevisste på dette.

Spørsmål 4 fremsatt av Jan Birger Medhaug (H):
Til kommunestyremøtet 10.02.2020
Spørsmål til ordføreren:
Når fortvilelse, sinne og oppgitthet preger møte med «systemet»( hjelpeapparatet)
Som folkevalgte blir flere av oss ofte kontaktet av innbyggere som er brukere eller pårørende
i forbindelse med situasjoner som oppleves uholdbare og hvor de ikke vet hva eller hvordan
en skal håndtere situasjoner som fortoner seg uoverstigelige. Slike henvendelser gjelder ofte
tjenester innen omsorgssektoren. Noen uttrykker at de er redde for represalier i retning av at
det kan være fare for eksempelvis at deres mor eller far ikke skal få det tilbudet de har behov
for og rett til. Andre spør etter klageordninger om er brukervennlige og som «virker» etter
hensikten. Spørsmålet om å kople inn media kommer ofte opp, og når fortvilelsen er stor nok
og har vart over tid kan det hende at spørsmålet om å politianmelde kommunen kommer
opp.
Jeg vil gjerne understreke at tilbakemeldinger fra de daglige erfaringer med vår tjenester fra
brukere og pårørende er oftest veldig positive og det utrykkes ros og gode ord med tanke på
tjenesten som gis av våre ansatte.

Men noen ganger blir møte med «systemet» krevende enten det gjelder manglende kapasitet,
ulike vurderinger, utskrivning til hjemmet som oppleves som å bli overlatt til seg selv eller
mange andre situasjoner.
Som folkevalgte har vi etter min mening en oppgave i å hjelpe til der det er mulig og ligger
til rette for det, vel vitende om at konkrete saker og situasjoner primært skal løses av
hjelpeapparatet gjennom de daglige rutiner. Samtidig fremkommer ikke så sjelden
situasjoner veldig utfordrende og krevende når henvendelsen kommer fra folk som er både
fortvilet og oppgitt og «ikke vet sin arme råd». Og det er en del slike situasjoner og langt
flere enn vi kanskje er klar over. Slik skal det ikke være. Hjelpeapparatet skal være
dimensjonert slik at dette kan unngås.
Hvordan ser ordføreren at vi som folkevalgte bør møte disse situasjonene på best mulig
måte?
Hvilke tiltak ser ordføreren for seg, kan bidra for å unngå at slike dramatiske situasjoner
oppstår f.eks. opplæring, endring av rutiner, vurdering av kapasiteter o.l.?
Burde vi hatt en egen instans for eksempel et selvstendig ombud, som brukere og pårørende
kunne søke hjelp hos for å drøfte slike situasjoner?
Jan Birger Medhaug Karmøy Høyre

Spørsmål 5 fremsatt av Nils W. Krog (MDG):
Spørsmål til ordføreren til kommunestyremøte 10. februar 2020:
Økonomien i Haugalandspakken sett i lys av avslag på takstøkning og mulig krav om
miljøtiltak på «omkjøringsvegen».
Ved flere anledninger har ordføreren slått fast at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er
fullfinansiert, sist gang i kommunestyremøte 16. desember 2019.
Etter dette møtet har det imidlertid skjedd to ting:
Samferdselsdepartementet har gitt endelig avslag på økte takster i Haugalandspakken. I
avslaget slås det også fast at utvidet innkrevingstid også er en uaktuell måte å øke inntektene
i Haugalandspakken på. Differanse mellom planlagte prosjekter og inntektsgrunnlag skal
dekkes inn ved justering av prosjektporteføljen.
I tillegg hadde Karmøy kommune nylig besøk av representanter fra ikke mindre enn fire
ulike departement, som skulle vurdere behov for ulike avbøtende miljøtiltak på traséen
mellom Veakrossen og Åkra.

Disse to hendelsene vil åpenbart kunne påvirke økonomien og/eller omfang av de ulike
gjenstående prosjektene i Haugalandspakken. Til tross for ordførerens påstand om at
«omkjøringsvegen» er fullfinansiert ønsker MDG Karmøy svar på følgende spørsmål:
1: Dersom departementet stiller krav om den lengste miljøkulvert på strekningen mellom
Åkra og Veakrossen, vil det være nok tilgjengelig midler i Haugalandspakken til å realisere
«omkjøringsvegen»?
2: Kan Karmøy kommunestyre formelt instruere Karmøy kommune sine representanter i
styret i Haugalandspakken om hvilke standpunkt de skal fremme, eller er ordfører og
varaordfører suverene til å fremme sine egne syn og prioriteringer dersom det vil bli aktuelt
å foreta justeringer/vraking av prosjekter i Haugalandspakken?
3: Dersom det ved utløp av innkrevingsperioden til Haugalandspakken ikke er full dekning
for alle påløpte utgifter, for eksempel ved overskridelser på de resterende veiprosjektene,
hvem vil da stå med risiko for inndekningen av disse utgiftene?

___

Oversendelsesforslag fremsatt av Marianne Sol Levinsen (SV)):

Forslag til oversendelseforslag til administrasjonsutvalget via formannskapet

I Eldreomsorg,barneskoler og barnehager har vi alle et engasjement.
Vi vet alle at det gjøres mye bra, men vi politikere bør få informasjon der det er avvik for å se
det totale bildet for å sikre at innbyggerene våre sikres gode tjenester.
Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og
ikke minst god læring i organisasjonen.
Hovedformålet er ikke å se en statistikk men å forstå hverdagen i samfunnets viktigste
institusjoner, der våre eldre og unge befinner seg, den reelle situasjonen uten svartmaling.
Spørsmål til ordfører:
1. Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om håndtering av avvik?
2. Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
3. Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding
og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i
kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått
med at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som
forårsaker avviket.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et
overordnet nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere Administrasjonsutvalget om status og
oppfølging av rapporten innen utgangen av 2020.

Marianne sol Levinsen

Oversendelsesforslag fremsatt av Helge Thorheim (KL):

Oversendingsforslag til Kommunestyret 10.2.2020
Fremmet av Helge Thorheim, Karmøylista
SAK: Gjenåpning av Kopervik Aldersheim son sykehjem
Innledning
Etter samhandlingsreformen ble vedtatt og gjennomført, har mange kommuner hatt store
problemer med å oppfylle sin del av oppdraget med å ta seg av ferdigutskrevne pasienter fra
sykehus, ettersom kommunene har hatt mangel på plasser for å ta seg av disse pasientene til
rett tid. Dette har medført bøtelegging av de kommuner som har «overliggerdøgn» med til
dels store summer. Karmøy kommune er intet unntak fra dette, og med en betaling på rundt
5.ooo kroner pr døgn, har dette fort blitt mange millioner på årsbasis.
Det letes etter løsninger på denne problemstillingen, og blant annet er det tale om å leie
plasser i Bokn kommune. An annen løsning ligger mer snublende nær, og det er Kopervik
Aldersheim, som ligger midt i Kopervik, der det nettopp er opprettet omsorgshotell med 4
plasser.
Kopervik Aldersheim ble inntil nedleggelsen operert som et ordinært sykehjem med en
dement avdeling og en somatisk avdeling, og med eget kjøkken. I tillegg ble det i senere tid
foretatt utvidelse av stuene til 6 mill kroner og er meget funksjonelle
Jeg viser ellers til at det er stor mangel på sykehjemsplasser. Både det nye sykehjemmet i
Skudeneshavn og Spanne vil ta noen år å få realisert, mens det her kan etableres 16-17
plasser kjapt ved Kopervik Aldersheim.

Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det foretas vurdering av en snarlig gjenåpning av Kopervik
Aldershjem som sykehjem med en drift tilsvarende slik den var da sykehjemmet for noen år
siden ble nedlagt. Herunder en vurdering av hvordan sykehjemmet kan driftes i et
samarbeid med øvrige sykehjem for å optimalisere bruk av plassene også sett i forhold til
ivaretakelse av våre forpliktelser i samhandlingsreformen vedr «overliggerdøgn» på
sykehus.
Helge Thorheim
Gruppeleder Karmøylista
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GODKJENNING AV MØTEPROTKOLL - KOMMUNESTYRET 16.12.2019

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 16.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen.
Møtedato: 16.12.2019
Tid : Kl. 18:00 - 22:54
Funksjon

Navn
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Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Storesund Siv J.
Hult Robin
Holvik John K.
Stine K. Bjelland
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Hop Ruth Mariann
Midtun Rune
Endresen Einar R.
Ørpetvedt Veronica Helen
Tjøsvoll Bente
Vaksdal Øyvind
Aarvik Geir
Gaard Tor Kristian
Simonsen Aase
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Alsaker Roald
Aarhus Dag Inge
Hatløy Kåre
Nilsen Ole Kristian
Skorpe Geir Harald
Thorheim Helge
Borg Susan Elin
Løndalen Lillian Levik
Hagland Trygve
Melhus Tor Inge
Mannes Per Magnus
Grindhaug Alf Magne

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KRF

Fremmøte

Forfall
Forfall
Forfall

Forfall

Forfall

Forfall
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna
Stangeland Johnny
Pedersen Mads
Krog Nils Wergeland
Grindvold Niklas Pannagel
Grønningen Tor Asle
Lindtner Wenche
Ve Jens Inge
Vikshåland Ragnar
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Eik-Nes Asbjørn
Sjurseth Per Inge
Aarvik Alexander

KRF
KRF
KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V
FRP
FRP

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Vedøy Fredrik Kristoffersen
Sæbø Nina Ve
Nilsen Erlend
Ellingsen Hans Falnes

FRP
H
H
KL

Varamedlem
Varamedlem

Nilsen Josef Malvin
Rønnevik Dag-Helge

KRF
MDG

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Forfall
Forfall

Møtte for Vaksdal Øyvind
Møtte for Ørpetvedt
Veronica Helen
Møtte for Tjøsvoll Bente
Møtte for Simonsen Aase
Møtte for Hatløy Kåre
Møtte for Løndalen Lillian
Levik
Møtte for Pedersen Mads
Møtte for Grindvold
Niklas Pannagel

45.
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og
omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur og fung.
formannskapssekretær.
Fung. formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
Møteplan 2020
Reklamebrosjyre for Karmøy
Invitasjon til nyttårsmottakelse
Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.
Innledningsvis ble følgende saker krysset ut:
134/19,135/19, 137/19, 142/19 og 151/19.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Saknr. 133/19
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Behandling:
Mannes (KL) ba om følgende protokollrettelse:
Mannes (KL) oppføres som medlem i oversikten over fremmøtte og Grindhaug (KrF) oppføres som
nestleder.
Protokollen med protokollrettelse fra Mannes (KL) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 25.11.2019 med protokollrettelse fremsatt
av Mannes (KL).

Saknr. 134/19
BUDSJETTREGULERING AVSKRIVNINGER
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre gjør følgende endringer i budsjettet for 2019, knyttet til
avskrivninger og motpost avskrivninger:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon reduseres med -1 067 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage reduseres med -769 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med -1 423 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 4 kultur reduseres med -228 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 5 idrett reduseres med -157 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 6 livssyn reduseres med -106 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 7 helse reduseres med -989 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 8 omsorg reduseres med -2 874 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 9 sosial økes med 36 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 11 forvaltning økes med 80 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 12 nærmiljø reduseres med -979 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 13 bolig økes med 174 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 14 næring reduseres med -153 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 15 samferdsel økes med 1 303 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 16 brann- og ulykkesvern økes med 443 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 17 vann, avløp og renovasjon økes med 2 163 000 kroner.

Side 3 av 31

Rammen for tjenesteområde 17 Økonomi (inkl. motpost avskrivninger) økes med 4 546 000
kr.

Saknr. 135/19
BUDSJETTREGULERING PENSJON
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtakspunkt 6 i kommunestyresak 114/19 om omfordeling av pensjonsutgifter oppheves,
og erstattes med korrigert oversikt over endringer:

I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon økes med 752 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -563 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 Skole reduseres med med -10 009 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 4 kultur økes med 314 000 kroner
Rammen for tjenesteområde 5 idrett økes med 345 000 kroner
Rammen for tjenesteområde 6 livssyn reduseres med -1 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 7 helse økes med 162 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg økes med 2 364 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 9 Sosial reduseres med -267 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 10 Barnevern reduseres med -2 363 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 11 Forvaltning reduseres med -22 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø reduseres med -76 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 13 Bolig reduseres med -262 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 14 Næring reduseres med -10 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 15 Samferdsel reduseres med -84 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 16 Brann- og ulykkesvern reduseres med -978 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 17 VAR endres ikke.
Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi økes med 10 698 000 kroner
Endringene på tjenesteområde 18 økonomi er splittet som følge:
Endring bruk av premiefond: -16 200 000 kroner.
Endringer premieavvik: +27 298 000 kroner.
Endringer pensjonspremier / fordelte utgifter ført på andre funksjoner: -400 000

Saknr. 136/19
HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
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Behandling:
Grindhaug(KrF) fremmet følgende på vegne av samarbeidspartene (Ap, FrP, KrF, Sp, V) og
SV:

Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 20202023, med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i
budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B).
2020

2021

2022

2023

10 - barnevern LOS-stilling barnevern - opprettholdes

350

350

350

350

7 - helse

Støtte Møteplassen opprettholdes

750

750

750

750

8 - omsorg

Kreftkoordinator opprettholdes

458

458

458

458

18 - økonomi

Kommunal kontantstøtte opprettholdes

400

400

400

400

4 - kultur

Tilskudd Vikingfestivalen opprettholdes

500

500

500

500

3 - skole

Torvastad Arena

100

100

100

100

3 - skole

Storhall Karmøy

200

200

200

200

8 - omsorg

Hukommelsesteam opprettholdes

977

977

977

977

1 000

1 000

1 000

1 000

ramme

DRIFT

10 - barnevern Økt ramme ettervern
7 - helse

Helsestasjon Skudenes opprettholdes

381

381

381

381

7 - helse

Tilskudd Amathea opprettholdes

55

55

55

55

8 - omsorg

Sildabord opprettholdes

36

36

36

36

7 - helse

Tilskudd Kirkens SOS (ifm. selvmord)

55

55

55

55

2 380

2 380

2 380

2 380

100

100

100

100

15

15

15

9 - sosial

KTA-plasser

1 - adm.

Tilskudd til nærmiljøgrupper opprettholdes

3 - kultur

Frivillighetspris

10 - forvaltningKompetanseoverføring

-1 600

1A - e-skatt

Økt bunnfradrag

5 200

1A - finans

Økt utbytte fra Haugaland Kraft

-3 500

1A - finans

Redusert overføring fra drift til investering

-8 127

18 - økonomi

Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst

-

-

15
-

-

-

-

5 200

5 200

5 200

-13 877

-14 587

-15 307

-

-

-

1 690

-

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans

Endring avdragsutgifter

1A - finans

Endring renteutgifter
SUM ENDRING

190

660

1 170

80

260

460

660

-

-

-

-

8 127

13 877

14 587

15 307

Netto driftsresultat (inkl. VAR)

1,73 %

1,30 %

1,36 %

1,44 %

Netto driftsresultat (eksl. VAR)

1,51 %

1,34 %

1,33 %

1,32 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag

39,6 %

40,8 %

43,1 %

44,2 %

45,0 %

44,9 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag

39,9 %

41,6 %

44,1 %

45,7 %

46,5 %

46,2 %

2024

2025

tiltramme

6 - livssyn

INVESTERING (tall inkl. mva)
Kirkebygg rehabilitering, beløp flyttes fra 2022 til 2020

2020
2 000

2021
-

2022

2023

2026

2027

2028

2029

-2 000

JL?
100 %

3 - skole

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-18 000

-49 000

-137 000 100 %

5 - idrett

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-3 000

-9 000

-25 000 100 %

3 - skole

Ny skole Åkra overføres til prosjekt "Nye skolebygg"

3 - skole

Nye skolebygg

5 - idrett

Nye skolebygg

-5 000

-37 000 100 %

18 000

54 000

174 000 100 %

3 000

9 000

25 000 100 %

-

-

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-400

-

8 127

13 877

14 587

400

15 307

-

-

-

-

-

-9 727

-13 877

-12 987

-15 307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PKT 7 eiendomsskatt 6 avsnitt endres til:
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag kr 935. 000,- jfr
Eiendomsskatteloven § 11.
Pkt 9 rådmannens forslag endres til:
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000,Til finansiering av VAR investeringer 266 393 000,Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000,Sum låneopptak 544 616 000,-
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PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens
opprinnelige forslag.

VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020
Ap/FrP/KrF/Sp/V/SV
Arbeidsnærvær
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær,
fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i
sykefraværet på 10%.
Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som virkemiddel
for å nå målet.
Heltidskultur
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig
innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot
vedtatte budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.
Bildeling
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på muligheter
for å optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av sektorene der det er mulig.
FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal
virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger bærekraftmålene til
grunn for sine vurderinger når problemstillinger vurderes.
Kommunale bygg/eiendommer
Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes, eller er tenkt nyttet, får høy
prioritet. Formannskapet ønskes en halvårig tilbakemelding på status.
Investeringskostnadene til kommunale nybygg anses som høy. Rådmannen får i oppdrag, innen
sommeren 2020, å utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg) for nybygg, samt
levekostnader, vurderes.
Digitalisering
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. Innbyggere, næringsliv og
frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til
sitt anliggende med kommunen.
Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale
digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester
på tvers av kommunegrenser.
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Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk
tilskudd skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.
Helse- og omsorgsetaten - kostnader
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må prioriteres.
Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas
benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen
håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.
Kulturhus
Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om etablering
av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus.
Ubrukte midler fra 2019 søkes overført til 2020.
Frivillighetspris
Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til fellesskap,
demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette for økt frivillighet i kommunen og en
bærekraftig frivillig sektor. For å øke status og interesse for frivillig arbeid bør det vurderes om
kommunen skal etablere en frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg oppvekst og kultur for
vurdering og utredning.
Skolestruktur
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende. Gjennomsnittlig
fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden.
Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur, og det kreves et
utredningsarbeid før et vedtak om endring i skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å
prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2 (unntatt Vea), og komme med oppdaterte elevprognoser
og forslag til løsninger i løpet av 2020.
Skoledrift
Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og forutsetter at varslet kutt i
skole ikke går på bekostning av kvalitet i undervisning. Det forutsettes videre at statlig norm for
lærertetthet ivaretas på hver enkelt skole.
Utsira:
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med tanke på ny rutebåt eller
elektrifisering av den nåværende båten til Utsira. Karmøy Kommune skal spille en aktiv og positiv
rolle med tanke på å legge til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy .
Jordvernplan
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning begrense nedbygging av
jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig vedtatt ny jordvernstrategi og årlig omdisponering av
jordbruksareal i Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy skal bli en
foregangskommune for vern av matjord.
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KVOS
Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling mellom KVOS og
NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte både for
elever og ansatte, ordningen evalueres.
Naturmangfold
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for naturmangfold.
Lærlinger
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet. Kommunens
næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.
Pårørende
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i kommunen er i.
Helsedirektoratets pårørendeveileder skal være retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide på
dette området.

Gaard (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
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ramme
3 - Skole
3 - Skole
3 - Skole
7 - Helse
07-Helse
8 - Omsorg
8 - Omsorg
9 -Sosial

DRIFT
Opprettholdes
Torvastad Arena
Storhall Karmøy
Redusere stillingene i KVOS
Møteplassen
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak
Kreftkoordinator
Hukommelse team
KTA plasser

10 - Barnevern LOS stillingen barnevern

2020
200

2021
200

2022
200

2023
200

300
470

300
940

300
940

300
940

750
424
458
977
2 380

750
424
458
977
2 380

750
424
458
977
2 380

750
424
458
977
2 380

350

350

350

350

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

1 000

Nye tiltak
1 - Adm.

Tjenesteutvikling fra 1.4

650

1 - Adm.

Seniortiltak

1 000

1 000

1 000

1 000

3 - skole

Miljøterapeuter / tidlig innsats

4 000

13 600

13 600

13 600

8 - Omsorg

Optimaliseringsverktøy

1 000

1 000

1 000

1 000

12 - nærmiljø

Nærmiljø

500

500

500

500

14 - næring

Tilskudd til tannlegevakt

750

750

750

750

-

-

-

-

-

-

-800

-800

-800

Innsparinger
1 - Adm.

Tiltaket "ny jurist i stab" reduseres

-800

1 - Adm.

Formannskapets disposisjonspost

-500

-500

-500

-500

1 - Adm.

Organisasjonsutvikling

-500

-500

-500

-500

-10 000

-47 750

Reduksjon sykefravær 1% poeng per år. Øvrige innsparinger til
7 - Helse

velferdstiltak

8 - Omsorg

Optimaliseringsverktøy innsparing 4% i hjemmetjenesten

16 - brann mv

Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning

1A - eskatt

Økt bunnfradrag eiendomsskatt

2 800

2 800

2 800

2 800

1A - finans

Gevinst finansielle instrumenter

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

1A - finans

Utbytte Haugaland Kraft

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

1A - finans

økt overføring fra drift til investering

13 523

27 303

36 923

44 198

40

-28 650

-38 200

-

-4 700

-4 700

-4 700

-4 458

-4 458

-3 978

-3 503

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans

Endring avdragsutgifter

-250

-860

-1 260

1A - finans

Endring renteutgifter

-100

-340

-490

10

SUM ENDRING

424

424

424

424

tiltramme

3 - skole

INVESTERING (tall inkl. mva)

2020

2021

2022

2023

2024

5 000

43 000

175 000

80 000

1 067

6 167

4 500

1 433

Ny skole Åkra (fremskyndes)

12 - nærmiljøUtvikling av Karmøys sentrale fastland (ny)
5 - kultur

Historiske Avaldsnes - ny utstilling (utgår)

3 - skole

Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny)

-5 000

2025

2026

2027

2028

2029

-5 000

-37 000

JL?
100 %
100 %

-5 000

-5 000

100 %

-35 000

-45 000

100 %
100 %
100 %

Endring finansiering
2A - finansier.Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansier.Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansier.Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-213

-2 233

-8 500

-27 287

-13 523

-27 303

-36 923

-44 198

-6 000

12 669

18 369

2 923

-64 948

-24 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000

7 400

-

4 000

29 600

-

-

VERBALPUNKT - Budsjettvedtak Karmøy Høyre/Karmøylisten 2020
Innledning:
Økningen av den private verdiskapingen i vår kommune (1%) i senere år har vært særdeles lav i
forhold til nabokommunene Tysvær (32%) og Haugesund (23%). Isolert for kommunen er utvikling i
verdiskapning pr innbygger tilnærmet flat de siste 8 årene. Dette vil svekke skattegrunnlaget for
finansiering velferdsmodellen i kommunen dramatisk, samtidig som demografiutfordringen øker.
Samtidig synes det som en stor utfordring at den samlede verdiskapingen i Haugalandsregionen er
vesentlig lavere enn Bergen og Stavanger-regionene, henholdsvis 16%, 30% og 23% (2010-2014).
Det må investeres i langsiktige tiltak i vår kommune, og for regionen ellers, herunder legge til rette
for utbygging av næringsarealer slik at vi kan tilby næringslivet tilpassede arealer for etablering av
nye arbeidsplasser som skal øke kommunens inntekter, hvilket gjør kommunen i stand til å
opprettholde velferden vår.
Ved den kommende rullering av planstrategien, må næringsutvikling bli et av hovedtemaene, der det
pekes på faktorer som må på plass for at vi kan oppnå en økt verdiskaping i vår kommune samt legger
til rette på en slik måte at det gir bedriftsattraktivitet.
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Fra budsjettdokumentene til rådmannen fremgår det av de ulike KOSTRA-analysene som er vedlagt
at det er et stort effektiviseringspotensialet i vår kommune sammenlignet med tilsvarende data for
sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13), der det samlede effektiviseringspotensialet er i
størrelsesorden110 mill. kroner.
Det bør tilrettelegges for en større grad av samordning av økonomi- og analysefunksjonene i
kommunen, slik at en kontinuerlig foretar vurderinger av nye tiltak om hvordan disse påvirker andre
områder. Dagens økonomistyringsfunksjoner synes noe fragmentert og det bør derfor tilrettelegges
med en analysefunksjon tett opp mot rådmannen der både økonomi og faglige funksjoner blir vurdert.
En sentral analyseenhet bør beskrives og vurderes når vår planstrategi nå skal revideres.
Generelle føringer:
Enhver endring i drift skal være økonomisk kartlagt, der kun de endringer som medfører
besparelser/effektivisering skal gjennomfører. Tiltaket skal gjennomføres i henhold og resultatene
dokumenteres. Jfr KPMG kap 6:
Overordnet arbeides det systematisk med kostnadseffektivitet og kostnadskontroll i
Karmøy kommune. Det er fokus på å tildele tjenester etter BEON-prinsippet, innføre
ressurseffektiv velferdsteknologi og planlegge og dimensjonere pleie- og omsorgstjenestene
på en hensiktsmessig måte. Samtidig ser vi noen forbedringsområder, og har følgende
anbefalinger:
* Kommunen bør vurdere å formalisere økonomi-ansvaret til lederne på ulike nivå innenfor
pleie og omsorg, og sikre en mer systematisk oppfølging av avdelingers- og virksomheters
økonomi- og målstyring.
* Kommunen bør vurdere å gjennomføre budsjettjusteringer innenfor pleie og omsorg i større
grad, for å sikre oppdaterte, realistiske budsjett gjennom året og bedre informasjon om
budsjettavvik.
*Kommunen bør utarbeide tydelige, konkrete kriteriesett for tildelingen av alle type helseog omsorgstjenester.
*Kommunen bør vurdere tiltak for å bli a jour i revideringen av eksisterende vedtak av
helse- og omsorgstjenester.
*Kommunen bør videreutvikle arbeidet med å systematisere innføring, bruk og oppfølgingen
av ny velferdsteknologi. Et første steg kan være å utarbeide planer for gevinstrealisering.
* Kommunen bør i større grad konkretisere sammenhengen mellom velferdsteknologi og
dimensjonering av tjenestene.
http://kontrollutvalgene.no/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-kostnadseffektivitet-pleie-ogomsorg-Karm%C3%B8y-farge.pdf
Felles driftsenheter med nabokommuner
Utrede felles driftsenheter med nabokommuner etter vertskommune-prinsippet: Kulturskole
(administrasjon), barnevern, avfallshåndtering(HIM) og teknisk administrasjon med felles regelverk.

Eiendomsskatten:
Beholde bunnfradraget uendret (Kr: 1.050.000,-).
Formannskapets disposisjonspost
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Formannskapets disposisjonspost reduseres med kr: 500.000
Tiltak rettet mot unge etablerere/småbarnsfamilier.
Kommunen stiller som garantist for toppfinansiering (administreres av bankene).
Målgruppe: førstegangs etablerere som har betalingsevne, men ikke fyller egenkapitalkravene.
Førstegangsetablerere gis fritak for eiendomsskatt i 5 år, gjelder også ved kjøp av brukt bolig.
Forslag til økt arbeidsnærvær og godt arbeidsmiljø:
Ny stilling som tjenesteutvikler opprettes og plasseres tilknyttet rådmannskontoret med ansvar for
logistikk og optimalisering av driftsorganiseringen (jfr. m.a. KPMG) fortløpende, og godt
arbeidsmiljø og økt arbeidsnærvær som stillingsbeskrivelse. Men også et hovedfokus på
fremtidsrettede løsninger hva gjelder både investeringer og drift. Kommunestyret forventer en sak
hvor tjenesteutvikling tilpasset den demokratiske utviklingen belyses. Innføre bonusordninger og
velferdstiltak. Finansieres ved reduksjon av sykefravær. Regelverket utarbeides sammen med
fagforeningene. Oppnås innsparingene blir større enn budsjettert, skal dette benyttes til økte
velferdstiltak.
Skole og Kultur
Kommunestyret ber om en sak; hvor synergier/gevinster og eventuelle utfordringer ved å se på
realisering av de nye skolene på Åkra og Vea parallelt. Disse må i sammenheng belyses på bredt
grunnlag – herunder hva som skal til for å gjennomføre en slik fremdrift.
Finansiering av nye tidsriktig skoler i sone 2 utredes, alle finansieringsmodeller inkludert
leie/leasing.
Ved valg av løsninger for ny skoler på Åkra, skal også arealbehov i forbindelse med
heldøgnomsorgstjenester i lys av den demografiske utviklingen vurderes.
Vea Storhall:
Det videreføres avtale om leie til beste for elevene, reversere kutt.
Torvastad Arena: det videreføres avtale om leie til beste for elevene, reversere kutt.
Kulturhus i Karmøy Kommune.
Det fremmes sak om prinsippvedtak vedrørende nytt Kulturhus i Karmøy Kommune.
Opple Avaldsnes AS
Karmøy Kulturopplevelser AS som drifter Nordvegen historiesenter, utarbeider plan for ny utstilling
til 15 mill. kr. Karmøy kommune stiller eventuelle garantier for lån.
KVOS:
Beholdes som driftsenhet under skole, og videreføres uten stillingsreduksjon.
Karmøy voksenopplæringssenter er en viktig kunnskapsbedrift og et ressurssenter for
Kommunen. Skolen har et mangfold av deltakere med ulike behov og rettigheter.
Skolen har en sterk faglig kompetanse innenfor norsk som andrespråkspedagogikk,
minoritetspedagogikk, arbeidsrettet norskopplæring, grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving,
tospråklig fagopplæring, ICDP (foreldreveiledning med sertifiserte lærere), synspedagogikk,
tegnspråk, mobilitet, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), samt at vi gir opplæring i

Side 11 av 31

kompenserende hjelpemidler for slagrammede og personer med afasi. Skolen gir også veiledning til
bolig, dagtilbud og arbeidsplass (eks. Solstein).
Helse og Omsorg:
• I lyset av eldrebølgen og den økende pleiemengde, må det gjennom omstilling, utvikling og
forbedring gjennomføre en restrukturering.
• Optimalisere funksjonsdeling etter beboernes funksjonsevne med bruk av avlastningshotell
(nåværende omsorgshotell) for beboere med god funksjonsevne og almen helse.
• Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for de omliggende områdene ved det nye
sykehjemmet i Skudeneshavn startes opp i løpet av 2020. Bygget må planlegges og
prosjekteres med tanke på fremtidig mulighet for å bygge flere etasjer, gjerne i samarbeid med
privat utbygger og for øvrig planlegger for videre utbygging/påbygg på tomten. Her kan nye
omsorgsboliger – private eller kommunale – eller vanlige leiligheter vurderes.
• Arbeide med erverv av område øst for sykehjemmet vist som offentlig formål startes opp
snarest.
• Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Administrasjonen legger fram sak om
statlig finansiering av eldreomsorgen.
• Nytt omsorgssenter på fastlands-Karmøy. Kommunestyret forutsetter at sak, med
vurdering av alternativ tomt til nytt omsorgssenter på fastlands Karmøy fremmes før
sommeren 2020. Denne må bygge på de nasjonale føringer i dokumenter som «Den kulturelle
spaserstokken», «Leva hele livet» og «Verdighetsreformen».
• Det utredes kjøp og regulering av tomtearealet.
UNGBO-prosjekt:
Kommunestyret ber rådmannen utrede et UNGBO-prosjekt som ettervern for ungdommer mellom 18
og 23 år i barnevernet etter modell fra Stavanger hvor flere eksterne instanser som Husbanken,
videregående skole m.fl. bidrar med finansieringen, eventuelt i et interkommunalt samarbeid.
Bosettings mønster:
Etablere nye botilbud i tilknytning til sykehjem og utvikle omsorgs og trivselsentre.
Dette tilrettelegges i nærhet av sykehjem, boformer som borettslag, selveier, utleie og kommunale
boliger.
KTA plasser på Solstein:
Opprettholdes.
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak:
Reversering kutt Friskliv og mestringstiltak.
Effektivisere Drift:
Det innføres elektroniske planleggingsverktøy i hjemmesykepleie og ROP, jamfør tidligere tester i
andre kommuner (ref. Sintefrapport).
Vedlikehold av gamle Åkra Kirke:
Tilskudd til nødvendige reparasjoner og vedlikehold av gamle Åkra Kirke i forkant av 200 års
jubileum i år 2021.
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt eldreråd/ brukerutvalg.
Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal ha en selvstendig uttalerett med
innstilling til vedtak. De velger selv leder og setter selv opp saksliste. Administrasjonen holder
sekretariat. Brukerutvalgene rapporterer til rådene.
Brukerutvalg gis reell innflytelse.
Ingen kutt i tilskudd til møteplassen.
Møteplassen er en viktig del av de arbeidet som gjøres for denne gruppen.
Videreføre Losstilling (barnevernet).
Prosjektstilling er delvis finansiert av BUFDIR.
Teknisk Drift/Samferdsel.
Utvikling av Norheim/ fastlandsside: i investeringsbudsjettets økes byutviklingsposten med 1/3.
IKS/Brann/Legevakt/HIM
Karmøy Høyre setter som en forutsetning at det arbeides med å få Haugesund Kommune med som
fullverdig deltaker i alle interkommunale selskap og at Karmøy kommune inngår som fullverdig
partner i HIM.

Krog (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av MDG:
MDG Karmøy støtter Posisjonens budsjettforslag, med følgende forslag til endringer:
Innsparinger:
Organisasjonsutvikling i admin: 980 000 kroner
Ny jurist i stab: 800 000 kroner
Økt bemanning eiendomsskattkontor 1 200 000 kroner
Totalt 2 980 000 kroner
Økte utgifter:
1 490 000 kroner styrking av Budsjett for driftstilskudd til private barnehager.
1 490 000 kroner settes av til frie midler i et miljøfond som skal benyttes til tiltak som identifiseres i
den oppdaterte miljøstatusen som kommer i 2020.
Totalt 2 980 000 kr.

Nilsen (Ap) foreslo at det først stemmes over formannskapets innstilling til vedtak, deretter
forslaget fremsatt av Krog (MDG), forslaget fremsatt av Gaard (H) på vegne av Høyre og
Karmøylista og til slutt samarbeidspartiene og SV sitt forslag.
Formannskapets forslag til vedtak fikk null stemmer og falt.

Side 13 av 31

Forslaget fremsatt av Krog (MDG) fikk 2 stemmer mot 43 stemmer og falt (MDG 2).
Forslaget fremsatt av Gaard (H) på vegne av Høyre og Karmøylista fikk 15 stemmer mot 30
stemmer og falt (H 9, KL 6).
Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) på vegne av samarbeidspartiene (Ap, FrP, KrF, Sp,
V) og SV ble vedtatt med 28 stemmer mot 15 stemmer (H 9, KL 6, MDG 2)

Vedtak:

Budsjettvedtak
Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 20202023, med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i
budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B).
2020

2021

2022

10 - barnevern LOS-stilling barnevern - opprettholdes

350

350

350

350

7 - helse

Støtte Møteplassen opprettholdes

750

750

750

750

8 - omsorg

Kreftkoordinator opprettholdes

458

458

458

458

18 - økonomi

Kommunal kontantstøtte opprettholdes

400

400

400

400

ramme

DRIFT

2023

4 - kultur

Tilskudd Vikingfestivalen opprettholdes

500

500

500

500

3 - skole

Torvastad Arena

100

100

100

100

3 - skole

Storhall Karmøy

200

200

200

8 - omsorg

Hukommelsesteam opprettholdes

977

977

977

977

1 000

1 000

1 000

1 000

10 - barnevern Økt ramme ettervern

200

7 - helse

Helsestasjon Skudenes opprettholdes

381

381

381

381

7 - helse

Tilskudd Amathea opprettholdes

55

55

55

55

8 - omsorg

Sildabord opprettholdes

36

36

36

36

7 - helse

Tilskudd Kirkens SOS (ifm. selvmord)

55

55

55

55

9 - sosial

KTA-plasser

2 380

2 380

2 380

2 380

1 - adm.

Tilskudd til nærmiljøgrupper opprettholdes

100

100

100

100

3 - kultur

Frivillighetspris

15

15

15

10 - forvaltningKompetanseoverføring

-1 600

1A - e-skatt

Økt bunnfradrag

5 200

1A - finans

Økt utbytte fra Haugaland Kraft

-3 500

1A - finans

Redusert overføring fra drift til investering

-8 127

18 - økonomi

Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst

-

-

15
-

-

-

-

5 200

5 200

5 200

-13 877

-14 587

-15 307

-

-

-

1 690

-

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans

Endring avdragsutgifter

1A - finans

Endring renteutgifter
SUM ENDRING

190

660

1 170

80

260

460

660

-

-

-

-

8 127

13 877

14 587

15 307

Netto driftsresultat (inkl. VAR)

1,73 %

1,30 %

1,36 %

1,44 %

Netto driftsresultat (eksl. VAR)

1,51 %

1,34 %

1,33 %

1,32 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag

39,6 %

40,8 %

43,1 %

44,2 %

45,0 %

44,9 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag

39,9 %

41,6 %

44,1 %

45,7 %

46,5 %

46,2 %

-

-

-

2024

2025

tiltramme

6 - livssyn

INVESTERING (tall inkl. mva)
Kirkebygg rehabilitering, beløp flyttes fra 2022 til 2020

2020
2 000

2021
-

2022

2023

2026

2027

2028

2029

-2 000

JL?
100 %

3 - skole

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-18 000

-49 000

5 - idrett

Ny skole Kolnes/Eikje overførst til prosjekt "Nye skolebygg"

-3 000

-9 000

-137 000 100 %
-25 000 100 %

3 - skole

Ny skole Åkra overføres til prosjekt "Nye skolebygg"

-5 000

-37 000 100 %

3 - skole

Nye skolebygg

18 000

54 000

174 000 100 %

5 - idrett

Nye skolebygg

3 000

9 000

25 000 100 %

-

-

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-400

-

8 127

13 877

14 587

400

15 307

-

-

-

-

-

-9 727

-13 877

-12 987

-15 307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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PKT 7 eiendomsskatt 6 avsnitt endres til:
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag kr 935. 000,- jfr
Eiendomsskatteloven § 11.
Pkt 9 rådmannens forslag endres til:
Til finansiering av generelle investeringer 228 223 000,Til finansiering av VAR investeringer 266 393 000,Til finansiering av startlån til videre utlån 50 000 000,Sum låneopptak 544 616 000,PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens
opprinnelige forslag.

VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020
Ap/FrP/KrF/Sp/V/SV
Arbeidsnærvær
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over
arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og
målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.
Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som
virkemiddel for å nå målet.
Heltidskultur
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte
stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli
kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjettrammer. Nye stillinger lyses
primært ut som hele stillinger.
Bildeling
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på
muligheter for å optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av
sektorene der det er mulig.
FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal
virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger
bærekraftmålene til grunn for sine vurderinger når problemstillinger vurderes.
Kommunale bygg/eiendommer
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Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes, eller er tenkt
nyttet, får høy prioritet. Formannskapet ønskes en halvårig tilbakemelding på status.
Investeringskostnadene til kommunale nybygg anses som høy. Rådmannen får i oppdrag,
innen sommeren 2020, å utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg)
for nybygg, samt levekostnader, vurderes.
Digitalisering
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. Innbyggere,
næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha
enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med kommunen.
Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale
digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende
digitale tjenester på tvers av kommunegrenser.
Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever
økonomisk tilskudd skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.
Helse- og omsorgsetaten - kostnader
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må
prioriteres. Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet
skisseres og det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner.
Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.
Kulturhus
Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om
etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber
med kulturhus. Ubrukte midler fra 2019 søkes overført til 2020.
Frivillighetspris
Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til fellesskap,
demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette for økt frivillighet i
kommunen og en bærekraftig frivillig sektor. For å øke status og interesse for frivillig
arbeid bør det vurderes om kommunen skal etablere en frivillighetspris. Saken oversendes
hovedutvalg oppvekst og kultur for vurdering og utredning.
Skolestruktur
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende.
Gjennomsnittlig fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden.
Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur, og det
kreves et utredningsarbeid før et vedtak om endring i skolestruktur kan fattes. Rådmannen
får i oppdrag å prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2 (unntatt Vea), og komme med
oppdaterte elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020.
Skoledrift
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Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og forutsetter at
varslet kutt i skole ikke går på bekostning av kvalitet i undervisning. Det forutsettes videre
at statlig norm for lærertetthet ivaretas på hver enkelt skole.
Utsira:
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med tanke på ny
rutebåt eller elektrifisering av den nåværende båten til Utsira. Karmøy Kommune skal spille
en aktiv og positiv rolle med tanke på å legge til rette for kortere seilingstid og havneanløp
på Vest-Karmøy .
Jordvernplan
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning begrense nedbygging
av jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig vedtatt ny jordvernstrategi og årlig
omdisponering av jordbruksareal i Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at
Karmøy skal bli en foregangskommune for vern av matjord.
KVOS
Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling mellom
KVOS og NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte
både for elever og ansatte, ordningen evalueres.
Naturmangfold
Det startes opp arbeid med utarbeidelse av handlingsplan for naturmangfold.
Lærlinger
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet.
Kommunens næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker
veiledning eller bistand.
Pårørende
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i kommunen er i.
Helsedirektoratets pårørendeveileder skal være retningsgivende for Karmøy kommunes
arbeide på dette området.

Saknr. 137/19
FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) – stor
kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret
2020.
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Saknr. 138/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Aarhus (H) foreslo:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Aarhus (H) fikk 17 stemmer mot 28 stemmer og falt. (H 9,
KL 6, MDG 2)
Saken enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd med følgende endring i
punkt 3 «samfinansiering»:
Kategori 2 og 3 utgår og endres til ny kategori 2 «Andre banker inntil 30 %».
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.

Gaard (H) orienterte kommunestyret om at det vil bli fremmet lovlighetskontroll jf.
kommuneloven § 27-1 i forbindelse med saknr. 136/19 HANDLINGSPROGRAM MED
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023.

Saknr. 139/19
KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT FRA BOKN KOMMUNE - ANDRE
AKSJONÆRER HAR BENYTTET SIN FORKJØPSRETT
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende på vegne av MDG:
- Bruk av avsetninger (Fond for industrifelt) reduseres med 40 518 000 kroner
Det avsettes 10 000 000 kroner til installasjon av solceller på kommunale bygg.
Forslaget fremsatt av Krog (MDG) på vegne av MDG falt med 4 stemmer mot 41 stemmer
(SV 2, MDG 2).
Vedtak:

Karmøy kommune sin andel av aksjene kjøpt av Bokn kommune er redusert som
følge av at andre aksjonærer har benyttet sin forkjøpsrett. Kommunestyret vedtar
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som følge av dette at budsettert kjøp av aksjer reduseres med 50 518 000 kroner og at
inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 49 680 000 kroner (videresalg til andre
aksjonærer). Og at ubrukte budsjettmidler på 50 518 000 kroner avsatt i budsjett til
kjøp av aksjer i Haugaland Kraft AS tilbakeføres til ubundet investeringsfond, Fond
for Industrifelt.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Kjøp av aksjer og andeler reduseres med 838 000 kroner. Inntekter fra salg av
anleggsmidler økes med 49 680 000 kroner. Bruk av avsetninger (Fond for industrifelt)
reduseres med 50 518 000 krone.

Saknr. 140/19
DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Behandling:
Levinsen (SV) foreslo følgende:
Ordet «næringsutvikling» byttes ut med miljøtiltak, oppdrettsanlegg/hummerreservat.
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Rådmannen kommer tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer. Dette er under
havbruksfond satsing.
2. Karmøy kommunestyre vedtar i forhold til sjøbasert næring å la full rensing av utslipp, nullutslipp
av lusegifter, pellets, fiskemøkk til sjø og midler til dette tas i hovedsak fra Havbruksfondet.
Forslaget fremsatt av Levinsen (SV) falt med 4 stemmer mot 41 stemmer for innstillingens
forslag til vedtak (SV 2, MDG 2).
Oversendelsesforslaget fremsatt Levinsen ble oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at utbetaling, pålydende 476 678,11 kroner, fra regjeringens
havbruksfond i 2019, merkes «næringsutvikling» og avsettes i sin helhet til ubundne fond.

I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endringer:
a. Andre generelle statstilskudd øker med kroner 477 000 (tilskudd fra havbruksfondet)
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b. Til ubundne avsetninger kroner 477 000 (avsettes til næringsformål)

Saknr. 141/19
REGIONALT UTVIKLINGSFOND PÅ HAUGALANDET
Behandling:
Thorheim (KL) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:
Kommunestyret ber om at statusrapport på de arbeider som hittil er gjort av Haugaland Vekst vedr.
Utviklingsplan for Haugesundsregionen 2017-2020, herunder effekt av de eventuelle tiltak som
arbeidet har medført.
Nilsen (Ap) foreslo at det ble stemt over punkt 1, 2 og 3 og deretter stemmes det over
tilleggsforslaget fremsatt av Thorheim (KL).
Innstillingens forslag til vedtak punkt 1,2 og 3 ble vedtatt med 43 stemmer mot 2 stemmer
(SV 2).
Forslaget fremsatt av Thorheim (KL) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommune bevilger et ekstra tilskudd til det regionale utviklingsfondet på
Haugalandet med 1 424 794 kroner.
2. Tilskuddet finansieres av utbytteinntekter fra Haugaland Kraft som i sak KST 39/19
ble avsatt til fond for senere å reinvesteres i ny regional utvikling. Det gjøres derfor
følgende endringer i budsjettet for 2019 (det budsjetteres i hele 1000 kroner):
I budsjettskjema 1A:
Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) reduseres med 1 425 000 kroner.
I budsjettskjema 1B:
Rammen for tjenesteområde 14 næring økes med 1 425 000 kroner.
3. Karmøy kommune vedtar oppdaterte vedtekter for regionalt fond for Haugalandet.
4. Kommunestyret ber om at statusrapport på de arbeider som hittil er gjort av
Haugaland Vekst vedr. Utviklingsplan for Haugesundsregionen 217-2020, herunder
effekt av de eventuelle tiltak som arbeidet har medført.

Saknr. 142/19
NY SELSKAPSAVTALE
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland vedtas og
avtalen godkjennes slik den foreligger.

Saknr. 143/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Nilsen (Ap) redegjorde for Bjelland (Ap) sin habilitet, hvor Bjelland er å anse som direkte
inhabil jf. koml. § 11-10 (2) jf. fvl. § 6 (1) grunnet sin arbeidssituasjon som har medført at
hun har hatt befatning med saken.
Bjelland (Ap) fratrådte.
44 representanter til stede.
Borg (KL) fremmete følgende endringsforslag til punkt 2 på vegne av Karmøylista:
Endres anmodning fra staten ang. økt bosetting skal kommunestyret får en sak på dette.
Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Karmøy kommune har kapasitet til å motta flere flyktninger enn det staten anmoder om for 2020. Så
lenge flyktningkrisen i verden ikke ser ut til å avta, er Karmøy kommune positivt innstilt på å bosette
flere flyktninger i kommunen, gjerne på nivå med det vi mottok i 2016/2017.
Innstillingens forslag til punkt 1, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Forslaget til nytt punkt 2 fremsatt av Borg (KL) falt med 21 stemmer mot 23 stemmer for
innstillingens forslag (H 9, KL 6, FrP 6).
Tilleggsforslag fremsatt av Hansen (SV) falt med 4 stemmer mot 41 stemmer (SV 2, MDG 2).
Bjelland (Ap) tiltrådte.
45 representanter til stede.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens eventuelle
tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosetning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene for
de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9 sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000
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4. Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling
mellom KVOS og NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ny ordning innføres og gjennomføres på en forsvarlig
måte både for elever og ansatte, ordningen evalueres.

Saknr. 144/19
KUNSTPLAN 2020-24
Behandling:
Stangeland (KrF) foreslo tillegg til punkt 2:
Kommunestyret forutsetter at kunst Karmøy kommune formidler i det offentlige rom er tilgjengelig
også for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Gaard (H) foreslo følgende tilleggsforslag:
Kunstplanen revideres om 1 år.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslagt fremsatt av Stangeland (KrF) enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremsatt av Gaard (H) falt med 17 stemmer mot 28 stemmer (H 9, KL 6,
MDG 2).

Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.

Saknr. 145/19
STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
Behandling:
Netland Kolstø (Ap) foreslo:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Netland Kolstø (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

Saknr. 146/19
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SØKNAD OM DELTAKELSE I UNITED 4 SMART SUSTAINABLE CITIES (U4SSC) OG
SAMARBEID MED AUGMENT CITY
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommune deltar i samarbeidet United 4
Smart Sustainable Cities (U4SSC) for å bli evaluert opp mot
U4SSC’s KPIer (Key Performance Indicators).
2. Karmøy kommune blir en av de fem pilotbyene i Norge som deltar i utviklingen av
en digital tvilling sammen med Augment City.
3. Kostnad for evalueringen og utarbeidelsen av en digital tvilling er estimert oppad
til kr 1.1 mill dekkes av kommunens disposisjonsfond avsatt til næringsformål.
Saknr. 147/19
SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 43 stemmer mot 2 stemmer (SV 2).
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å signere kjøpekontrakt for salg av eiendommen gnr. 58, bnr. 59
i Karmøy kommune til Garvik Tomteutvikling AS for en pris stor kr. 2.040.000,-.

Saknr. 148/19
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Behandling:
Saken trekkes da saken er sendt ut på høring av formannskapet i møtet 09.12.2019.
Vedtak:
Saken trekkes.

Saknr. 149/19
REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Behandling:
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
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Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til at prosessen for å utarbeide en ny versjon av
kommuneplanens samfunnsdel startes opp og gis høy prioritet.
2. Rammene for organisering og gjennomføring av planarbeidet skal basere seg på
innholdet i foreliggende saksutredning. Planen skal i samsvar med dette trekke opp
overordnede mål og strategier for Karmøy kommune som samfunn og organisasjon.
3. Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen- jamfør
delegasjonsreglement vedtatt i K-sak 115/16. Formannskapet forutsettes å ha en
aktiv rolle og kan ved behov oppnevne underutvalg blant egne medlemmer til
deltakelse i ulike faser av planarbeidet.
4. Rådmannen bes om å følge opp denne saken ved å utarbeide et konkret forslag til
organisering og gjennomføring av planprosessen. Forslaget legges fram til
beslutning i formannskapet.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt orientert om framdriften i planprosessene. Det
skal være et siktemål at kommunestyret kan vedta planen senest i løpet av første
halvår 2021.

Saknr. 150/19
PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for plan 5105 Krossneshagen med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 03.12.19), jf. plan- og bygningslovens §
12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
Saknr. 151/19
PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL.
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Esebjørtoppen, Åkra – 15/565 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 03.12.19), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

Saknr. 152/19
REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Behandling:
Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt til grunn
for tideling av BPA i Karmøy.
Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som søker om BPA, hvor mange timer pr. bruker og hvor
mange søkere som får avslag.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Borg (KL) på vegne av Karmøylista oversendt
formannskapet uten realitetsbehandling.
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Brev til alle nye kommunestyrerepresentanter fra Helse- og omsorgsdepartementet
Til etterretning.

Saknr. 153/19
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019

Behandling:
1. Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG, Karmøylista og
SV:
Karmøy kommunestyre ber administrasjonen kontakte Mattilsynet med en henstilling om at
miljøstatusen til Karmsundet revideres/oppdateres med nye målinger av miljøgifter. Målet med en
slik revidering må være å gi et korrekt bilde av forurensingsnivået i fisk og skalldyr i Karmsundet, slik
at ikke større områder enn nødvendig omfattes av kostholdsråd.

Gaard (H) kom med innspill om at dette innarbeides i plan mot marin forsøpling.
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Levinsen (SV) foreslo:
Ved utarbeidelse av en tilstandsrapport for Karmsundet bør også miljøtilstandene på generelt
grunnlag kartlegges.
Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) på vegne oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget fra Levinsen (SV) følger samme sak og
oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

2. Krog (MDG) ønsket å invitere samtlige som sitter i kommunestyret, hovedutvalg,
administrasjon, og presse til quiz.
3. Hult (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen legger frem sak med fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler for Karmøy
kommune. Organisering og finansiering skal belyses.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
4. Thorheim (KL) viste til sin bekymring om det er nok kapasitet til mottak av turister for
årene som kommer og fremmet følgende oversendelsesforslag:
Jeg vil på det sterkeste anmode posisjonen/rådmannen om å sette av nok kapasitet i kommunen til å
planlegge for mottak av busser m.v. og å organisere logistikken rundt dette, slik at dette ikke faller helt
og holdent på de frivillige mannskapene som f. eks ved museet i Melandsgården.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
5. Thorheim (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å sørge for kontinuitet i beredskapsstyrken samt å ivareta tilstrekkelig kompetansenivå vil jeg
anmode rådmannen snarest om å ansette en person som skal erstatte den som slutter om relativt kort
tid (ved Brekke vannbehandlingsanlegg). Budsjettmessig dekning kan hentes fra vannverksfondet.
Disse stillingene finansiers gjennom selvkostsystemet.
6. Ordfører orienterte om at det har kommet inn 3 spørsmål innen fristen:
Spørsmål 1 fremsatt av Krog (MDG)
Økonomien i Haugalandspakken
Flere partier stilte spørsmål til Ordføreren rundt økonomien i Haugalandspakken i
kommunestyremøte 25/11-19.
Ordføreren slo der blant annet fast følgende i sitt skriftlige svar:
«Ny fv47 Åkra sør – Veakrossen» er fullfinansiert og et prioritert
prosjekt i Haugalandspakken. …. Dersom KMD godkjenner kommunestyrets
reguleringsplan er det i dag også budsjettmessig dekning i Haugalandspakken for å
realisere prosjektet.»
Da samferdselssjefen i Rogaland Fylkeskommune, samme dag 25/11-19, la frem en
oppdatert oversikt over økonomien i Haugalandspakken, viste det seg at ordførens påstand
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ikke var korrekt. Uten takstøkning, og med en anbefalt buffer, er det 542 millioner kroner
igjen til alle «ikke-låste» prosjekt i Haugalandspakken.
Jeg har ingen grunn til å tro at Ordføreren med viten og vilje har feilinformert Karmøy
kommunestyre, men etter at de nye opplysningene rundt økonomien i Haugalandspakken
ble kjent 25/11, i notatet fra Samferdselsjef Gottfried Heinzerling, har det oppstått et sterkt
behov for å klargjøre fakta i saken. Karmøy MDG ønsker derfor svar på følgende spørsmål:
1. Hvilken informasjon, fra hvilket organ, baserte Ordføreren sin konklusjon på da han i
svar til kommunestyret 25/11-19 slo fast at omkjøringsvegen var fullfinansiert?
2. Vil ordføreren på eget initiativ fremme en sak for kommunestyret om økonomien i
Haugalandspakken?
3. Kan ordføreren informere om prosessen videre i styringsgruppen rundt prioriteringer og
nedskaleringer av alle «ikke-låste» prosjekt (hvor omkjøringsvegen Åkra-Vea inngår).
4. Hvilke kriterier skal styringsgruppen i Haugalandspakken vurdere prosjektene opp mot,
når en ny prioriteringsliste over prosjekter nå skal vedtas, og hvordan står
omkjøringsvegen seg med tanke på disse kriteriene?
5. I sitt tilsvar til kommunestyret 25/11 skriver ordføreren at han som en del av det løpende
politiske ordskiftet vil «lytte til de stemmer som ytrer seg om forhold som styringsgruppen
skal ta stilling til» Hvilke prosesser legger Ordføreren opp til for å sikre seg at Karmøy
kommunestyre får ytret seg i saken, før de konkrete kutt/omprioriteringer i
Haugalandspakken skal opp til behandling i Styringsgruppen?
Krog viste i sin innledning til at økonomien i Haugalandspakken står og henger på om
samferdselsministeren vil øke bomsatsene.
Ordføreres svar:
Det er ikke opp til samferdselsministeren alene å avgjøre en økning av bomsatsene.
Ordfører viste til at fylkeskommunen og kommunene i Haugalandspakken har vedtatt og
bedt om takstøkning for 2 år siden. Den saken ligger vekselvis på vegdirektoratet og
samferdselsministerens bord. Kommunene og styringsgruppa for Haugalandspakken har
purret gjennom flere kanaler for å få fremmet saken i Stortinget som er det organet som har
avgjørende myndighet i spørsmål vedrørende bompengesats.
Ordfører gikk så over til å svare konkret på de innkomne spørsmålene:
Spørsmål 1: Slik det framgår av ordførerens svar til kommunestyret den 25.11, var
grunnlaget for å si at omkjøringsvegen var fullfinansiert opplysninger fra administrativ
leder for Haugalandspakken. Denne konklusjonen står fremdeles fast.
Legger en til grunn at det ikke blir noe av den takstøkningen som er anbefalt av
styringsgruppen og alle kommunene som inngår i Haugalandspakken, vil det være 792
millioner kroner i tilgjengelige midler til framtidige prosjekter som skal finansieres. Ny
fylkesveg fra Åkra sør til Veakrossen er kostnadsberegnet til kr. 691 millioner. Med
grunnlag i at denne vegstrekningen per i dag er den høyest prioriterte i Haugalandspakken,
deler jeg konklusjonen til administrativ leder om at vegstrekningen er fullfinansiert.
Spørsmål 2: Jeg ser ikke noe grunnlag for å fremme en egen sak til kommunestyret om
økonomien i Haugalandspakken. Styringsgruppen er organet som er oppnevnt for å
vurdere å ta stilling til prioriteringer av økonomi og prosjekter i pakken. I dette arbeidet har
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ikke kommunestyret noen formell rolle, men på referatlisten til formannskapet legges
protokollen fra styringsgruppens møter. For framtida vil jeg sørge for at også
kommunestyret får protokollen tilgjengelig på referatlisten. Protokoll fra møtet nr. 4 i
Haugalandspakken legges også på ut til dette møtet.
Spørsmål 3 og 4: I det siste styringsgruppemøte den 3. des. ble det ikke gjort noen ny
prioritering av prosjektene. I møtet gav styringsgruppen enkelte innspill til hva det er
naturlig å vurdere i den kommende prosessen for de gjenstående prosjektene. I notatet fra
samferdselssjefen oppsummeres det slik:
• En vurdering av planlagt vegstandard
• Kan noen av prosjektene reduseres i omfang?
• Prosjektene bør vurderes opp mot gjeldende regionalplan og konseptvalgutredning
Haugesund
• Prosjektene bør vurderes opp mot behovet for effektiv framkommelighet til
regionsenteret.
• Eventuelle endringer må vurderes opp mot planstatus og konsekvens av å endre
planleggingen. Denne vurderingen må også inneholde tidsmessig og kostnadsmessig
konsekvens.
I tillegg til ovennevnte punktene ble det etter forslag fra Karmøy kommune gitt enstemmig
tilslutning til et nytt punkt som grunnlag for det videre arbeid:
• «Historikk og den avgjørende betydningen prosjektene har for kommunens deltagelse i
Haugalandspakken tillegges stor vekt.»
Neste møte i styringsgruppen er fastsatt til 05.03.20. Den 7. februar vil styringsgruppen
gjennomføre en befaring på Haugalandet. Ordføreren forventer at det til møtet i
styringsgruppen i mars foreligger en saksutredning for det videre arbeid med vurdering og
prioritering avgjenstående prosjekter – der også “omkjøringsvegen” er prioritert med
nødvendige midler.
Spørsmål 5: Som jeg har redegjort for over, er det styringsgruppen som har i oppgave å
prioritere prosjekter og for øvrig styre økonomien i Haugalandspakken. Karmøy
kommunestyre har som planmyndighet godkjent reguleringsplanen for omkjøringsvegen.
Jeg ser ikke at kommunestyret har noen formelle rolle i det videre arbeid med økonomi og
prioritering av prosjekter i pakken. Videre vil jeg vise til mitt svar til kommunestyret den
25. november d.å.
Når Karmøy kommunes representanter i styringsgruppene skal ta stilling til
prosjektporteføljen i pakken, vil ikke dette skje i vakuum uten at man har registrert de
synspunkter og vurderinger som måtte være omkring temaet. Det være seg fra det politiske
miljø eller gjennom det ordskiftet som skjer på de ulike plattformer som nyttes til slikt.
Spørsmål 2 fremsatt av Krog (MDG)
Det er i forberedelsene til rettssaken rundt ekspropriasjon av arealer til Fjord Mototrpark
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kommet frem at søknaden om forhåndstiltredelse rettet til Fylkesmannen er stilt i bero. I
den forbindelse ønsker Karmøy MDG svar på følgende spørsmål:
1. Hva er begrunnelsen for at behandlingen om søknad om forhåndstiltredelse er satt i
bero?
2. Kan det antydes noe om når man eventuelt kan få en avklaring på om Fylkesmannen vil
innvilge forhåndstiltredelse av de arealene FMP behøver for å realisere sine planer?
Ordførerens svar:
Administrasjonen sendte søknad om forhåndstiltredelse til fylkesmannen i 08.07.2019.
Grunneierne fikk frist for å komme med merknader til søknaden til 15.09.2019. Etter at
grunneierne ga sin uttale fikk kommunen frist til å komme med eventuelle merknader
innen 25.10.2019. Man kunne deretter ikke forvente at fylkesmannen behandlet søknaden
før ut i november. Med hensyn til at ekspropriasjonssaken var berammet i Haugaland
tingrett til 16-18.desember, så anså man det som hensiktsmessig å be fylkesmannen om å
legge søknaden om forhåndstiltredelse i bero i påvente av den forestående skjønnssaken i
Haugaland tingrett.
Retten besluttet 12.12.2019 at saken for Haugaland tingrett utsettes til 17-19. mars 2020
grunnet behov for ytterligere avklaringer vedrørende en anbudsprosess for motorparken.
Fremleggelse av en stor mengde dokumenter ville ikke kunne blitt gjennomgått tidsnok til
at saken kunne gjennomføres som forutsatt.
Administrasjonen har mottatt et brev fra Fjord Motorpark Eiendom AS hvor det redegjøres
for deres oppfatning av hvilke konsekvenser utsettelsen av rettssaken har for Fjord
Motorpark Eiendom AS. Av brevet, som er datert 15.12.2019, fremgår det at Fjord
Motorpark Eiendom AS vurderer forhåndstiltredelse som det eneste tiltaket for å håndtere
de ulempene som en utsettelse medfører. På denne bakgrunnen ber Fjord Motorpark
Eiendom AS kommunen om å gjøre nødvendige fremskritt for å få innvilget en
forhåndstiltredelse. Administrasjonen har ikke fått anledning til vurdere og besvare
henvendelsen.
Ordføreren er imidlertid av den oppfatning at det fortsatt er hensiktsmessig å la søknaden
om forhåndstiltredelse ligge i bero, da en eventuell avgjørelse fra fylkesmannen uansett vil
komme tett opp mot saken som nå er berammet til 17-19. mars 2020. Det vises i den
sammenheng også til bakgrunnen for at saken er blitt utsatt – nemlig ønske om
fremleggelse av dokumenter som ikke har vært en del av saken på det tidspunkt det ble
fattet vedtak om ekspropriasjon. Det antas at grunneierne og deres advokat må få
anledning til å kommentere også disse nye dokumentene før fylkesmannen kan behandle
søknaden om forhåndstiltredelse. Ordføreren legger til grunn at det mest sannsynlig
medfører at en eventuell avgjørelse fra fylkesmannen vil komme enda tettere opp mot
rettsdatoene i mars.

Spørsmål 3 fremsatt av Brekke Jakobsen (Ap):
Til Ordfører Jarle Nilsen, Åkrehamn 12.12.19
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I september 2016 ble det etterspurt plan for etablering av livssynsnøytralt seremonirom i
Karmøy kommune. I sak 57/17 ble det vedtatt at storsalen ved Karmøy Kulturhus blir
offisielt livssynsnøytralt seremonirom. Det er respektfullt at Karmøy vedtok dette på vegne
av sine innbyggere da en vet at i Norges land velges det hver uke kirkelig gravferd fordi
det ikke finnes livssynsnøytrale seremonirom.
Hva slags type begravelse som velges handler om tradisjon, livssyn og overbevisning. I
Karmøy foregår fortsatt de aller fleste gravferder som kirkelig begravelse, og de som ønsker
annen gravferd er i mindretall. Det er ikke av den grunn mindre viktig for dem det gjelder.
Når en søker Karmøy kommune sine nettsider om gravferd finner en særs generell
informasjon og en må søke mye «rundt i den digitale verden» for å finne spesifikk
informasjon. Det oppleves tilfeldig om en finner informasjon. Et eksempel er at det savnes
informasjon om hvor Karmøy kommune har opprettet en minnelund for sine innbyggere og
hvilken type minnelund det er.
Jeg ønsker å spørre ordføreren om hvordan han vil sikre at innbyggerne i Karmøy
kommune er godt nok opplyst om valg av seremoni og gravleggingsform, og eksempelvis
at Karmøy Kulturhus er et offisielt livssynsnøytralt seremonirom?
Mvh
Veronika Brekke Jakobsen
representant for Karmøy Arbeiderparti
Ordførerens svar:
I henhold til vedtaket er storsalen ved Karmøy kulturhus offisielt livssynsnøytralt
seremonirom. Denne salen kan ta opptil 200 personer og kan i enkelte seremonier oppleves
til å være i overkant stor. Kulturhusleder har derfor også lagt til rette for at «lillesalen» i
kjelleretasjen også kan benyttes til dette formålet. Denne salen tar ved et slikt oppsett ca. 50
personer. Det er skiftet til nøytrale gardiner og ingen faste symboler på noen vegger. Det
har vært omtrent én seremoni i året, og de har ønsket å benytte «lillesalen».
Jeg har sjekket nettsidene til kommunen og ser – som Brekke Jakobsen bemerker - at det
ikke kommer frem hvor det livssynsnøytrale seremonirommet er. Jeg har hatt kontakt med
rådmannen i sakens anledning, og kommunens informasjonsgruppe skal ordne med at
nettsidene blir oppdatert på dette området. Jeg kan bekrefte via stabssjefen at denne
informasjonen i dag er lagt ut og er tilgjengelig for kommunens innbyggere.
Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal gravlegges (i kiste eller i urne) på en offentlig
gravplass (kirkegården). Ingen skal gravlegges "utenfor kirkegården". Det finnes ingen
"humanistisk gravplass", men noen gravplasser (kirkegårder) har et felt som ikke er
religiøst vigslet, dvs. der de med ikke-kristen trosretning kan gravlegges om de pårørende
ønsker det. I Karmøy kommune finnes et slikt område på gravplassen på Stangeland.
Gravlegging, også på de vigslete områdene, er ikke bundet til kristne seremonier. Det er
likedan mulig å ha en annen religiøs eller en ikke religiøs seremoni.
Det er kirkevergen som ivaretar oppgavene rundt forvaltning, drift og vedlikehold av
gravplassene. Dette skjer på vegne av kommunen.
6. Ordfører orienterte om følgende som var utlagt på representantenes bord:
- Reklamebrosjyren for Karmøy som er finansiert ved reklameannonser fra lokale aktører
- Møtekalenderen for 2020
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- Invitasjonen til nyttårsmottakelsen 28. desember
7. Ordfører takket for et godt, intenst og travelt valgår. Første kalenderår er tilbakelagt og
det er i dag vedtatt ny økonomi og handlingsplan. Ordfører ønsket alle trygt hjem og
ønsket alle en god advents- og julehøytid sammen med sine nærmeste. Ordfører ønsket
videre alle en god jul og et godt nytt år.
8. Varaordfører benyttet anledningen til takke ordføreren for året som har gått og ønske
ordfører m/familie en riktig god jul og et godt nytt år.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/945

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

10.02.2020

VALG AV MEDLEMMER TIL KONFLIKTRÅDETS OPPNEVNINGSUTVALG 2019-2023

Forslag til vedtak:
1. Ordfører velges som fast medlem i konfliktrådets oppnevningsutvalg for perioden 2019-2023.
2. Varaordfører velges som varamedlem i konfliktrådets oppnevningsutvalg for perioden 20192023.

SAKSFRAMSTILLING
Av lov om konfliktrådsbehandling § 4 følger det at konfliktrådsmeklere oppnevnes av et eget
oppnevningsutvalg bestående av følgende personer jf. § 4 2. ledd:





Én representant utpekt av kommunestyret
Én representant fra politiet
Konfliktrådslederen

Oppnevningsutvalget har som oppgave å oppnevne konfliktrådsmeklere i tråd med de krav og
formål som følger av konfliktrådsloven, herunder frata meklere verv dersom de ikke oppfyller
kravene som følger av §§ 5,6 og 7.
Karmøy kommune har fått en henvendelse fra konfliktrådet Sør-Vest om å oversende
vedtaksbrev for oppnevning av medlem og varamedlem i kommunen.
Praksis i Karmøy kommune er at ordfører er kommunens faste utpekte representant. Det
innstilles på at denne praksisen videreføres. Det er også ønskelig at det oppnevnes en
vararepresentant. Ettersom ordfører innstilles som fast medlem, vil det være naturlig at
varaordfører blir oppnevningsutvalgets vararepresentant.

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)
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Kapittel I. Generelle bestemmelser om konfliktrådets virksomhet
§ 1. Konfliktrådets formål og oppgaver
Konfliktrådet skal arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har
påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.1
Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene2 mekling i konfliktråd,3 oppfølging i konfliktråd,4
ungdomsoppfølging5 og ungdomsstraff.6
Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater, hvis saken egner seg for
konfliktrådsbehandling.7
Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte,8 tilrettelagt møte,
oppfølgingsmøte9 eller andre møter i regi av konfliktrådet.
Konfliktrådets virksomhet skal bygge på en gjenopprettende prosess10 som legger til rette for at partene og
andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt i fellesskap bestemmer hvordan virkningene skal
håndteres.11
Partene skal ikke betale gebyr for møter i konfliktrådet.
Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om konfliktrådets organisering.
1 Jf. § 25 (1), a.
2 Se § 20.
3 Jf. strpl. § 71 a (1) og strl. § 37, i.
4 Jf. strpl. § 71 a (2) og strl. § 37, i.
5 Jf. strpl. § 71 a (2).
6 Jf. strl. § 52 a.
7 Se § 10 (1).
8 Jf. § 24.
9 Jf. strpl. § 71 a.
1 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 2 (2).
0
1 Jf. § 12 (5).
1

§ 2. Virkeområde
Loven gjelder også for Svalbard.1 Departementet kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan
fastsette særlige regler etter forholdene på stedet.
1 Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 § 2.

§ 3. Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere
I hvert konfliktråd skal det være en konfliktrådsleder1 og én eller flere ungdomskoordinatorer.2
Ungdomskoordinatoren har ansvaret for å gjennomføre ungdomsoppfølging og ungdomsstraff etter kapittel IV.
I hvert konfliktråd skal det oppnevnes én eller flere konfliktrådsmeklere3 for hver kommune4 konfliktrådet
dekker. Konfliktrådet kan gjøre unntak fra dette kravet dersom særlige forhold tilsier det.
1 Se § 4 (3).
2 Jf. § 5 og § 6.
3 Jf. §§ 4 til 7.
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4 Jf. § 5 (2). Jf. lov 25 sep 1992 nr. 107; lov 22 juni 2018 nr. 83.

§ 4. Oppnevning av konfliktrådsmeklere1
Vervet som mekler er frivillig.2 Sammensetningen av meklere skal være allsidig, slik at befolkningen er best
mulig representert.
Meklere oppnevnes av et oppnevningsutvalg som består av én representant utpekt av kommunestyret eller
kommunestyrene,3 én representant fra politiet4 og konfliktrådslederen.5 På Svalbard oppnevnes
konfliktrådsmeklere av én representant utpekt av Longyearbyen lokalstyre,6 én representant fra Sysselmannen
på Svalbard7 og konfliktrådslederen i Troms.
Konfliktrådslederen får meklerkompetanse ved ansettelse.8
Oppnevningen gjelder for en periode på fire år. Perioden er ikke tidsbegrenset for konfliktrådslederen og
ansatte i konfliktrådet som er oppnevnt som meklere.
Oppnevningsutvalget skal frata meklere vervet dersom de ikke lenger oppfyller kravene i § 5, § 6 eller § 7.9
1 Se § 3 og §§ 5 til 7.
2 Sml. dl. kap. 4.
3 Jf. lov 25 sep 1992 nr. 107 § 6; lov 22 juni 2018 nr. 83.
4 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.
5 Jf. § 3.
6 Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 kap. 5.
7 Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 § 5.
8 Se §§ 5 til 7.
9 Jf. § 6 (3).

§ 5. Generelle krav til konfliktrådsledere, ungdomskoordinatorer og meklere1
Konfliktrådsledere, ungdomskoordinatorer og meklere må være
1. over 18 år2
2. statsborger i Norge3 eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret4 som bosatt i riket de
tre siste årene før ansettelse eller oppnevning
3. personlig egnet
Meklere må også være bosatt i kommunen hvor vervet søkes.5
1 Se § 4 (5).
2 Sml. dl. § 70 (1).
3 Jf. lov 10 juni 2005 nr. 51.
4 Jf. lov 9 des 2016 nr. 88.
5 Jf. § 3 (2).

§ 6. Utelukkelse på grunn av vandel1
Utelukket fra ansettelse som konfliktrådsleder og ungdomskoordinator og fra oppnevning som mekler er
1. den som er siktet,2 tiltalt,3 har vedtatt forelegg4 eller er dømt5 for seksuelle overgrep mot barn6
2. den som er idømt forvaring7
3. den som er idømt overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg8
4. den som er idømt ubetinget fengselsstraff9 i mer enn tre år10
5. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett til tre år, og det ved ansettelse eller oppnevning er mindre
enn 15 år siden dommen var rettskraftig11
6. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mindre enn ett år, og det ved ansettelse eller oppnevning er
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7.
8.
9.

10.

11.

mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
den som er idømt ungdomsstraff,12 og det ved ansettelse eller oppnevning er mindre enn 10 år siden13
dommen var rettskraftig
den som er idømt betinget fengselsstraff,14 og det ved oppnevning eller ansettelse er mindre enn fem år
siden dommen var rettskraftig
den som har fått betinget påtaleunnlatelse15 eller domsutsettelse16 for et forhold som etter loven kan
medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved ansettelse eller oppnevning er mindre enn to år siden
avgjørelsen var endelig
den som har fått ilagt reaksjonen overføring til konfliktrådet17 for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved ansettelse eller oppnevning er mindre enn to år siden avgjørelsen om
overføring var endelig
den som er idømt eller har vedtatt18 bøtestraff19 for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer
enn ett år, og det ved ansettelse eller oppnevning er mindre enn to år siden vedtakelsen, eller dommen var
rettskraftig

Dom på samfunnsstraff20 medfører utelukkelse etter første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære
fengselsstraffen.21 Ved delvis betinget fengselsstraff22 vurderes hver del for seg etter første ledd.
Ved ansettelse og oppnevning skal konfliktrådsledere, ungdomskoordinatorer og meklere levere en
uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven23 § 41, til konfliktrådet. Ungdomskoordinatorer og
meklere24 har plikt til å underrette konfliktrådet dersom de ikke lenger fyller kravene til tilfredsstillende vandel.
Konfliktrådsledere har en tilsvarende plikt til å underrette Sekretariatet for konfliktrådene.
1 Sml. dl. § 72.
2 Jf. strpl. § 82. – Sml. lov 17 juli 1998 nr. 61 § 10-9.
3 Jf. strpl. § 252. – Sml. lov 17 juli 1998 nr. 61 § 10-9.
4 Jf. strpl. § 258 (2).
5 Jf. strpl. § 30.
6 Jf. strl. kap. 26. – Sml. lov 17 juli 1998 nr. 61 § 10-9.
7 Jf. strl. kap. 7 . Sml. dl. § 72 (1) nr. 2.
8 Jf. strl. kap. 12. Sml. dl. § 72 (1) nr. 2.
9 Jf. strl. kap. 6.
1 Sml. dl. § 72 (1) nr. 1.
0
1 Jf. strpl. § 50.
1
1 Jf. strl. kap. 8 a.
2
1 Sml. lov 28 mai 2010 nr. 16 § 41 nr. 1, c.
3
1 Jf. strl. §§ 34 til 39.
4
1 Jf. strpl. § 69 (2) og (3).
5
1 Jf. strl. § 60.
6
1 Jf. strpl. § 71 a (1) og strl. § 37, i.
7
1 Jf. strpl. § 256.
8
1 Jf. strl. kap. 9.
9
2 Jf. strl. kap. 8.
0
2 Jf. strl. § 49 (1), b.
1
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2 Jf. strl. § 34 (1).
2
2 Lov 28 mai 2010 nr. 16.
3
2 Se § 4 (5).
4

§ 7. Utelukkelse på grunn av stilling1
Ansatte ved påtalemyndigheten med påtalekompetanse,2 ansatte i politiet med politimyndighet3 og
politihøgskolestudenter4 i praksisåret kan ikke oppnevnes som meklere.
Utelukkelse etter første ledd gjelder ikke ved permisjon fra stillingen.
1 Sml. dl. § 71.
2 Jf. strpl. § 55.
3 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 20.
4 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 kap. IVa.

§ 8. Forvaltningsloven
Forvaltningsloven1 gjelder for konfliktrådenes virksomhet.
Når konfliktrådet avviser en sak2 eller nekter å godkjenne en avtale,3 skal dette begrunnes etter reglene i
forvaltningsloven §§ 24 og 25.
1 Lov 10 feb 1967.
2 Jf. § 8 (2) og § 10 (1).
3 Jf. § 17 (2) og (3).

§ 9. Taushetsplikt
Med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av lov, plikter meklere og andre som utfører tjeneste eller
arbeid for konfliktrådet å bevare taushet om det de i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens
personlige forhold eller andre forhold som nevnt i forvaltningsloven1 § 13 første ledd. Som personlige forhold
regnes også partenes navn, fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og
arbeidssted.
Plikten til å bevare taushet etter første ledd gjelder alle som er til stede i konfliktrådsmøtet.2 For øvrig gjelder
reglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e så langt de passer.
Brudd på taushetsplikten etter første og annet ledd kan straffes etter straffeloven3 § 209. Konfliktrådet plikter
å informere deltakerne i møtet om dette.4
Domstolen kan ikke ta imot forklaringer som et vitne ikke kan gi uten å krenke taushetsplikten etter første og
annet ledd med mindre retten etter en avveining av hensynet til taushetsplikten og hensynet til sakens
opplysning ved kjennelse bestemmer at vitnet likevel skal avgi forklaring.5 Med mindre begge parter
samtykker, kan vitnet ikke forklare seg om hva partene har erkjent eller tilbudt under meklingen.6
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Lov 10 feb 1967.
2 Jf. § 12 og § 24.
3 Lov 20 mai 2005 nr. 28. Jf. lov 17 juli 1992 nr. 100 § 6-4 og strl. 2005 § 196 og § 226.
4 Jf. fvl. § 13 b (2).
5 Sml. strpl § 118 og tvl. § 22-3.
6 Sml. tvl. § 8-6.
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§ 9 a. Tilgang til opplysninger i Folkeregisteret
Konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra
Folkeregisteret de opplysninger som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter denne loven.
Konfliktrådene og Sekretariatet for konfliktrådene skal også ha tilgang til opplysninger i registeret til utredning
og produksjon av statistikk.
0 Tilføyd ved lov 20 des 2018 nr. 114.

Kapittel II. Saksbehandlingen i konfliktrådet
§ 10. Egnethetsvurdering og hurtig saksbehandling
I saker som bringes inn av partene eller andre offentlige etater enn påtalemyndigheten, avgjør
konfliktrådslederen om saken egner seg for konfliktrådsbehandling.1
Konfliktrådet skal behandle saken så snart som mulig.2
1 Jf. § 1 (3).
2 Jf. § 20 (1).

§ 11. Samtykke
Konfliktrådsbehandling krever partenes samtykke med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av loven
her.1 Samtykket skal være reelt og informert. Partene skal i hovedsak være enige om saksforholdet som
konflikten gjelder. I en sak med flere fornærmede eller skadelidte må samtlige samtykke til
konfliktrådsbehandling.
Dersom en part er under 18 år, må også partens verger2 samtykke i at en sak blir behandlet av konfliktrådet.
Vergene skal varsles om konfliktrådsmøtet og har rett til å være til stede i møtet. Dersom vergen ikke kan eller
vil ivareta partens interesse i saken, skal midlertidig verge oppnevnes etter vergemålslovens regler.3
I sivile saker kan samtykke og varsel etter annet ledd unnlates i den grad den mindreårige kan inngå avtale på
egenhånd,4 og konfliktrådslederen eller mekleren finner det ubetenkelig.
Ved gjennomføring av ungdomsstraff5 og ungdomsoppfølging6 etter kapittel IV kreves bare samtykke fra
domfelte eller siktede og domfeltes eller siktedes verger.
1 Jf. § 25 (1). – Jf. strl. § 52 a, c.
2 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16.
3 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 annet punktum.
4 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 10 og § 12.
5 Jf. strl. § 52 b.
6 Jf. strpl. § 69 og § 71 a.

§ 12. Personlig møte
Partene må møte personlig og kan ikke la seg representere ved fullmektig1 i konfliktrådsmøtet med mindre
annet er fastsatt i eller i medhold av loven her.2 Ved gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
etter kapittel IV kreves det ikke at fornærmede og fornærmedes verger er til stede i ungdomsstormøtet.
Konfliktrådet kan tillate at det mekles indirekte mellom partene. Indirekte mekling kan være mekling via
telefon eller videooverføring, eller at mekler opptrer som budbringer mellom partene.
I en straffesak hvor ingen enkeltperson er påført en skade, et tap eller en annen krenkelse, jf. § 1 første ledd,
kan konfliktrådsbehandling likevel gjennomføres dersom noen som er berørt, møter. I slike saker kan det ikke
inngås avtale om økonomisk erstatning.
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Når et
er påført en skade, et tap eller en annen krenkelse, jf. § 1 første ledd, kan konfliktrådet tillate
at en person som er berørt, møter på foretakets vegne.
foretak3

Tillatelse etter annet til fjerde ledd skal bare gis når formålet med konfliktrådsordningen ivaretas.4 I tillegg
må fordelene ved å gjennomføre mekling etter en samlet vurdering være større enn ulempene.
1 Sml. fvl. § 12.
2 Se § 15.
3 Jf. strl. § 27.
4 Jf. § 1 (5).

§ 13. Valg av konfliktråd
Saken skal behandles ved konfliktrådet for den kommunen hvor klager eller fornærmede bor eller oppholder
seg1 med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av loven her.
Når konfliktrådet finner det hensiktsmessig, kan en sivil sak overføres til et annet konfliktråd. Partenes syn
skal tillegges vekt ved avgjørelsen av hvilket konfliktråd som skal behandle saken. Er konfliktrådene uenige om
hvor saken skal behandles, avgjør Sekretariatet for konfliktrådene hvilket konfliktråd som skal behandle saken.
I saker som overføres fra påtalemyndigheten, beslutter påtalemyndigheten hvilket konfliktråd som skal
behandle saken. Konfliktrådet kan avtale med påtalemyndigheten at saken skal overføres til et annet
konfliktråd. Partene skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om spørsmålet.
1 Sml. strpl. § 10 og § 11.

§ 14. Meklere
Konfliktrådet bestemmer hvor mange meklere som skal mekle i den enkelte saken. I saker som settes med
flere enn én mekler, skal det utpekes en hovedmekler.1
1 Se § 17 (2) tredje punktum.

§ 15. Støtteperson
Konfliktrådet kan tillate at partene har med seg én eller flere støttepersoner i møtet.
Partenes advokat1 eller rettshjelper2 kan ikke tillates å delta som støtteperson. Ved gjennomføring av
ungdomsstraff3 etter kapittel IV kan forsvarer og bistandsadvokat4 delta som støtteperson under
ungdomsstormøtet.
1 Jf. dl. § 220.
2 Jf. dl. § 218.
3 Jf. strl. § 52 b.
4 Se § 24 (3) siste punktum. Jf. strpl. § 100 (2).

§ 16. Tolk
Partene har rett til å la seg bistå av kvalifisert tolk1 etter nærmere regler som departementet fastsetter i
forskrift.
1 Se fvl. § 11 e.

§ 17. Avtalen
I saker oversendt fra påtalemyndigheten,1 skal en eventuell avtale settes opp skriftlig og undertegnes av
partene. I sivile saker gjelder tilsvarende dersom partene er enige om det. Er en part umyndig, må avtalen også
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godkjennes av vergene. I sivile saker kan godkjennelse fra vergene unnlates hvis den mindreårige har rett til å
inngå avtale på egenhånd,2 og mekleren finner det ubetenkelig.
Mekleren avgjør om avtalen partene kommer fram til kan godkjennes. I straffesaker skal godkjennelsen skje
skriftlig. I saker med flere meklere3 må alle meklerne være enige dersom avtalen skal anses godkjent. I sivile
saker skal partene gjøres oppmerksom på at meklers godkjennelse ikke har selvstendig rettslig virkning.
Mekleren skal ikke godkjenne en avtale som i urimelig grad favoriserer en part, eller som er uheldig av andre
tungtveiende grunner.4
En avtale som forutsetter en ytelse til den skadelidte, skal fastsette omfanget av ytelsen og forfallstid. Det
skal også fastsettes om avtalen representerer det endelige oppgjøret mellom partene.
En avtale i konfliktrådet avskjærer verken fornærmedes rett til å søke om erstatning etter
voldsoffererstatningsloven5 eller statens rett til å søke regress fra skadevolderen.6
1 Jf. strpl. § 69 og § 71 a.
2 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 10 og § 12.
3 Jf. § 14.
4 Jf. § 8 (2).
5 Lov 20 apr 2001 nr. 13.
6 Jf. lov 20 apr 2001 nr. 13 § 15.

§ 18. Partenes adgang til å trekke seg fra inngått avtale
I saker oversendt fra påtalemyndigheten,1 kan hver av partene trekke seg fra en avtale ved å gi beskjed til
konfliktrådet innen to uker etter at avtalen er godkjent av mekleren. Dette gjelder likevel ikke en avtale som er
oppfylt. Partene skal opplyses skriftlig om adgangen til å trekke seg fra avtalen og om konsekvensene av dette.
I sivile saker skal partene informeres om at det kan avtales en frist for å trekke seg fra avtalen.
1 Jf. strpl. § 69 og § 71 a.

§ 19. Forskriftshjemmel
Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om saksbehandling og gjennomføring av møter i
konfliktrådet.

Kapittel III. Særlig om behandling av straffesaker1
1 Jf. strpl. § 226 (1), f.

§ 20. Konfliktrådets behandling av straffesaker
Konfliktrådet har plikt til å behandle saker som etter avgjørelse ved påtalemyndigheten eller domstolen er
oversendt til mekling, gjennomføring av oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.
Behandlingen skal være påbegynt så snart som mulig etter at saken er mottatt.1 Dersom utsettelse av saken er
påkrevd, skal påtalemyndigheten gis underretning om når saken forventes å bli behandlet.
Når et møte i konfliktrådet er avsluttet, skal konfliktrådet sende sakens dokumenter til påtalemyndigheten
med opplysning om det er inngått en godkjent avtale mellom partene.2
Når avtalen er oppfylt, skal konfliktrådet straks sende en bekreftelse om dette til påtalemyndigheten.
1 Jf. § 10 (2).
2 Jf. § 18 (1). Se § 21.
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§ 21. Brudd i behandlingen
I saker der mekling i konfliktrådet er satt som vilkår for påtaleunnlatelse i medhold av straffeprosessloven1 §
69 tredje ledd, jf. straffeloven2 § 37 første ledd bokstav i, og møtet ikke gjennomføres, skal konfliktrådet straks
oversende saken til påtalemyndigheten. Dersom siktede bryter en inngått avtale, skal påtalemyndigheten
varsles. Påtalemyndigheten kan åpne strafforfølgning på nytt dersom møtet ikke gjennomføres grunnet siktede
eller dersom den siktede bryter en inngått avtale vesentlig.3
I saker som er overført til mekling i konfliktrådet i medhold av straffeprosessloven1 § 71 a første ledd, og
møtet ikke gjennomføres eller avtale ikke kommer i stand, skal konfliktrådet straks oversende saken til
påtalemyndigheten. Dersom siktede bryter en inngått avtale, skal påtalemyndigheten varsles.
Påtalemyndigheten kan åpne strafforfølgning på nytt dersom møtet ikke gjennomføres grunnet siktede, avtale
ikke kommer i stand eller den siktede bryter avtalen vesentlig.4
I saker der mekling i konfliktrådet er satt som vilkår for betinget dom i medhold av straffeloven2 § 37 første
ledd bokstav i,5 og møtet ikke gjennomføres grunnet siktede, skal konfliktrådet straks oversende saken til
påtalemyndigheten. Dersom siktede bryter en inngått avtale, skal påtalemyndigheten varsles.
Påtalemyndigheten avgjør om saken skal bringes inn for retten for fastsettelse av nye vilkår eller fullbyrding av
straffen, jf. straffeloven § 39.6
Brudd ved gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er regulert i kapittel IV.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Lov 22 mai 1981 nr. 25.
2 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
3 Jf. lov 20 jan 2012 nr. 4 § 8 (1), h.
4 Jf. lov 20 jan 2012 nr. 4 § 8 (1), f.
5 Jf. strl. § 53 (4).
6 Jf. lov 20 jan 2012 nr. 4 § 8 (1), c.

Kapittel IV. Innholdet i og gjennomføringen av ungdomsstraff og
ungdomsoppfølging
§ 22. Reaksjonenes innhold
Reaksjonene ungdomsstraff1 og ungdomsoppfølging2 består av gjennomføring av et ungdomsstormøte,3
utarbeidelse av en individuelt tilpasset ungdomsplan4 og oppfølging av planen.5
1 Se § 23 (1) og § 24 (2).
2 Se § 23 (2). Sml. § 36.
3 Jf. § 24.
4 Jf. § 25.
5 Jf. §§ 26 til 34.

§ 23. Gjennomføringstid
Ved ungdomsstraff fastsetter domstolen1 gjennomføringstiden, jf. straffeloven2 §§ 52 a til 52 c.
Gjennomføringstiden kan være fra seks måneder til to år. Dersom den fengselsstraffen som ville ha blitt idømt
uten ungdomsstraff er klart lengre enn to år, kan en gjennomføringstid på inntil tre år fastsettes.3
Ved ungdomsoppfølging fastsetter påtalemyndigheten gjennomføringstiden i saker overført i medhold av
straffeprosessloven4 § 71 a annet ledd og § 69 tredje ledd, jf. straffeloven2 § 37 første ledd bokstav j.
Domstolen fastsetter gjennomføringstiden i saker etter straffeloven § 37 første ledd bokstav j.
Gjennomføringstiden kan være i inntil ett år.5
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
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1 Jf. strpl. § 161 a.
2 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
3 Jf. strl. § 52 b (1), a.
4 Lov 22 mai 1981 nr. 25.
5 Jf. strl. § 53 (4).

§ 24. Ungdomsstormøte1
Konfliktrådet starter forberedelsene til et ungdomsstormøte2 straks saken er overført fra domstolen etter
straffeloven3 §§ 52 a til 52 c eller § 37 første ledd bokstav j, eller fra påtalemyndigheten etter
straffeprosessloven4 § 71 a annet ledd eller § 69 tredje ledd, jf. straffeloven § 37 første ledd bokstav j.
Ungdomsstormøtet ledes av en ungdomskoordinator5 som skal sikre at relevante aktører6 er representert.
Dette kan være representanter fra kriminalomsorgen,7 skole,8 barnevernstjeneste,9 helse- og omsorgstjenesten
eller andre med tilknytning til domfelte, siktede, fornærmede eller til saken.10
Ved gjennomføring av ungdomsstraff skal domfelte, domfeltes verger,11 samt representanter fra
kriminalomsorgen og politiet12 være til stede i ungdomsstormøtet.13 Fornærmede og fornærmedes verger har
rett til å være til stede. Det samme gjelder forsvarer og bistandsadvokat som er oppnevnt etter
straffeprosessloven4 § 100 annet ledd og § 107 a første ledd bokstav d.
Ved gjennomføring av ungdomsoppfølging skal domfelte eller siktede og dennes verger være til stede i
ungdomsstormøtet. Fornærmede og fornærmedes verger har rett til å være til stede. Representanter fra politiet
skal delta dersom konfliktrådet finner det hensiktsmessig.
Dersom domfeltes eller siktedes verger ikke kan eller vil være til stede, skal ungdomskoordinatoren vurdere
om midlertidig verge skal oppnevnes etter vergemålslovens14 regler.
Ungdomsstormøtet kan deles opp i flere møter dersom dette er hensiktsmessig.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Se § 27. – Jf. § 35.
2 Jf. strpl. § 161 a.
3 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
4 Lov 22 mai 1981 nr. 25.
5 Jf. § 3.
6 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 4.
7 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21.
8 Jf. lov 17 juli 1998 nr. 61.
9 Jf. lov 17 juli 1992 nr. 100.
1 Se § 9 (2).
0
1 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 og § 18.
1
1 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.
2
1 Jf. § 26 (2).
3
1 Lov 26 mars 2010 nr. 9, se dens § 27.
4

§ 25. Ungdomsplan1
Ungdomsstormøtet skal utforme en ungdomsplan.2 Planen skal godkjennes av ungdomskoordinatoren,3
domfelte eller siktede4 og domfeltes eller siktedes verger. Planen kan blant annet gå ut på at domfelte eller
siktede skal5
a) yte ikke-økonomisk kompensasjon6 til den som er påført en skade, et tap eller en annen krenkelse7
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delta i kriminalitetsforebyggende programmer eller andre tilsvarende tiltak
utføre samfunnsnyttige oppgaver8
overholde bestemmelser om oppholdssted, arbeid eller opplæring9
møte for politiet10 eller kriminalomsorgen
avstå fra å bruke alkohol og andre berusende eller bedøvende midler og avgi nødvendige rusprøver etter
helsepersonelloven11 § 12 tredje ledd12
overholde bestemmelser om innetid
unngå kontakt med bestemte personer13

Ved ungdomsstraff kan planen også gå ut på at domfelte skal oppholde seg i institusjon eller gjennomgå
annen behandling.14
Ungdomskoordinatoren har ansvaret for at ungdomsplanen gjennomføres.
I saker der det er idømt ungdomsstraff etter straffeloven15 §§ 52 a til 52 c eller ungdomsoppfølging som
vilkår for betinget dom etter straffeloven § 37 første ledd bokstav j, sendes saken tilbake til domstolen dersom
det ikke oppnås enighet om en ungdomsplan. Domstolen avgjør om hele eller deler av den betingede
fengselsstraffen skal fullbyrdes.16
I saker hvor ungdomsoppfølging er satt som vilkår for påtaleunnlatelse i medhold av straffeprosessloven17 §
69 tredje ledd, jf. straffeloven15 § 37 første ledd bokstav j, eller hvor saken er overført etter straffeprosessloven
§ 71 a annet ledd, sendes saken tilbake til påtalemyndigheten dersom det ikke oppnås enighet om en
ungdomsplan. Påtalemyndigheten avgjør om strafforfølging skal åpnes på nytt.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 54.
2 Jf. § 27.
3 Jf. § 3.
4 Jf. § 11 (1).
5 Jf. § 31 (2). Jf. § 33.
6 Jf. strpl. § 69 (3), § 71 a (4).
7 Jf. § 1 (1).
8 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 53 (1), a.
9 Sml. strl. § 50, a.
1 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.
0
1 Lov 2 juli 1999 nr. 64.
1
1 Se § 29. – Sml. § 28.
2
1 Sml. strl. § 50, b.
3
1 Sml. lov 17 juli 1992 nr. 100 § 4-24.
4
1 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
5
1 Jf. strl. § 39 og § 52 c (1), a.
6
1 Lov 22 mai 1981 nr. 25.
7

§ 26. Oppfølgingsteam
Oppfølgingsteamet har ansvaret for å gjennomføre tiltakene fastsatt i ungdomsplanen.1 Oppfølgingsteamet
ledes av ungdomskoordinatoren2 og består ellers av domfelte eller siktede, domfeltes eller siktedes verger3 og
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andre som har oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av ungdomsplanen. Ungdomskoordinatoren kan
også anmode andre med tilknytning til domfelte, siktede eller saken om å delta.
Ved ungdomsstraff er representanter fra kriminalomsorgen4 og politiet5 obligatoriske deltakere i
oppfølgingsteamet.6
1 Jf. § 25.
2 Jf. § 3.
3 Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 og § 18.
4 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21.
5 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.
6 Jf. § 24 (3).

§ 27. Generelle pålegg overfor domfelte eller siktede1
Domfelte eller siktede skal under ungdomsstormøtet, i møte med oppfølgingsteamet og i andre møter eller
avtaler som fremgår av ungdomsplanen
a) møte til fastsatt tid og sted
b) være upåvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler
Domfelte eller siktede skal ikke
a) vise en atferd som kan true sikkerheten til personer som deltar under gjennomføringen eller påvirke miljøet
på negativ måte
b) begå nye straffbare handlinger i gjennomføringstiden2
c) oppholde seg i utlandet i gjennomføringstiden3 med mindre ungdomskoordinatoren gir tillatelse.
1 Se § 31. – Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 54.
2 Se § 33 og § 34.
3 Jf. strl. § 52 b (1), a.

§ 28. Forbud mot bruk av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler
Hvis det fremstår som nødvendig for å motvirke en ny straffbar handling som er rettet mot noens liv, helse
eller frihet, kan ungdomskoordinatoren på ethvert tidspunkt i løpet av gjennomføringstiden forby den domfelte
eller siktede å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler.1
Ungdomskoordinatoren skal oppheve forbudet når det ikke lenger fremstår som nødvendig.
1 Se § 29. – Jf. § 25 (1), f.

§ 29. Ruskontroll
Hvis det i ungdomsplanen er satt vilkår etter § 25 bokstav f, eller ungdomskoordinatoren har forbudt den
domfelte eller siktede å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler etter § 28, skal
ungdomskoordinatoren undersøke om vilkåret eller forbudet blir overholdt. Undersøkelsen kan innebære
uanmeldte besøk i hjemmet. Når det er satt rusforbud, kan ungdomskoordinatoren pålegge den domfelte eller
siktede å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller blodprøve eller medvirke til annen undersøkelse som kan skje
uten fare eller særlig ubehag. Bestemmelsen i straffeloven1 § 37 første ledd bokstav d jf. tredje ledd gjelder
tilsvarende der rusprøve skal avgis.
Er det grunn til å anta at den domfelte eller siktede møter påvirket av alkohol eller andre berusende eller
bedøvende midler, skal ungdomskoordinatoren snarest undersøke forholdet. Den domfelte eller siktede kan
pålegges å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller blodprøve eller å medvirke til annen undersøkelse som kan skje
uten fare eller særlig ubehag. Bestemmelsen i straffeloven1 § 37 første ledd bokstav d jf. tredje ledd gjelder
tilsvarende der rusprøve skal avgis.
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Tiltak som er en del av undersøkelse etter første ledd første punktum annet alternativ eller etter annet ledd, er
ikke en del av ungdomsplanen.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Lov 20 mai 2005 nr. 28.

§ 30. Utsatt gjennomføring1
Ungdomskoordinatoren kan utsette gjennomføringen av ungdomsstraffen eller ungdomsoppfølgingen dersom
den domfeltes eller siktedes helsetilstand tilsier det eller det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner
som gjør det særlig vanskelig å gjennomføre reaksjonen. Ved ungdomsstraff skal ungdomskoordinatoren, når
det fremstår som nødvendig for at avbruddet skal være sikkerhetsmessig forsvarlig og etter samtykke fra de
obligatoriske deltagerne i ungdomsstormøtet2 og oppfølgingsteamet,3 fastsette slike vilkår som nevnt i § 31
annet ledd.
1 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 57.
2 Jf. § 24.
3 Jf. § 26.

§ 31. Brudd under gjennomføring av ungdomsstraffen1
Hvis den domfelte forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser gitt i eller i medhold av § 25 første og annet
ledd, § 27 eller § 28 første ledd, kan ungdomskoordinatoren2 pålegge domfelte å møte til samtale for å motvirke
nye brudd. Under samtalen skal den domfelte gjøres kjent med følgene av gjentatte brudd.3
Hvis det fremstår som nødvendig for å motvirke nye brudd, skal ungdomskoordinatoren, etter samtykke fra
de obligatoriske deltagerne i ungdomsstormøtet og oppfølgingsteamet, fastsette vilkår4 om at den domfelte skal
a) overholde bestemmelser om oppholdssted,
b) unnlate å ha kontakt med bestemte personer,
c) unnlate å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, eller
d) møte for politiet5 eller kriminalomsorgen.6
Hvis domfelte etter at ungdomskoordinatoren har holdt samtale som nevnt i første ledd eller fastsatt vilkår
etter annet ledd, på nytt bryter kravene eller vilkår fastsatt etter annet ledd bokstav a til d, kan
ungdomskoordinatoren, etter samtykke fra politiet og kriminalomsorgen, innkalle til et nytt ungdomsstormøte,
eller overføre saken til kriminalomsorgens regionale nivå med innstilling om at saken bringes inn for retten
med begjæring om at den betingede fengselsstraffen7 skal fullbyrdes helt eller delvis i medhold av straffeloven8
§ 52 c. Når ungdomskoordinatoren har overført saken til kriminalomsorgens regionale nivå med innstilling om
å bringe saken inn for retten, avbrytes gjennomføringen av straffen fra det tidspunktet begjæringen er oversendt
retten.
Hvis den domfelte unnlater å møte til bruddsamtale etter første ledd, kan ungdomskoordinatoren beslutte å
avbryte gjennomføringen av straffen.9 Det samme gjelder der domfelte, etter at bruddsamtalen er gjennomført,
på nytt bryter kravene.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Jf. § 35. – Sml. § 33 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 58.
2 Jf. § 3.
3 Jf. § 33.
4 Jf. § 25 (1).
5 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.
6 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21.
7 Jf. strl. § 52 b (1), b.
8 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
9 Jf. § 34 (2).
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§ 32. Ny straffbar handling under gjennomføring av ungdomsstraffen1
Begår den domfelte en ny straffbar handling før gjennomføringstiden2 utløper, kan påtalemyndigheten bringe
saken inn for retten med begjæring om at den betingede fengselsstraffen3 skal fullbyrdes helt eller delvis etter
straffeloven4 § 52 c første ledd bokstav b. Ungdomskoordinatoren kan, etter samtykke fra politiet og
kriminalomsorgen, anmode påtalemyndigheten om å bringe saken inn for retten. Når påtalemyndigheten
beslutter å bringe saken inn for retten, avbrytes gjennomføringen av straffen fra det tidspunktet begjæringen er
oversendt retten.
Hvis den domfelte blir siktet for en straffbar handling som kan føre til fullbyrding av den betingede
fengselsstraffen etter straffeloven4 § 52 c første ledd bokstav b, kan påtalemyndigheten beslutte at
gjennomføringen av ungdomsstraffen avbrytes.5
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Sml. lov 18 mai 2001 nr. 21 § 59.
2 Jf. strl. § 52 b (1), a.
3 Jf. strl. § 52 b (1), b.
4 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
5 Jf. § 32 (4).

§ 33. Brudd under gjennomføring av ungdomsoppfølging1
Hvis den siktede eller domfelte forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelser gitt i eller i medhold av § 25
første ledd, § 27 eller § 28 første ledd, kan ungdomskoordinatoren pålegge den siktede eller domfelte å møte til
samtale for å motvirke nye brudd. Under samtalen skal den siktede eller domfelte gjøres kjent med følgene av
gjentatte brudd.
Hvis det fremstår som nødvendig for å motvirke nye brudd, skal ungdomskoordinatoren, etter samtykke fra
siktede eller domfelte og dennes verger, fastsette vilkår om at den domfelte skal
a) overholde bestemmelser om oppholdssted
b) unnlate å ha kontakt med bestemte personer
c) unnlate å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, eller
d) møte for politiet2 eller kriminalomsorgen3
Hvis siktede eller domfelte, etter at ungdomskoordinatoren har holdt samtale som nevnt i første ledd eller
fastsatt vilkår etter annet ledd, på nytt bryter kravene eller vilkår fastsatt etter annet ledd bokstav a til d, kan
ungdomskoordinatoren innkalle til et nytt ungdomsstormøte.4 Ungdomskoordinatoren kan i stedet overføre
saken til påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten vurderer om strafforfølgingen skal gjenopptas eller om saken
skal bringes inn for retten for fastsettelse av nye vilkår eller fullbyrding av straffen, jf. straffeloven5 § 39.
Gjennomføringen av reaksjonen avbrytes fra det tidspunktet påtalemyndigheten beslutter at strafforfølgningen
gjenopptas eller fra det tidspunktet begjæringen er oversendt retten.6
Hvis den siktede eller domfelte unnlater å møte til bruddsamtale etter første ledd, kan ungdomskoordinatoren
beslutte å avbryte gjennomføringen av reaksjonen. Det samme gjelder der siktede eller domfelte, etter at
bruddsamtalen er gjennomført, på nytt bryter kravene.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Jf. § 35. – Sml. § 31 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 58.
2 Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53.
3 Jf. lov 18 mai 2001 nr. 21.
4 Jf. § 24.
5 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
6 Sml. § 31 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 58 (4).

§ 34. Ny straffbar handling under gjennomføring av ungdomsoppfølging1
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Begår den siktede eller domfelte en ny straffbar handling før gjennomføringstiden2 utløper, avgjør
påtalemyndigheten om strafforfølgingen skal gjenopptas eller om saken skal bringes inn for retten for
fastsettelse av nye vilkår eller fullbyrding av straffen, jf. straffeloven3 § 39. Gjennomføringen av reaksjonen
avbrytes fra det tidspunktet påtalemyndigheten beslutter at strafforfølgningen gjenopptas eller fra det
tidspunktet begjæringen er oversendt retten.
Hvis den siktede eller domfelte blir siktet4 for en straffbar handling som kan føre til at påtalemyndigheten
gjenopptar strafforfølgningen eller bringer saken inn for retten etter første ledd, kan påtalemyndigheten beslutte
at gjennomføringen av ungdomsoppfølgingen avbrytes.
0 Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
1 Sml. § 32 og lov 18 mai 2001 nr. 21 § 59.
2 Jf. strl. § 52 b (1), a.
3 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
4 Jf. strpl. § 82.

§ 35. Forskriftshjemmel
Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om gjennomføring av ungdomsstormøte1 og
håndtering av brudd.
1 Jf. § 24.

Kapittel V. Oppfølging i konfliktråd
§ 36. Innholdet i og gjennomføringen av reaksjonen oppfølging i konfliktråd
Reaksjonen oppfølging i konfliktråd1 består av gjennomføring av et møte i konfliktrådet, utarbeidelse av en
individuelt tilpasset plan og oppfølging av planen.2 Planen utformes i møtet og skal godkjennes av konfliktrådet
og siktede eller domfelte. Konfliktrådet har ansvaret for at planen gjennomføres.
Hvis den siktede eller domfelte forsettlig eller uaktsomt bryter vilkår fastsatt i planen, generelle pålegg etter §
27 eller øvrige vilkår fastsatt i medhold av loven her, gjelder reglene for håndtering av brudd i § 33 tilsvarende
så langt de passer.
Reglene i §§ 27, 30 første punktum og 34 gjelder tilsvarende så langt de passer.
Departementet kan gi forskrift med bestemmelser om innholdet i og gjennomføringen av reaksjonen
oppfølging i konfliktråd, herunder nærmere bestemmelser om møter i konfliktrådet, utformingen av og
innholdet i en plan, oppfølgingsansvar, forbud mot bruk av rusmidler, ruskontroll og håndtering av brudd.
Bestemmelsene skal ikke være mer inngripende overfor siktede eller domfelte enn det som følger av kapittel
IV.
1 Jf. strpl. § 69 (3) og § 71 a (1) og strl. § 37, i.
2 Sml. § 22.

Kapittel VI. Sluttbestemmelser
§ 37. Ikraftsetting og overgangsregler
Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.1
Fra den tid loven trer i kraft, oppheves lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd.
Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1 Fra 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 795.
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§ 38. Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/942

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

10.02.2020

KOMMUNALE VIGSLER - SUPPLERING AV DELEGASJON - 10.02.2020

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret stadfester at Silvia May Stange får delegert vigselsmyndighet ved tiltredelse hos
kommuneadvokatkontoret ihht pkt 1 i kommunestyrets vedtak av 20.11.2017, saksnr 102/17.

SAKSFRAMSTILLING
Kommunestyret fattet 20.11.2017, sak 202/17 følgende enstemmige vedtak:
1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til Kommuneadvokatkontoret i Karmøy.
2. Kommunale vigsler avholdes som hovedregel i kommuneadvokatens lokaler vis a vis rådhuset
(rettssalen). Det åpnes for at vigsler kan avholdes annet sted etter særskilt avtale med vigslerne.
Det forutsettes at evt. annet vigselssted ikke medfører økte kostnader for kommunen.
3. Vigsler kan finne sted i kontortiden torsdager og fredager.
4. For vigsler utenom kontortid, og for personer som er hjemmehørende i andre kommuner kan
det kreves et gebyr som dekker kostnadene knyttet til vigslene. Det kan også kreves gebyr for
særskilt avtale om vigsel annet sted dersom dette medfører økte kostnader for kommunen.
Vigselsgebyr fastsettes i forbindelse med de årlige budsjetter.
5. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen gis i
oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.
6. Ordningen evalueres i 2019.
Et enstemmig kommunestyre stadfestet delegasjonen 05.02.2018, sak 5/18 i følgende vedtak:
Kommunestyret stadfester at advokatene May Britt Mannes, Karin Margrethe Vedø og Kristin Steensnæs
Engedal ved kommuneadvokatkontoret har fått delegert vigselsmyndighet ihht pkt 1 i kommunestyrets
vedtak den 20.11.2017, saksnr 102/17.
Av saksframstillingen til sak 5/18 fremgår det at ved endringer i advokatbemanningen ved

kommuneadvokatkontoret må kommunestyret få fremlagt saken på ny for å oppdatere
delegasjonen.
I kommunestyret 11.02.2019 sak 10/19 ble delegasjonen ytterligere utvidet ved ansettelse av to
nye advokater ved kommuneadvokatkontoret: Marte Engesli Lysaker og Anette Jacobsen
Mokleiv.
Anette Jacobsen Mokleiv har fått innvilget permisjon i 2 år for tiltredelse i ny stilling. Silvia May
Stange tiltrer i hennes stilling i permisonsperioden fra 17. februar 2020. Det anses ikke som
nødvendig å frata Jacobsen Mokleiv delegert vigselsmyndighet i permisjonsperioden.
Følgende personer vil da ha delegert vigselsmyndighet ved advokatkonret i Karmøy kommune
etter Silvia May Stanges tiltredelse:
May Britt Mannes, Karin Margrethe Vedø, Kristine Steensnæs, Marte Engesli Lysaker, Anette Jacobsen
Mokleiv og Silvia May Stange.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar suppleringsforslaget slik at Silvia May Stange
ved tiltredelse gis delegert vigselsmyndighet for perioden hvor hun er ansatt ved
advokatkontoret i Karmøy kommune.

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE
BARNEHAGER
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Medhaug (H) fratrådte.
10 representanter til stede.
Nilsen (Ap) erklærte Medhaug (H) for direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1).
Skorpe (H) tiltrådte.
11 representanter til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Skorpe (H) fratrådte.
Medhaug (H) gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av private
barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale barnehagene
hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Einar Solheim
20/593

Arkiv: 223 A10
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.01.2020
10.02.2020

ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av private
barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale barnehagene
hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

Sammendrag av saken:
Tilskudd til private barnehager forvaltes av oppvekst- og kulturetaten. Størrelsen på tilskuddet
styres av to parametre: Kommunens eget kostnadsnivå ved drift av kommunale barnehager to år
før tilskuddsåret (tilskuddssats) og antall barn på private barnehager i tilskuddsåret (aktivitet).
De fleste år har etaten estimert tilskuddssatsen med god nøyaktighet, mens aktiviteten har vært
noe mer uforutsigbar.
31. mai 2018 vedtok Stortinget et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) for
barnehager. Normen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som
tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.
Normen ble innført 1. august 2018, med en presisering at barnehagene hadde ett år på seg til å
innfri kravet. I tillegg til bemanningsnormen er det vedtatt en skjerpet pedagognorm. Den
innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er en skjerping fra tidligere da kravet var 9 og 18
barn per pedagogisk leder. Ny bemannings- og pedagognorm har ført til en økt usikkerhet rundt
kommunenes tilskuddssatser og kostnadsutviklingen i sektoren.
En grundig intern gjennomgang av bemanningen i de kommunale barnehagene for 2018, viser at
noen av barnehagene har hatt kortere perioder der barnehagen ikke oppfyller de nye normene for
bemanning og pedagogtetthet. Dette er stort sett tilfeller der en i påvente av løsning skulle søkt
dispensasjon fra kravene, uten at det har blitt gjort. I tillegg har gjennomgangen vist at det er
behov for bedre rutiner når det kommer til å sikre grunnbemanning ved endringer av ansattes
oppgaver som følge av vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
Selv om det ikke var et lovkrav å innfri pedagognormen før 1. august 2018 og
bemanningsnormen før 1. august 2019, signaliseres det sterkt fra de private aktørene at det
oppleves urettferdig at de private barnehagene må bemanne i tråd med normene i 2020, mens
finansieringen er basert på kommunal drift i 2018, hvor normene ikke følges fullt ut.
Økonomi
Hvis samtlige kommunale barnehager hadde fulgt pedagognormen hele året 2018 og
bemanningsnormen fra og med august 2018, så hadde kommunens lønnskostnader økt med ca.
1,4 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift og beregnet pensjon). Her av er ca. 0,8 mill. kr
knyttet til ansatte som har vært lønnet fra funksjon 211 (seps.ped), men burde vært hatt lønn som
en del av barnehagens grunnbemanning på funksjon 201. Dette er en feilføring som må rettes
opp. Kommunens lønnskostnader hadde vært 0,6 mill. kr høyere hvis bemanning i 2018 hadde
fulgt bemannings- og pedagognorm.
Når det gjelder kostnadsposten tilskudd til private barnehager i 2020, vil konsekvensen av
økning i kostnadsgrunnlaget føre til at tilskuddene øker med 5,0 millioner kroner. Av disse går
ca. 2,9 millioner til å rette opp feilføring på funksjon 211. Konsekvensen av å kompensere de
private barnehagene som om kommunen hadde fulgt bemannings- og pedagognorm fullt ut i
2018 er beregnet til 2,1 mill. kr.
Rådmannens kommentarer:
Oppdages det feil eller mangler i kommunens beregninger, er det viktig at slik rettes opp så snart
som mulig. Det er også viktig at oppvekst- og kulturetaten har en kontinuerlig internkontroll
knyttet til bemanningen i de kommunale barnehagene for å redusere sannsynligheten av

feilføringer som krever etterjustering av tilskudssats. Angående kommunens oppfølging av
bemannings- og pedagognorm i 2018, er det utfra tidligere klagesaker og vedtak fra
fylkesmannen, ikke grunn til å tro at kommunens praksis bryter med forskrift om tilskudd til
private barnehager. Rådmannen ser likevel at det finnes et etisk argument for å oppjustere
kostnadsgrunnlaget for de kommunale barnehagene som om de hadde oppfylt pedagognormen
hele året og bemanningsnormen fra og med 1. august 2018. Det etiske argumentet forsterkes av
at Karmøy kommunes tilskuddssatser er lave og det gir de private aktørene lite handlingsrom til
omorganisering av sin drift. En slik løsning oppleves også å være i tråd med intensjonene i
regelverket likeverdig behandling.
Rådmannens konklusjon:
Ny tilskuddssats beregnes basert på foreliggende analyser fra oppvekst- og kulturetaten, der
kostnadsgrunnlaget i de kommunale barnehagene for 2018 økes med ca. 1,4 mill. kr.
Rådmannen i Karmøy, 16.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign

SAKSPROTOKOLL - FORSØKSORDNING MED STATLIG
FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Wisnæs (H) ba om et gruppemøte.
Gruppemøte ble innvilget fra kl. 17:40-17:47.
Thorheim (KL) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
Karmøy kommune vedtar å søke om forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Det tas forbehold om senere behandling i kommunestyret.
Fellesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) falt med 4 stemmer ( H 3, KL 1) mot 7 stemmer for
innstillings forslag til vedtak.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke søkes om å delta i forsøksordning for statlig finansiering av
omsorgstjenester.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Sigurd Gjerdevik
20/176

Arkiv: 202 F09 &83
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.01.2020
10.02.2020

FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke søkes om å delta i forsøksordning for statlig finansiering av
omsorgstjenester.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) er en kompleks ordning. Det
å få oversikt over konsekvensene av en deltakelse i ordningen har derfor vært utfordrende. I og
med at en ikke med sikkerhet kan si noe om konsekvensene av en deltakelse i prosjektet er det
forbundet usikkehet og risiko for Karmøy kommune å bli en del av ordningen.
De seks kommunene som har deltatt i ordningen til nå er i hovedsak positive til ordningen og
evalueringen viser at de har fått mer ressurser til omsorgstjenesten og kommunen er blitt mer lik
i behovsdekning til brukere.
Kommunenes sentral sentralforbund (KS) skeptiske til ordningen.
Utifra en tortal vurdering fraråder rådmannen å søke om å bli med i forsøksordningen på
nåværende tidspunkt.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016, 150 millioner kroner til det treårige forsøket med
statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet gikk, på vegne av regjeringen ut med
en invitasjon til norske kommuner om å delta i et tre-årig forsøksprosjekt med statlig
finansiering. Den overordnede målsettingen med forsøksordningen var å teste ut om statlig
finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester ville gi økt likebehandling på
tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. Kommunen som ble tatt
opp i forsøksprosjektet ble delt inn i to grupper. Gruppe A består av kommuner (4 ) som følger
statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. I disse kommunene finaniseres
omsorgstjenestene gjennom et øremerked rundsumtilskudd, med et årlig inntekstpåslag og en
statlig prismodell med enhetspriser. Gruppe B består av kommuner (2 ) som bruker sine egne
tildelingskriterier for omsorgstjenester. Kommunene i denne gruppen har tilskudd fra staten
som utgjør budsjettrammen for disse tjenestene og i likhet med kommunene i gruppe A får de et
årlig inntekspåslag.
Kommunestyret i Karmøy kommune vedtok i kst sak 95/15 å ikke søke om delta i
forsøksordningen.
Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å forlenge og utvide forsøket
med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket skal utvides med seks nye kommuner fra
2020. I tillegg kan Indre Østfold kommune søke om deltagelse. Foreløpig legges det opp til at
ordningen videreføres ut 2022. Det tas forbehold om Stortingets behandling. Det vises forøvrig til
vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 12.11.2019.

Formannskapet vedtok i fsk møte 02.12.19:

Vedtak: Saken oversendes administrasjonen som utarbeider sak til politisk behandling. Saken
sendes direkte til formannskapet.

Problemanalyse
Mål for ordningen
Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.
Forsøksordningens to fokusområder:
1. Brukerens behov i sentrum ved at det:


Det tilbys individuelt tilpasset tjenester ut i fra den enkeltes behov



Brukermedvirkning satt i system

2. Lik tildelingsprosess


Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag benyttes i behovsvurdering og
tjenestetildelingen



Likt arbeidsverktøy benyttes i tildelingsprosessene

Målgruppe
Pasienter og brukere av omsorgstjenester i kommunen, samt ansatte i kommunens
omsorgstjenester med et spesielt fokus på de som tildeler omsorgstjenester.

Krav til søkere og krav til søknaden
Forsøket skal utvides med 6 nye kommuner i løpet av 2020. For disse kommunene vil
forberedelser til forsøket starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 01.01.2021.
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. Kommunens EPJ-system bes oppgitt i
søknaden



Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakelse kunne inngå i et tett
samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet

Evaluering
Den nasjonale følgeevalueringen viser så langt følgende hovedtrekk:

Forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen. Flere forhold
tyder på at tildelingsprosessen i kommunene som er i gruppe A har blitt vesentlig styrket som følge
av deltagelse i forsøket. Følgende punkter er gjennomgående for denne gruppen kommuner:
Økt kompetanse og samhandling.
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.
I de fire kommunene i gruppe A har en 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 vedtakene hyppigere, og
flere mener at det har blitt bedre samsvar mellom vedtak og faktiske utførte tjenester.

Bedre styringsgrunnlag.

Kommunene i gruppe A 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.

Metodiske svakheter i forhold til å generalisere resultatene

I forsøksordningen er det et lavt antall deltakende kommuner. Til sammen dreier det seg
om seks kommuner, fire kommuner i gruppe A og to kommuner i gruppe B. Det lave
antall kommuner gjør det vanskelig å trekke slutninger om forsøkets egentlige virkninger,
ut fra det lave antall kan resultatet være mer tilfeldig og ikke gjelde når en øker antall
kommuner.
Kommunen som er med i forsøksordningen er alle små eller mellomstore kommuner. Den
største kommunen Stjørdal har i overkant av 24 000 innbyggere. Ingen større kommuner
er representert i forsøksordningen.
Deltakelse i forsøksordningen er ikke spesifikt utvalgte kommuner. En del kommuner
meldte seg på, men valgte å trekke seg før oppstart av forsøket. Det er derfor en mulig
svakhet at de kommunene som har deltatt frem til nå har har noen forutsetninger som
ikke nødvendigvis gjelder for andre kommuner.
Det at forsøksordningen skulle være et tidavgrenset til to år kan også ha påvirket
resultatene. Hadde denne finansieringsmodellen vært permanent kan en anta at
resultatene kunne blitt annerledes. Med andre ord kan en ikke slutte at effetkter som er
påvist i en midlertidig effekt nødvendigvis er gyldige i en permantent kontekst.

Følgeevaluering 2019

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-avomsorgstjenester/Evalueringsrapport%20%202019.pdf/_/attachment/inline/591d60ab-5a1e-47ddb40fb4b11ff74b55:6eddf1f62b94a1478e751a16bac1aa2e93eb219d/Evalueringsrapport%20%202019.pdf
Følgeevaluering 2018

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-avomsorgstjenester/Evalueringsrapport%20%202019.pdf/_/attachment/inline/591d60ab-5a1e-47ddb40fb4b11ff74b55:6eddf1f62b94a1478e751a16bac1aa2e93eb219d/Evalueringsrapport%20%202019.pdf

KS sin vurdering
KS støtter ikke forsøket fordi det klart bryter med prinsippet om lokal selvråderett ved at en stor
del av rammen trekkes tilbake og gis som øremerket tilskudd.
Anbefalingen fra KS til regjeringen er heller å styrke kommunenes mulighet til å delta i nettverk
som sammenligner egen praksis enn å utvide forsøket. KS ser det ikke som realistisk å skalere
opp et slikt forsøk til et nasjonalt nivå. Begrunnelsen for dette er at det ikke er bærekraftig at alle
kommuner skal få en slik oppfølging fra en statlig aktør, eller at det over tid er mulig å skjerme

pleie og omsorgssektoren fra omprioriteringer og endringer som andre lovpålagte tjenester også
må forholde seg til.
Hentet fra: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/statlige-omsorgstjenester-ikkebarekraftig-forsok/

Andre organisatoriske opplysninger om nåsituasjonen i Karmøy kommune
Gjennom 2019 har det vist seg at kommunen har hatt for lav kapasitet på institusjonsplasser i
forhold til behov, dette er vist gjennom antall overliggerdøgn på sykehuset og ventelister for
sykehjemsplass. Selv om kapasiteten økes noe i 2020, er det usikkerhet knyttet til om Karmøy
kommune er innenfor det kapasitetskravet som direktoratet setter for deltakelse i prosjektet.
Omsorgsektoren har det siste året utarbeidet nye budsjettmodeller for hjemmetjensten, boliger og
miljøtjenesten og institusjoner. Blir en tatt opp i forsøksordningen vil en ikke får anledning til å
iverksette og hente ut effekter av disse modellene.
I informasjonsmateriellet om ordningen fremgår det at tildelingkontoret/bestillerkontoret vil
være en svært sentral aktør i prosjektet, blant annet gjennom endret tildelingsprosess, tverrfaglig
tilnærming mv. Dette vil kreve ressurser utover det som Bestillerkontoret har i dag. Videre har
bestillerkontoret en del ubestatte stillinger som det vil ta tid å rekruttere inn i og få operative på
grunn av lang opplæringstid i disse stillingene. Driftssituasjonen til Bestillerkontoret er en
utfordring med tanke på å gjennomføre prosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Økonomi
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

Nye kommuner vil få uttrekk fra rammetilskuddet først fra 2021. For disse kommunene vil
regnskapet for 2019 være grunnlaget. Uttrekket vil justeres opp til 2021 -nivå for lønns- og
prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi.
Karmøy kommune har de siste årene ikke hatt budsjettbalanse på omsorgsfunksjonene. De
økonomiske konsekvensene av å delta i ordningen er noe uoversiktlige. Det som er klart er at
kommunen må minst drifte til de enhetskostnadene som staten legger til grunn, inkludert
rundsumtilskuddet

For en kommune som har lave enhetskostnader vil det klart være økonomisk gunstig å være
med i ordningen, mens det for kommuner med høye enhetskostnader som Karmøy kommune er
en større usikkerhet.
Et første anslag ser ut til å medføre at helse og omsorg kan få styrket økonomien i perioden, men
totaleffekten for hele kommunen er mer uklar.
Det er inntektspåslaget på 4 % av forbruk 2019, begrenset oppad til 28 millioner som gjør at
sektor omsorg kommer positivt ut, etter en to årig prøveperiode blir tilskuddet nedtrappet over
to år. Dersom tjenestetilbudet reelt øker med med 20-30 millioner over prøveperioden vil det bli
en svært vanskelig prosess å nedjustere tjenestenivået tilbake igjen.

Rådmannens kommentarer:
I denne saken er det elementer som taler både for og imot om å søke deltakelse i
forsøksordningen.
Det som taler for er at kommunen vil bli styrket økonomisk med et inntekspåslaget på 28
millioner i året de to årene forsøksordingen pågår deretter en gradvis nedtrapping i to år.
Midlene ville blitt øremerket til tiltak innen omsorgssektoren. Ut fra den pressede økonomien i
sektoren ville dette vært midler som kunne bidratt til å lette omstilling som er påkrevd i sektoren
i perioden en deltar i forsøksordningen.
Kommunestyre vedtok den 16.12.19 følgende verbalpunkt i budsjettet for 2020

«Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må prioriteres.
Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas
benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen
håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.»
Forutsatt et det er andre kommuner som er sammenlignigsbare med Karmøy kommune som deltar
videre i forsøksordningen ville en deltakelse bidratt til en benchmarking hvor kvalitativt ville vært
bedre enn om kommunen skal gjøre dette gjennom ordinær saksutredning.
Til tross for de ovenfornevnte argumentet som taler for en søknad, vil rådmannen anbefale
kommunestyret ikke å søke om deltakelse i forsksordningen(SIO). Rådmannen vil oppgi
følgende hovedgrunner for dette:
 Karmøy kommune og helse og omsorg har jobbet mye med omstilling, men er på langt
nær ferdig med dette arbeidet. Å trekke hele budsjettet til omsorgssektoren ut, for så å
tilbakeføre dette med en 4 % styrkning som en «øremerket bevilgning», vil frata
kommunestyret disposisjonsretten over disse midlene, og skjerme omsorgssektoren fra
de budsjettmessige endringer som følger av omstillingsarbeid i perioden 2021-2022. Dette
medfører et inngrep i det kommunaleselvstyre. Konsekvensen kan være at en utsetter

gjennomføringen av påbegynte og nødvendige prosesser i 2 års-perioden som
deltakelsen pågår.
 Evalueringen viser at deltagende kommuners kostnader har økt. Rådmannen er betenkt
over om en deltakelse i forsøksordningen kan bidra til en ytterligere økning i
kommunens kostnader i omsorgssektoren og om dette skulle skje kan det bli særdeles
vanskeligå ta ned denne økningen i tjenestenivået når en går tilbake til ordinær
rammefinanisering.
 Andelen av kommuner som til nå har deltatt i ordningen er små og mellomstore og ingen
av disse er på størrelse med Karmøy kommune. Hvorvidt effekten av ordningen også lar
seg overføre til Karmøy kommune er usikker.
 Beregningene/anslagene av hvordan Karmøy kommunen vil komme ut er forbundet med
usikkerhet fordi kategoriseringen av de ulike tjenestene vil bli gjennomgått sammen med
helsedirektoratet. Kommunen må uansett minst klare å drifte til det prisnivået som
direktoratet tildeler.
 Prosjektet vil kreve mye kapasitet av administrasjonen og bestillerkontoret, og med alle
pågående prosjekter som «Leve hele livet», implementering av velferdsteknologi,
bygging av nytt sykehjem og beredskapssentere (interkommunallegevakt), utvikling og
implementering av styringsystemer innenfor helse og omsorg, heltidskultur mv vil det
være lite kapasitet til slike store prosjekter.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret ikke søker om opptak i prøveordningen fordi
konsekvensene for kommunens tjenesteproduksjon etter forsøksperioden er over er usikker.

Rådmannen i Karmøy, 19.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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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 § 31, 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.
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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:
•

1

Brukers behov i sentrum
o Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
o Brukermedvirkning er satt i system

Store Norske Leksikon. https://snl.no/.search?query=likhet&x=0&y=0 (01.06.15)
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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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2. ARBEIDSPROSESSKRITERIER
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

ARBEIDSPROSESSKRITERIER

11

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.
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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

ARBEIDSPROSESSKRITERIER
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•

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

ARBEIDSPROSESSKRITERIER

15

3. OMSORGSTJENESTER
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.

16

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester

Tabell 1: Tjenester som inngår i forsøket
Lavterskel
- tilbud

Helsetjeneste i
hjemmet, inkl. i
omsorgsbolig

Institusjons
tjenester
(Sykehjem,
barnebolig,
rus/psykiatri)
Tidsbegrenset
opphold,
inkludert
rullerende korttid

Avlastning

Dag og
aktivitetstilbud

Personlig
assistanse

Eldresenter

Hjemme
sykepleie

Avlastning
besøkshjem /
weekend
hjem

Praktisk
bistand –
daglige
gjøremål

Tidsbegrenset
opphold –
behandling /
utredning
/observasjon
Tidsbegrenset
opphold –
rehabilitering

Avlastning
dagsenter

Dagsenter/
dagaktivitet
stilbud for
yngre
personer
Dagsenter
for eldre

Forebyggende
hjemmebesøk

Fysioterapi i
hjemmet

Åpne tilbud
innen rus og
psykisk helse

Ergoterapi i
hjemmet

Praktisk
bistand - BPA

Trygghetsalarm

Langtidsopphold i
institusjon

Avlastning
institusjon /
bolig

Habilitering /
rehabilitering i
hjemmet

Langtidsopphold i
institusjon –
forsterket
sykehjemsplass
Langtidsopphold i
institusjon –
skjermet
sykehjemsplass
Annet

Avlastning
timer utenfor
hjemmet

Dagsenter
for
personer
med
demens
Ulike dag og
aktivitets
tilbud som
gis i eget
hjem
Aktivitets
tilbud på
kveld og i
helgene
Støttekontakt

Annet

Annet

Hverdags
rehabilitering

Hverdagsrehabilitering i
hjemmet
Innsatsteam

Annet

Avlastning
timer/døgn i
hjemmet

Barnebolig

Avlastning
Praktisk
bistand
Trygghetsalarm

Omsorgsstønad

Praktisk
bistand opplæring

Støttekontakt

Trygghetsalarm

Habilitering /
Rehabilitering

Innsatsteam

Støttekontakt
Annet
Annet

OMSORGSTJENESTER
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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

OMSORGSTJENESTER

19

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:
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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

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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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.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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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
24
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Lovverk:

• Bistand til utarbeidelse av individuell plan
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).

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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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:

26

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.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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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.
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.

Målgruppe:

Kriterier/vurdering:

28

Det vises til rundskriv om rettighetsfestingen av BPA.

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester

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.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE

29

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.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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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:

Lovverk:

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.
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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Egenandel:

4.6

denne måten å løse det aktuelle omsorgsbehovet på vurderes som
forsvarlig.
Uaktuelt

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.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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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:
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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 (20152016) 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.

Kriterier for institusjonstjenester
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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:
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Det tas ikke egenandel for avlastningsopphold

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester

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.

Kriterier for institusjonstjenester
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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:
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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:
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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 helseog 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:

Formål:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

•
•
•
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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:
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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:

Formål:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c.
•
•
•

Målgruppe:

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.

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:

Kriterier for institusjonstjenester
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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:

Formål:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c.
•
•
•

Målgruppe:

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.

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 Akommuner - 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-, kulturog 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 Akommunene 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-, omsorgsog 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)

54

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester

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 Akommunene 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 helseog 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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Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

INNLEDNING

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
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2. ARBEIDSPROSESSKRITERIER OG

TJENESTEKRITERIER
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.
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3. ØKONOMISKE RAMMER – DAGENS

FINANSIERINGSORDNINGER
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 1980årene. 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.
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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

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

1
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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. BUDSJETTRAMMER I

FORSØKSORDNINGEN
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. Aktivitetstilskuddet 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.
8
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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
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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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5. TJENESTER SOM INNGÅR I

FORSØKET
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.
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

3

www.regjeringen.no, kostraveileder 2019
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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.
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

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.
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6. PRINSIPPER FOR UTMÅLING AV

ENHETSPRISER
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

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
261 Institusjonslokaler
Sum

Netto
driftsutgifter
2014
(beløp i 1000 kr)
24 079
190 584
272 974
14 616
502 253

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
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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
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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

Reisetid gruppe 1
Reisetid gruppe 2
Reisetid gruppe 3
Reisetid gruppe 4

Andel
reisetid
20 %
27,5 %
35 %
40 %

Antall
kommuner
326
58
34
10

Kjennetegn ved kommune
Reisetid under 10 min til k.senter
Reisetid over 10 min til k.senter, under 15 km til sonesenter
Reisetid over 10 min til k.senter, mellom 15 og 25 km til sonesenter
Reisetid over 15 min til k.senter, mellom 25 og 32 km til sonesenter

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
6

SSB, Tabell: 04682: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (K)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2015: Tabell F-k: Kriteriedata for kommunene 2015
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Tabell 6 Pensjonssats
Sykepleiere
Andre
Arbeidsgiverandel
14,4 %
14,9 %
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.
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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 2019regnskapet.
•

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 ABCmetodikk. 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
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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
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Tabell 7 Fordeling samlet tidsbruk
Helsetjenester

Praktisk bistand
- daglige gjøremål

Praktisk bistand
- opplæring

Praktisk bistand
- BPA

Kontor/
Dag- OmsorgsStasjonær Ambulerende
Boliger
Ambulerende
Boliger
Base
senter stønad
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Natt
Natt
Natt
Natt
Natt
Natt
Natt
kveld/
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
natt
Andel direkte brukertid
60 % 50 % 80 % 100 % 95 % 100 % 75 % 50 % 90 % 100 % 75 % 50 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 % 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 %
Ambulerende

Boliger

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
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Avlastning
Støtteutenfor
kontakt
institusjon

100 %

100 %

100 %

100 %

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

Andel uten fagutdanning
Andel med fagutdanning på videregående nivå
Andel med fagutdanning på høyskolenivå
Sum

Andel av årslønn både ambulerende og boliger
Praktisk
praktisk
helsehjelp,
bistand/
bistand
kontor/
BPA
opplæring helsehjelp
base
Dagsenter
73 %
0%
0%
5%
21 %
68 %
46 %
57 %
6%
32 %
54 %
100 %
37 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

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 PAIstatistikken 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 natttillegg 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
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Tabell 9 Tillegg (2018-nivå)
Praktisk bistand - daglig gjøremål
Praktisk bistand - BPA
Praktisk bistand - opplæring
Helsetjenester
Dagsenter

Ambulerende
41 609
41 609
46 189
42 903

Boliger
56 981

Dagsenter

48 442
52 249
24 283

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.
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Tabell 10 Driftsutgifter og egenbetaling
Helsetjenester
Ambulerende
Diverse drift
Medisinsk utstyr
Transportutgifter
Utgifter til lokaler/base
Sum påslag for driftsutgifter
Påslag administrasjon
Fratrekk for egenbetaling

Praktisk bistand
- daglig gjøremål

Stasjonær/
Amkontor/
bulerende
base
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,2 %
1,2 %
3,0 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
4,5 %
4,5 %
6,3 %
3,7 %
3,7 %
3,7 %
-1,5 %

Boliger

1,7 %
1,2 %
3,0 %
1,6 %
7,5 %
3,7 %

Praktisk bistand
- opplæring
Ambulerende

Boliger

BPA

Dagsenter

Boliger

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,6 %
3,3 %
3,7 %
-1,5 %

3,0 %
1,6 %
6,3 %
3,7 %
-1,5 %

1,6 %
3,3 %
3,7 %
-1,5 %

1,6 %
3,3 %
3,7 %
-1,5 %

4,5 %
0,1 %
9,1 %
9,3 %
22,9 %
5,0 %
-3,6 %

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
Langtidsopphold
Ordinær
sykehjemsplass
Helsepersonell med høyere utdanning
Helsepersonell med videregående utdanning
Øvrig stedbunden personell
Sum bemanningsfaktor

0,30
0,57
0,20
1,07

Aldershjemsplass
0,24
0,46
0,16
0,86

Tidsbegrenset opphold

Forsterket
sykehjemsplass
0,50
0,78
0,20
1,48

Skjermet/
Rehabilitering
tilrettelagt
og behandling
sykehjemsplass /utredning
0,35
0,62
0,20
1,17

Avlastning og
annet

0,37
0,63
0,20
1,20

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)
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0,35
0,62
0,20
1,17

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

Andel med fagutdanning på videregående nivå
Andel med fagutdanning på høyskolenivå

Andel av
årslønn
37,0 %
63,0 %

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.
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Tabell 13. Egenbetaling for plasser i institusjon (2018-nivå)

Årssats egenbetaling

Ordinær
sykehjemsplass
182 218

Langtidsopphold
Tidsbegrenset opphold
Forsterket
Skjermet/
Rehabilitering
AldersAvlastning og
sykehjemstilrettelagt og behandling
hjemsplass
annet
plass
sykehjemsplass /utredning
182 218
182 218
182 218
58 483
-

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.
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7. ENHETSPRISER
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

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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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:
Budsjettildeling:

Aktiviteter/kostnadsdrivere:

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.
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.
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.

Enhetspris:
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 764,Ambulerende
Natt, pr vedtakstime
Kr 1076,Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 566,Bolig
Natt, pr vedtakstime
Kr 528,Dag/kveld/natt, pr
Kr 581,Stasjonær
vedtakstime
Kontor/base Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 477,Det tas ingen egenandel for denne tjenesten

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

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:

Finansiering i forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

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.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere.
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.
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.
Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 521,Ambulerende
Natt, pr vedtakstime
Kr 954,Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 437,Natt, pr vedtakstime
Kr 474,Bolig

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.

Finansiering i forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 8.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere.
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.
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.
Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 578,Ambulerende
Natt, pr vedtakstime
Kr 1033,Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 470,Natt, pr vedtakstime
Kr 504,Bolig

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

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

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.

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 8.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere.
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.
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
Egenbetaling fra
brukere:

Dag/kveld, pr vedtakstime

Kr 378,-

Natt, pr vedtakstime

Kr 464,-

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

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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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.

Finansiering i
forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn og egenbetaling fra brukere
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.
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.
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,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.

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

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.

Lovverk:

Finansiering i forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:
Enhetspris
AGA sone 1,
For andre soner, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Avlastning i institusjon er beskrevet under punkt 7.2.4
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
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.
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.
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.
Pr vedtakstime
Kr 285,-

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- Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.
periode:
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
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid som kostnadsdrivere.
kostnadsdrivere:
Enhetspris
AGA sone 1,
For andre soner, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
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,Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakt.

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

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 forsøksperiode:

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
Egenbetaling fra
brukere:

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Pr vedtakstime

Kr 247,-

Uaktuelt

35

7.2 TJENESTER I INSTITUSJON

7.2.1 Særskilt behov for beboere i institusjon
Tjeneste: Særskilt behov for beboere i institusjon
TjenesteTjenestekoden skal kombineres med annen tjeneste i institusjon. Alle
tjenestekriterier for beboere i institusjon kan være aktuelle.
beskrivelse:
Lovverk:
Finansiering i
forsøksperiode:
Budsjetttildeling:
Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Følger av angitt tjeneste for opphold i institusjon.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.

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.
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.

Enhetspris:

Egen-betaling
fra brukere:
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Det følger særskilte rapporteringskrav for denne tjenesten.
Pr time
(for behov utover
581,565,546,541,553,1:1 bemanning)
Det tas ikke egenbetaling utover ordinært vederlag for korttidsopphold eller
langtidsopphold i institusjon

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

516,-

7.2.2 Tidsbegrenset plass – rehabilitering og utredning/behandling
Tjeneste: Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering og utredning/behandling
TjenesteTidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med
beskrivelse: særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.2

Lovverk:

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med
særskilt tilrettelagte helsetjenester kan gjelde behandling og utredning, jf.
Kriteriedokument 5.2.3
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 helseog omsorgstjenester §§ 1 første ledd
Finansiering Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og en
i forsøksforholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. Enhetspris per døgn
periode:
utgjør 1/365-del av årspris.
BudsjettTilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten (a
tildeling:
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
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og finanskostnader
og
ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
kostnadsdrivere:
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:

AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
1 108 663
1 080 112
1 045 851
1 036 064
1 058 088
993 645
Kommunens
plass
1 140 740
1 112 113
1 077 852
1 068 063
1 090 088
1 025 645
Kjøp av plass
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.

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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7.2.3 Tidsbegrenset plass - avlastning og annet korttidsopphold
Tjeneste: Tidsbegrenset døgnopphold - avlastning og annet korttidsopphold
TjenesteTidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester
der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til
beskrivelse:
daglig utfører omsorgsarbeidet, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.1

Lovverk:

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjetttildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:

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
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.
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.
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.
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.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
1 146 940
1 119 059
1 085 602
1 076 043
1 097 551
1 034 619
Kommunens
plass
1 179 016
1 151 060
1 117 603
1 108 043
1 129 551
1 066 620
Kjøp av plass
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenbetaling for helseog 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:

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

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.
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.
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.
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.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
Kommunens
879 367 853 948 823 447 814 730 834 339 776 965
plass
Kjøp av plass
911 444 885 948 855 446 846 731 866 340 808 966
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:

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:
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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.
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.
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.
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.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
Kommunens 713 637 693 302 668 899 661 927 677 614
631 714
plass
Kjøp av plass 745 712 725 300 700 900 693 927 709 615
663 715
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
TjenesteSkjermet/tilrettelagt institusjonsplass er et varig botilbud for personer med
kognitiv svikt og personer med demens og som har behov for heldøgns helsebeskrivelse:
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

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd.
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.
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.
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.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
Kommunens
959 621
931 739 898 283 888 723 910 231 847 301
plass
Kjøp av plass
991 696
963 739 930 281 920 723 942 232 879 302
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
TjenesteForsterket institusjonsplass er et varig botilbud for personer med særskilte
behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og omsorgstjenester. Kan
beskrivelse:
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.

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd.
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.
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.
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

Egenbetaling fra
brukere:
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AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
1
206
735
1
171
274
1
128
721
1
116
563
1
143
920
1
063
880
Kommunens
plass
1 203 275
1 160 722
1 148 564
1 175 919
1 095 879
Kjøp av plass 1 238 813
Kommunen kan krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om
egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5.
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8. RUTINER FOR RAPPORTERING OG

UTBETALING
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.

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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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 Aog 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.
•
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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.

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

45

9. RAPPORTERING OG INNHENTING AV

INFORMASJON FRA KOMMUNENE
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
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•
•
•

•
•
•
•
•

9.3

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

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. AVVIKLING AV FORSØKET
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
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11. VEDLEGG
Vedlegg 1: Prisliste (2019- nivå)
AGA
sone I

Arbeidsgiveravgiftsone

dag/kveld pr time*
566
natt pr time*
528
Helsetjenester
Stasjonær
dag/kveld/natt pr time
581
Kontor/base dag/kveld pr time
477
dag/kveld pr time*
437
Praktisk bistand - daglige
Boliger
natt pr time*
474
gjøremål
Praktisk bistand dag/kveld pr time*
470
Boliger
opplæring
natt pr time*
504
dag/kveld pr time*
378
Brukerstyrt personlig assistent
natt pr time*
464
Omsorgsstønad
Pr time
247
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
251
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
209
Støttekontakt/Støttekontakt i grupper
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
144
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
100
Bemanningsfaktor 0,1, pr time
58
Avlastning utenfor institusjon
Pr time
285
Kommunens plass, pr år
1 108 663
Tidsbegrenset opphold
1 140 740
- rehabilitering og behandling/utredning Kjøp av plass, pr år
Kommunens plass, pr år
1 146 940
Tidsbegrenset opphold
Kjøp av plass, pr år
1 179 016
- annet og avlastning
Langtidsplass i institusjons
Kommunens plass, pr år*
879 367
- ordinær plass
Kjøp av plass, pr år*
911 444
Kommunens plass, pr år*
713 637
Langtidsplass i institusjons
Kjøp av plass, pr år*
745 712
- aldershjemsplass
Kommunens plass, pr år*
959 621
Langtidsplass i institusjon
Kjøp av plass, pr år*
991 696
- skjermet/tilrettelagt
Langtidsplass i institusjon
Kommunens plass, pr år*
1 206 735
- forsterket
Kjøp av plass, pr år*
1 238 813
dag/kveld/natt pr time
581
Ekstrabemanning i institusjon
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus
Pr døgn
4 885
* Får ikke fratrekk ved midlertidig opphør. Får 3 døgns påslag ved flytting og død
Boliger
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AGA
sone II
551
515
565
464
424
461
455
489
368
449
240
246
207
146
107
70
277
1 080 112
1 112 113
1 119 059
1 151 060
853 948
885 948
693 302
725 300
931 739
963 739
1 171 274
1 203 275
565
4 885

AGA
AGA
sone III
sone IV
Tjenester uten reisetid
531
525
494
490
546
541
447
443
408
404
444
440
440
435
472
468
354
351
435
431
230
227
238
235
200
198
143
141
105
105
68
68
267
262
1 045 851 1 036 064
1 077 852 1 068 063
1 085 602 1 076 043
1 117 603 1 108 043
823 447 814 730
855 446 846 731
668 899 661 927
700 900 693 927
898 283 888 723
930 281 920 723
1 128 721 1 116 563
1 160 722 1 148 564
546
541
4 885
4 885

AGA
sone IV a)

AGA
sone V

538
502
553
453
414
449
445
478
358
440
233
241
203
144
106
70
270
1 058 088
1 090 088
1 097 551
1 129 551
834 339
866 340
677 614
709 615
910 231
942 232
1 143 920
1 175 919
553
4 885

503
469
516
423
384
418
414
444
334
409
216
225
190
137
101
67
251
993 645
1 025 645
1 034 619
1 066 620
776 965
808 966
631 714
663 715
847 301
879 302
1 063 880
1 095 879
516
4 885
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AGA
sone I

Arbeidsgiveravgiftsone

AGA
sone II

AGA
sone III

AGA
sone IV

AGA
sone IV a)

AGA
sone V

Tjenester med reisetid - gruppe 1
Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
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

764
1 076
521
954
578
1 033
478
401
286
209
132

741
1 045
506
927
562
1 004
465
389
278
205
130

717
1 011
488
895
542
970
450
377
271
200
129

707
1 000
483
887
536
960
447
374
269
199
129

726
1 023
494
906
550
983
456
381
273
200
129

677
956
462
847
512
917
430
361
259
193
126

820
1241
533
1101
592
1194
458
383
276
204
131

767
1159
498
1027
551
1112
433
363
261
196
129

Tjenester med reisetid - gruppe 2
Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
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

864
1 306
561
1 161
622
1 257
480
403
288
211
134

839
1 268
545
1 127
605
1 221
468
392
280
207
132

811
1 224
526
1 088
582
1 179
452
379
273
203
131

802
1212
520
1077
577
1166
449
376
271
201
131

Tjenester med reisetid - gruppe 3
Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Dag-/aktivitetstilbud
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Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
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

998
1 674
609
1 490
675
1 613
483
406
291
214
137

970
937
926
948
1 626
1 568
1552
1588
591
571
564
578
1 446
1 395
1382
1414
655
632
624
641
1 568
1 512
1497
1532
471
456
452
462
395
382
379
388
284
277
274
279
210
206
205
207
135
134
134
134
Tjenester med reisetid - gruppe 4

885
1481
538
1317
596
1427
436
366
265
199
132

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
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

1 116
2 071
645
1 848
715
2 000
485
408
293
216
139

1 085
2 013
625
1 795
694
1 943
474
397
286
212
137

988
1832
571
1632
632
1768
438
369
268
201
134

1 045
1 941
604
1 730
668
1 874
458
384
279
208
136

1035
1920
598
1713
662
1855
455
381
277
207
136
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1060
1965
613
1753
681
1899
464
390
282
209
136

Vedlegg 2: Kommuner gruppert etter reisetid (vil bli oppdatert etter ny kommunestruktur i
2020).
Kommuner reisetid gruppe 1
0101
0104
0105
0106
0111
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0135
0136
0137
0138
0211
0213
0214
0215
0216
0217
0219
0220
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0301
0402
0403
0415
0417
0418
0419
0420
0423
0425
0426
0427
0429
0436
0437
0438
0439
0441
0501

Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler
Hobøl
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal
Gjerdrum
Ullensaker
Nes
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Oslo
Kongsvinger
Hamar
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Åmot
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Lillehammer

0502
0511
0513
0514
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0528
0529
0532
0533
0534
0536
0538
0541
0542
0543
0545
0602
0604
0605
0612
0615
0616
0617
0618
0619
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0631
0632
0701
0702
0704
0706
0709
0711
0713
0714
0716
0719
0720
0722
0723
0728
0805
0806
0807
0811
0814
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Gjøvik
Dovre
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Vang
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Horten
Holmestrand
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Svelvik
Sande
Hof
Re
Andebu
Stokke
Nøtterøy
Tjøme
Lardal
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble

0819
0821
0822
0827
0828
0829
0830
0831
0833
0901
0904
0906
0911
0912
0914
0919
0926
0928
0929
0935
0937
0940
1001
1002
1003
1004
1014
1017
1018
1026
1029
1032
1034
1037
1046
1101
1102
1103
1106
1111
1112
1114
1119
1120
1121
1122
1124
1127
1129
1130
1135
1142
1144
1145
1146
1151
1201
1211

Nome
Bø
Sauherad
Hjartdal
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Valle
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Åseral
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg
Forsand
Strand
Sauda
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Utsira
Bergen
Etne

1216
1221
1222
1223
1227
1228
1232
1233
1234
1235
1238
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1251
1252
1253
1256
1259
1260
1264
1265
1401
1413
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1430
1432
1433
1439
1443
1444
1445
1502
1504
1505
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1535

Sveio
Stord
Fitjar
Tysnes
Jondal
Odda
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Samnanger
Os
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden
Radøy
Austrheim
Fedje
Flora
Hyllestad
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Gaular
Førde
Naustdal
Vågsøy
Eid
Hornindal
Gloppen
Molde
Ålesund
Kristiansund
Herøy
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Vestnes
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Kommuner reisetid gruppe 1
1543 Nesset
1545 Midsund
1546 Sandøy
1547 Aukra
1551 Eide
1554 Averøy
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1567 Rindal
1601 Trondheim
1612 Hemne
1621 Ørland
1622 Agdenes
1634 Oppdal
1635 Rennebu
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1644 Holtålen
1653 Melhus
1657 Skaun
1662 Klæbu
1663 Malvik
1664 Selbu
1665 Tydal
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1711 Meråker
1714 Stjørdal
1717 Frosta
1719 Levanger
1721 Verdal
1724 Verran
1725 Namdalseid
1736 Snåsa
1739 Røyrvik
1742 Grong
1743 Høylandet
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1750 Vikna
1755 Leka
1756 Inderøy
1804 Bodø
1805 Narvik
1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega
1816 Vevelstad
1818 Herøy
1820 Alstahaug
1822 Leirfjord
1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal
1828 Nesna
1833 Rana
1835 Træna
1840 Saltdal
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1841 Fauske
1851 Lødingen
1853 Evenes
1854 Ballangen
1856 Røst
1857 Værøy
1859 Flakstad
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1867 Bø
1868 Øksnes
1870 Sortland
1874 Moskenes
1902 Tromsø
1903 Harstad
1911 Kvæfjord
1919 Gratangen
1920 Lavangen
1922 Bardu
1923 Salangen
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
2002 Vardø
2003 Vadsø
2004 Hammerfest
2011 Kautokeino
2012 Alta
2019 Nordkapp
2020 Porsanger
2021 Karasjok
2024 Berlevåg
2027 Nesseby
2028 Båtsfjord

Kommuner reisetid
gruppe 2
0221 Aurskog-Høland
0412 Ringsaker
0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen
0512 Lesja
0544 Øystre Slidre
0620 Hol
0621 Sigdal
0622 Krødsherad
0633 Nore og Uvdal
0817 Drangedal
0826 Tinn
0941 Bykle
1021 Marnardal
1027 Audnedal
1133 Hjelmeland
1141 Finnøy
1149 Karmøy
1160 Vindafjord
1219 Bømlo
1224 Kvinnherad
1241 Fusa
1263 Lindås
1412 Solund
1426 Luster
1429 Fjaler
1431 Jølster
1449 Stryn
1511 Vanylven
1514 Sande
1534 Haram
1539 Rauma
1548 Fræna
1557 Gjemnes
1560 Tingvoll
1617 Hitra
1620 Frøya
1624 Rissa
1627 Bjugn
1630 Åfjord
1740 Namsskogan
1749 Flatanger
1751 Nærøy
1825 Grane
1827 Dønna
1837 Meløy
1839 Beiarn
1866 Hadsel
1913 Skånland
1917 Ibestad
1924 Målselv
1929 Berg
1931 Lenvik
1943 Kvænangen
2015 Hasvik
2018 Måsøy
2023 Gamvik
2030 Sør-Varanger

Kommuner reisetid
gruppe 3
0428 Trysil
0540 Sør-Aurdal
0834 Vinje
0938 Bygland
1134 Suldal
1231 Ullensvang
1266 Masfjorden
1416 Høyanger
1428 Askvoll
1441 Selje
1571 Halsa
1573 Smøla
1576 Aure
1613 Snillfjord
1632 Roan
1633 Osen
1648 Midtre Gauldal
1718 Leksvik
1738 Lierne
1811 Bindal
1832 Hemnes
1838 Gildeskål
1845 Sørfold
1848 Steigen
1849 Hamarøy
1852 Tjeldsund
1871 Andøy
1927 Tranøy
1933 Balsfjord
1938 Lyngen
1939 Storfjord
1940 Kåfjord
2017 Kvalsund
2025 Tana

Kommuner reisetid sone 4
0434 Engerdal
1411 Gulen
1438 Bremanger
1834 Lurøy
1836 Rødøy
1850 Tysfjord
1928 Torsken
1936 Karlsøy
2014 Loppa
2022 Lebesby
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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.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 3

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 4

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 5

Innhold
Forord ................................................................................................................................................................ 3
Innhold ............................................................................................................................................................... 6
1

Sammendrag .............................................................................................................................................7

2

Bakgrunn ................................................................................................................................................. 11

2.1

Om forsøket ........................................................................................................................................... 11

2.2

Finansieringsmodell ............................................................................................................................... 12

2.3

Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier...................................................................................................... 15

2.4

Verktøy i tjenestetildelingen ................................................................................................................... 16

2.5

Kompetanseutvikling og opplæring ........................................................................................................ 16

3

Evalueringsdesign og metode............................................................................................................... 18

3.1

Mandat for evalueringsoppdraget .......................................................................................................... 18

3.2

Evalueringsdesign ................................................................................................................................. 19

3.3

Kontrollkommuner.................................................................................................................................. 19

3.4

Operasjonalisering av forsøkets målsettinger ........................................................................................ 20

3.5

Hvordan måle effekter av forsøket over tid? .......................................................................................... 23

3.6

Generaliserbarhet .................................................................................................................................. 25

3.7

Datainnsamling ...................................................................................................................................... 26

4

Endringer i forsøkskommunene............................................................................................................ 34

4.1

Os .......................................................................................................................................................... 34

4.2

Stjørdal .................................................................................................................................................. 40

4.3

Lillesand ................................................................................................................................................ 46

4.4

Hobøl ..................................................................................................................................................... 54

4.5

Spydeberg ............................................................................................................................................. 60

4.6

Selbu ..................................................................................................................................................... 65

5

Indikatorer ............................................................................................................................................... 72

5.1

Utforming av tjenestetilbudet ................................................................................................................. 73

5.2

Brukermedvirkning i tildelingen .............................................................................................................. 93

5.3

Kompetanse og samhandling .............................................................................................................. 103

5.4

Rutiner og verktøy ............................................................................................................................... 108

6

Økonomiske effekter av forsøket for kommunene ............................................................................ 116

6.1

Utbetalingen av tilskudd i 2017 ............................................................................................................ 116

6.2

Beregning av økonomiske gevinster .................................................................................................... 120

7

Oppsummering og vurdering .............................................................................................................. 121

7.1

Hvordan har forsøket påvirket kommunenes tildelingspraksis? ........................................................... 121

7.2

Hvordan har forsøket påvirket kommunenes tjenester? ...................................................................... 123

7.3

Hvilken del av forsøket har gitt endringer i tildelingspraksis og tjenester? ........................................... 127

7.4

Har forsøket gitt økt likebehandling? ................................................................................................... 130

7.5

Har forsøket gitt riktigere behovsdekning for innbyggerne?................................................................. 130

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 6

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 kompetanseog 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 driftskostnader 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 bemanningsfaktorer, 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 vedtakstilskuddet, 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 hverdagsrehabilitering, 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 forsøksordningen 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 pasientog 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 brukermedvirkning 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 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).

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 Bkommuner.

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 prisstigningen 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 helseog 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 sektorer. 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. Finansieringsordningen 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 omsorgstjenester». 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
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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 forsøkskommunene 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 forsøksordningen.
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 forsøksordningen. 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 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 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-kommunaleenhetskostnader/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 Ckommuner. 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 målsettingene 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 behovsdekning. 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 IS2391 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 omsorgstjenester. 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 innsatsområdene. 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 LEONprinsippet (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 omsorgssektoren 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 omsorgstjenestene, 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 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.

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 rammebetingelser 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 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 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 finansieringsmodellen 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).
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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 rammebetingelsene 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 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.

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. Undersøkelsesopplegget 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

Kontrollkommuner

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:
►
►
7

Innretning av tjenestetilbudet
Forebygging og hverdagsrehabilitering

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 enkeltsamtaler 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 spørreundersøkelse, 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, samhandling 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 tjenestekontor. 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 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.
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 sammenligning 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 behandlingsinstitusjon, 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 myndigheter, 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.

Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017
Langtidsopphald i institusjon

32 733

Dagopphald i institusjon

3 340

Tidsavgrensa opphald - utreiing/behandling

2 743

Tidsavgrensa opphald - anna

2 517

Avlasting i institusjon - ikkje rullerande

1 923

Tidsavgrensa opphald -…

1 514

Avlasting i institusjon- rullerande

616

Nattopphald i institusjon

12

0

10 000

20 000

30 000

40 000

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/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 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 kategoriene. 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 KOSTRAfunksjonene 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 brukergruppene. 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 kriterieverdiene 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 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.
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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 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 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 forsøkskommunene. 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 institusjonsplasser 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.
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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.
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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
Kompetanseheving
«Nye Luranetunet»
Prosjektering m.m. «gamle sjukeheimen»

9 mill. kr
3 mill. kr
5 mill. kr
2 mill. kr
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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 omsorgstjeneste, 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 utviklingsområde. 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 tildelingsprosessen 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 interkommunalt 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 treningsgrupper. HMT kan dermed ha bidratt til økt ressursbruk på tiltak som ikke dekkes av finansieringsordningen 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 virksomheten. 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.
0

5

10

15

20

25

Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset
opphold
Gjennomsnittlig tildelte timer i uken, praktisk
bistand
Gjennomsnittlig tildelte timer i uken,
helsetjenester i hjemmet
Gjennomsnittlig tildelte timer i uken,
hjemmetjenestebrukere over 67 år

2017

2016

2015

Landet 2017

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. Forvaltningskontoret 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 vedtaksprosessene. 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 videreutdanning 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 Trygghetsambulerende 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 forvaltningspraksis. 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 omsorgstjenester. 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 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 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
Disse ambisjonene er for en stor del blitt oppfylt, jf. omtale nedenfor.

10
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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.
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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
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Figur 4-9: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Lillesand kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Den viktigste endringen siden rapport for 2017 er at Lillesand har etablert Innsatsteam til erstatning
for Hverdagshabilitering. Dette er ikke direkte utløst av forsøket, men kunne ha vært gjennomført
uansett. Innsatsteam er en modell nærmest kopiert fra Stjørdal, og læringen i forsøket har vært
avgjørende for etableringen, men ikke nødvendigvis finansieringsmodellen eller verktøyene i
forsøket.
Hverdagshabilitering fungerte ikke så godt før Innsatsteamet ble etablert. Trolig hadde opplegget
for strenge inklusjons-/eksklusjonskriterier. Dette gjorde at de hadde ganske få brukere. Innsatsteam 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. Innsatsteamet er ofte med på kartleggingssamtale sammen med ansatte som har ansvar for å fatte vedtak
om tjenestetildeling. Innsatsteamet deltar også i tildelingsmøter.
Fra 1. oktober 2018 ble Innsatsteamet fullt bemannet med 3,5 årsverk pr 01.10.18. To av disse
årsverkene er finansiert via inntektspåslag.
Med unntak av etableringen av Innsatsteam, har det ikke skjedd markante endringer i tjenestetilbudet siste år. Kommunen har i september 2018 startet med dagsenter for demente på Levende
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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 Helsefremmende 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 tjenestebildet, 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 arbeidslistene 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 hjemmesykepleien, 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 omsorgssektoren, og økonomisystemet slik at man kan se koblingen brukers behov-tjeneste-ressursbehovutgift. 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

2017

6,9 mill. kr

8/12 virkning

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.
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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.
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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, støttekontakt 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 langtidsfravær 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 utførerenhetene 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 høyskoleutdanning 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 Helsedirektoratets 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 tildelingsenhet, 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 tjenesteomfanget, 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 hjemmetjenesten 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 omsorgsboliger 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 hverdagsrehabilitering, da beskrev informantene mangel på ergoterapeuter, fysioterapeuter, demenskoordinator 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. Behovsdekningen 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 5kommunesamarbeidet, 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.
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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.
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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 Helsedirektoratets 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 tildelingsenheten «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.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 66

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 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 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.
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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.
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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 tildelingsprosessene 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 Forvaltningskontoret 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 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 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.
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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 PLOprosjektet 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.

Utgifter fordelt på brukergrupper
Hobøl (A)

8,4

Spydeberg (B)

1,1

5,9

Våler (Østf.) (C)

2,1

4,7

Lillesand (A)

10,4

2,2

5,3

Trøgstad (C)

9,9
11,3

1,2

4,6

10,0

0,9

10,3

Østre Toten (C)

3,5

Søgne (C)

3,3

1,9

9,9

Os (Hord.) (A)

3,5

1,6

9,9

0,6

11,2

Selbu (B)

4,2

0,7

9,9

Fjell (C)

4,3

0,7

9,7

Oppdal (C)

4,2

Stjørdal (A)

2,0
0

0,2

2,0

9,5
8,7

5

10

15

20

1 000 kr per innbygger (korrgert for behov)
Nedsatt funksjonsevne

Psykisk helse

Eldre mv

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 funksjonsevne 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.

Utgifter eldre mv fordelt på type tjeneste
Våler (Østf.) (C)

7,0

2,0

2,3

Østre Toten (C)
Spydeberg (B)

6,5

0,3

3,5

Lillesand (A)

6,1

1,1

3,2

Trøgstad (C)

5,1

0,1

6,0

7,1

0,0

3,0

Søgne (C)

5,6

4,6

Hobøl (A)

3,5

Selbu (B)

3,8

6,2

0,2

6,1

0,0

Os (Hord.) (A)

2,8

4,1

Fjell (C)

2,9

3,7

Oppdal (C)

2,1

Stjørdal (A)

2,0
0

3,1
3,1
5,0

2,4

2,3

4,4
2

4

6

8

10

12

1 000 kr per innnbygger (korrigert for behov)
Eldre mv, hjemmetjenester

Eldre mv, omsorgsboliger

Eldre mv, institusjon

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

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
Gruppe
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016
I alt
106 115 124 220 226 246 311 346 381 412 437
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
3
3
6
8
12
11
12
16
14
15
- over 18 år
40
42
42
71
67
72
98 107 114
83 105
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
1
2
2
3
0
0
0
1
1
0
0
- over 18 år
5
9
10
14
17
21
32
44
48
68
56
Eldre mv.
- institusjon
34
36
40
89
96 100
57
63
73
70
72
- bolig med døgnomsorg 1
0
0
0
0
0
68
70
78 124 131
- andre hjemmetjeneste 21
24
28
36
39
42
44
48
51
54
58

Alle A
2017 2015 2016 2017
456 1 050 1 123 1 207
16
106

36
292

38
320

46
334

0
59

4
120

3
126

4
137

81
133
60

249
194
155

266
201
169

294
211
180

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 kostnadsveksten 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 hjemmetjenester til eldre.
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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

Spydeberg
Selbu
Begge B
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
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.
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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 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.

Andel utgifter institusjon
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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.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 77

Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem
Økte utgifter til institusjon har imidlertid bare i begrenset grad gitt seg utslag i flere sykehjemsplasser. 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.

Plasser på sykehjem i A-kommunene
Samlet antall plasser i bruk
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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 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/gjenopptrening 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 korttidsplassene 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.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Korttidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

2,9
8,7
12,2
6,1
30,0

3,0
14,1
13,0
8,5
38,6

5,0
8,0
14,1
9,8
36,8

4,0
9,3
17,0
10,2
40,4

3,7
9,0
16,0
9,8
38,4

3,7
7,4
17,3
15,0
43,5

5,0
8,7
16,7
19,1
49,4

Langtidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

20,2
67,6
31,7
66,6
186,1

19,8
66,7
29,7
60,9
177,1

22,0
71,7
24,9
52,4
170,9

24,6
68,0
24,4
52,3
169,3

28,1
63,7
29,1
53,4
174,3

25,6
62,8
29,4
51,7
169,5

24,8
59,4
30,5
51,2
165,9

Sykehjem i alt
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

23,1
76,3
43,9
72,8
216,1

22,8
80,8
42,7
69,4
215,7

26,9
79,7
38,9
62,1
207,7

28,6
77,3
41,3
62,5
209,7

31,8
72,7
45,1
63,2
212,7

29,3
70,2
46,8
66,7
213,0

29,7
68,1
47,3
70,3
215,3

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 KOSTRAfunksjonene 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
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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.
Praktisk bistand - daglige gjøremål
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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 funksjonshemming, 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 landsgjennomsnittet.
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.

Bruttoutgifter per oppholdsdøgn
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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 omsorgstrappen. 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)
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Dekningsgrad for innbyggere over 80 år

Dekningsgradene i tabellen under viser andelen eldre over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester, 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 prosentpoeng. 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

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

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
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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

2015
2016
Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold
Spydeberg
28,8
16,1
Hobøl
23,1
21,9
Lillesand
28,8
27,1
Os
19,4
22,3
Selbu
19,7
15,6
Stjørdal
22,8
15,2
Landet
19,0
19,0
Snitt A
23,5
21,6
Snitt B
24,3
15,9
5.1.5

2017
15,6
25,9
23,5
29,2
15,6
13,0
19,3
22,9
15,6

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).
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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 gjennomsnittlig 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

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
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

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
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.
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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 Akommunene 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
Kommune

jan.

sept.

2017

2018

Endring

sept.

sept.

jan 2016sept.18

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
A Totalt

89,1
251,0
350,5
447,6
1138,1

89,1
252,7
364,3
459,3
1165,3

81,2
260,9
374,7
467,6
1184,4

88,9
277,8
422,3
473,3
1262,3

-0,2 %
10,7 %
20,5 %
5,7 %
10,9 %

B-kommuner
Selbu
Spydeberg*
B Totalt

114,6
97,7
212,3

114,6
97,7
212,3

114,8
97,7
212,4

116,9
97,7
214,6

2,0 %
0,0 %
1,1 %

C-kommuner
Fjell*
Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten
C Totalt

261,3
183,9
181,9
140,4
95,6
382,5
1245,6

266,7
184,1
199,8
137,8
97,8
389,6
1275,7

266,7
184,1
204,7
131,2
97,7
372,2
1256,6

266,7
210,1
217,0
143,6
93,9
332,7
1263,9

2,1 %
14,2 %
19,3 %
2,3 %
-1,7 %
-13,0 %
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 sykehjem. 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

2015
2016
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Spydeberg
0,78
0,76
Hobøl
0,70
0,76
Lillesand
0,39
0,44
Os
0,44
0,43
Selbu
0,33
0,33
Stjørdal
0,05
0,10
Landet
0,41
0,43
Snitt A
0,40
0,43
Snitt B
0,56
0,55
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
Spydeberg
0,71
0,69
Hobøl
0,31
0,34
Lillesand
0,41
0,57
Os
0,84
1,13
Selbu
0,52
0,51
Stjørdal
0,38
0,38
Landet
0,53
0,55
Snitt A
0,49
0,61
Snitt B
0,62
0,60
5.1.9

2017
0,85
0,40
0,37
0,67
0,38
0,46
0,42
0,48
0,62
0,77
0,42
0,54
1,76
0,59
0,37
0,55
0,77
0,68

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 langtidsplass 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.
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Tabell 5-11 Andel tjenestemottakere som har mottatt langtidsplass innen 15 dager etter vedtak

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Norge
Lillesand
Os
Stjørdal
Selbu
Hobøl
Spydeberg
Snitt A
Snitt B

91
94
91
97
100
100
100
95
100

90
94
82
97
100
73
100
93
86

89
89
97
95
100
44
100
95
72

89
88
97
96
95
100
89
94
94

89
68
100
97
100
93
92
91
93

89
90
98
100
91
86
100
95
93

90
80
95
100
100
100
91
94
95

89
88
97
96
100
97
95
95
96

90
81
98
100
100
100
92
95
96

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 rapporteringsskjema 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.
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Tabell 5-12 Spesialiserte funksjoner i kommunene pr. september 2018
Har kommunen egne tilbud for:
Hverdagsrehabilitering

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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Liggedager utskrivningsklare pasienter
Rate per 1000 innbyggere
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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 hjemmebesøk, med ansatte i hjemmesykepleien, på møte på tildelingskontoret, via sykehus/behandlingsinstitusjon, 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 tildelingsprosessene, 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 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 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 tildelingsprosessene.
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.
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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
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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.

2016

3,7
3,8

2017
2018

4,1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

I svært stor grad

I svært liten grad

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 Ckommunene 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, 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.
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-/aktivitetstilbud. 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. Ckommunene 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)
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5.2.6
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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)
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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)
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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)
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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.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 104

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)
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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.
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Figur 5-27 Ansattes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig kompetanse i
tildelingsprosessen, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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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)
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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
Kommune

jan

sept

2017

2018

Endring

sept

sept

jan 2016sep.18

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os*
Stjørdal
A Totalt

2,5
5,3
8,0
7,6
23,4

2,5
5,3
9,5
7,6
24,9

2,6
6,4
10,5
9,2
28,7

2,3
6,4
11,8
9,2
29,7

-0,2
1,1
3,8
1,6
6,3

B-kommuner
Selbu
Spydeberg**
B Totalt

1,5
2,0
3,5

1,5
3,6
5,1

1,1
2,8
3,9

1,4
2,8
4,2

-0,1
0,8
0,7

C-kommuner
Fjell
Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten***
C Totalt

4,9

4,9

4,0

4,0

2,0
9,3
16,2

2,5
10,3
17,7

2,5
10,3
16,8

2,5
10,7
17,2

0,0
0,0
-0,9
0,0
0,5
1,4
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)
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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)
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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)

4,4

Os (Hord.) (A)
Søgne (C)

4,4

Oppdal (C)

4,3
4,1

Lillesand (A)
Spydeberg (B)
4,0

Hobøl (A)
Østre Toten (C)

3,9
3,9

Selbu (B)
Stjørdal (A)

3,6

Våler (Østf.) (C)

3,6

Fjell (C)

3,5

Trøgstad (C)

3,4
1,0

1,5

2,0

I svært liten grad

5.4.5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
I svært stor grad

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)
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2,6
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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5.4.6

5,0
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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 Helsedirektoratet 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)

4,7

Os (Hord.) (A)
4,5

Lillesand (A)
Trøgstad (C)

4,3
4,3

Hobøl (A)
Østre Toten (C)

4,2

Oppdal (C)

4,2
4,1

Stjørdal (A)
Spydeberg (B)
Fjell (C)

3,7

Selbu (B)

3,7

Søgne (C)

3,4

Våler (Østf.) (C)

3,3
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
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5.4.7

5,0
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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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5,0
I svært stor grad

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)
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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 omsorgstjenester 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 5-38 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 vedtakstilskudd (enhetspriser), et rundsumtilskudd for å dekke en del faste kostnader, pluss et inntektspåslag. 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

Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

2016

2017

Samlet Vedtaks- Rundsum- Inntektstilskudd tilskudd tilskudd påslag
54,7
50,6
1,7
2,3
103,9
93,7
5,9
4,4
168,8
154,5
8,3
6,1
198,6
180,9
10,1
7,6
526,0
479,7
26,0
20,4

Samlet Vedtaks- Rundsum- Inntektstilskudd tilskudd tilskudd påslag
115,0
107,8
3,6
3,6
224,1
205,2
12,0
6,9
375,3
348,7
16,9
9,7
442,1
409,3
20,7
12,0
1 156,5 1 071,1
53,3
32,2

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-kommunaleenhetskostnader/id2609525/
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Tabell 6-2 Uttrekk, vedtakstilskudd, rundsumtilskudd 2016 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet

2016
Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Uttrekk
50,9
99,4
153,2
188,7
492,1

Vedtak+
Rundsum
52,4
99,5
162,7
191,0
505,7

2017
Differanse
1,5
0,1
9,6
2,4
13,6

Uttrekk
101,8
198,4
305,0
374,9
980,1

Vedtak+
Rundsum
111,4
217,3
365,6
430,1
1 124,4

Differanse
9,6
18,9
60,6
55,2
144,3

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:
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Tabell 6-3 Utbetaling av tilskudd i 2017 fordelt på kvartal og tjenester, beløp i mill. kr

Hele
2017
Langtidsopphold på institusjon
141
Korttidsopphold på institusjon
78
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus
2
Avlastning utenfor institusjon
13
Dagsenter
51
BPA
22
Helsetjenester i hjemmet
550
Praktisk bistand
57
Praktisk bistand, opplæring
131
Omsorgslønn
13
Støttekontakt
12

1
35
19
1
4
13
5
130
13
32
3
3

Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

55
174
27
256

219
738
111
1 068

Kvartal 2017
2
3
35
36
19
22
0
0
4
3
14
13
6
6
134
138
13
13
33
33
3
3
3
3
54
181
30
265

58
185
27
270

4
35
17
1
3
12
5
148
18
33
3
3
52
199
27
278

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.
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Tabell 6-4 Aktivitetsbasert tilskudd samlet for de fire A-kommunene fordelt på fire kvartaler i 2017. Millioner
kroner

Langtidsopphold
Korttidsopphold
Utskrivningsklare fra sykehus
Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter
BPA
Helsetjenester
Praktisk bistand
Praktisk bistand, opplæring
Omsorgslønn
Støttekontakt
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

Langtidsopphold
Korttidsopphold
Utskrivningsklare fra sykehus
Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter
BPA
Helsetjenester
Praktisk bistand
Praktisk bistand, opplæring
Omsorgslønn
Støttekontakt
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

Hobøl- kvartal 2017
1
2
3
5,5
5,6
5,8
1,9
2,8
2,6

4
5,7
1,8

vekst 1.4 kv
3,4 %
-4,5 %

1,5
1,5
1,7
5,9
2,6
4,7
0,4
0,2

1,5
1,5
1,7
5,9
2,6
4,6
0,5
0,3

1,3
1,2
1,8
6,1
3,1
4,9
0,6
0,2

1,4
1,4
1,7
6,0
2,6
4,5
0,4
0,2

-6,8 %
-8,4 %
2,6 %
1,6 %
2,2 %
-3,1 %
1,2 %
-23,0 %

0,4
3,2
1,0
21,7
2,1
4,5
0,3
0,5

0,4
3,9
1,0
22,4
2,1
4,0
0,4
0,5

0,1
3,4
1,0
24,4
2,1
5,1
0,5
0,6

7
13
5
26

8
13
5
27

8
14
5
28

8
13
5
26

1%
0%
-4 %
0%

16
28
5
49

15
28
6
50

16
32
6
53

1
6,8
5,0

Os - kvartal 2017
2
3
6,0
6,9
5,3
6,3

vekst
4 1.-4 kv
5,1 -24,9 %
5,5 10,1 %

Lillesand - kvartal 2017
1
2
3
4
12,2 12,7 12,3 12,2
3,4
2,7
3,7
4,2

vekst
1.-4 kv
-0,1 %
22,0 %

0,4 8,8 %
2,9 -10,1 %
1,0 2,2 %
23,7 9,2 %
2,5 17,2 %
4,5 -1,0 %
0,5 58,9 %
0,5 8,6 %
16
31
5
52

5%
8%
-1 %
6%

Stjørdal - kvartal 2017
vekst
1
2
3
4 1.-4 kv
10,8 10,5 10,8 11,8 9,4 %
8,5
8,6
9,6
5,6 -33,6 %

1,2
4,5
1,7
42,5
2,9
15,7
1,2
1,2

1,3
4,8
3,4
43,3
2,9
15,7
1,2
1,4

1,0
5,0
2,6
45,5
3,1
14,7
1,2
1,3

1,0
4,8
2,5
47,0
7,5
15,5
1,2
1,4

-16,4 %
6,9 %
48,9 %
10,6 %
159,5 %
-0,8 %
-3,0 %
16,0 %

0,7
3,5
0,4
59,5
5,1
6,8
0,9
0,9

0,6
3,6
0,1
62,7
5,2
9,0
1,3
0,9

0,3
3,0
0,1
62,2
5,2
8,3
0,9
1,0

0,4
3,0
0,1
71,1
5,3
8,6
1,1
1,0

-40,3 %
-13,9 %
-78,4 %
19,5 %
3,7 %
25,7 %
21,3 %
14,8 %

12
61
10
83

11
62
12
85

13
63
11
88

11
70
11
92

-10 %
15 %
11 %
11 %

19
71
6
97

19
77
7
103

20
76
5
101

17 -9,5 %
85 18,9 %
6 -12,2 %
108 11,2 %

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.
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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 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 6-5 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016, 2017 og 2018. Millioner kroner

Hobøl (A)
Lillesand (A)
Os (Hord.) (A)
Stjørdal (A)
I alt

Demografi
2016
2017
2,9
7,1
2,0
3,9
3,7
19,3
5,4
13,5
15,5
45,5

2018
7,2
8,3
23,4
20,8
59,5

RessursEnhetskrevende
tjenester kostnader
2017
2017
3,3
-2,1
7,7
9,5
6,0
14,8
5,1
30,7
22,1
52,9

Samlet
gevinst
2017
8,3
21,1
40,1
49,2
120,5

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 enhetskostnader 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.
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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 tildelingsprosessen.
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 tildelingspraksis 18
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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 kartleggingsskjema og i noen grad tverrfaglig kompetanse.

18

Vi har ingen respondenter fra Spydeberg som har svart på spørsmålet.
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Resultatene viser også tegn til at forsøksordningen har påvirket respondentenes oppfatning i Akommunene 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, tilskuddsrapportering 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 demografisk 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 utviklingstrekk 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
hjemmetjenester

Sterk vekst
for
institusjon og
hjemmetjenester

Sterk vekst
for
institusjon og
hjemmetjenester

Sterk vekst
Økte utgifter til både
for
institusjon og
institusjon og hjemmetjenester
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 To kommuner med
betydelig
styrking og to med
styrking
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 bistanddaglige 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

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
Gruppe
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016
I alt
106 115 124 220 226 246 311 346 381 412 437
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
3
3
6
8
12
11
12
16
14
15
- over 18 år
40
42
42
71
67
72
98 107 114
83 105
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
1
2
2
3
0
0
0
1
1
0
0
- over 18 år
5
9
10
14
17
21
32
44
48
68
56
Eldre mv.
- institusjon
34
36
40
89
96 100
57
63
73
70
72
- bolig med døgnomsorg 1
0
0
0
0
0
68
70
78 124 131
- andre hjemmetjeneste 21
24
28
36
39
42
44
48
51
54
58

Alle A
2017 2015 2016 2017
456 1 050 1 123 1 207
16
106

36
292

38
320

46
334

0
59

4
120

3
126

4
137

81
133
60

249
194
155

266
201
169

294
211
180

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 Akommunene 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 oppholdsdøgn 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.
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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 dersom 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 kompetanseog 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 kompetanseutviklingsprosjekter, 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 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.
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 Akommunene. 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
Innretning av
finansieringsmodell

Økte rammer
pga.
finansieringsmodell

Krav til
tildelingen

Kompetanseutvikling

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

Liten/ingen effekt

Liten/ingen effekt

Liten/middels
effekt

Liten/middels
effekt

Usikkert

Usikkert

Usikkert

Middels effekt,
men usikkert

Funn / intervensjon

Økt satsing på
hjemmebaserte tjenester
Konvergerende tjenestenivå
på noen områder (usikker)
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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 handlingsrommet 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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Forord
Dette er den fjerde 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 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 (2017 og 2018) analyserte utviklingen hhv. ett og to
år inn i forsøksperioden. Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de tre
årene forsøket har 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 kompetanseog 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».
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.

2
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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 Akommunene 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

4
5

Anslått i mill. kr

Forklaring

Inntektspåslag

119

Fire prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester.

Demografikomponent

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

Tall for 2019 er estimert basert på aktivitetstilskudd mv. for første halvår 2019.
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 forsøksordningen 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 pasientog 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 brukermedvirkning 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 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 Helsedirektoratets dokumenter Kriterier for tildeling
av omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392).
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Hobøl slås sammen med Spydeberg, Eidsberg, Askim og Trøgstad. Os slås sammen med Fusa.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 13

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 Bkommuner.

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 prisstigningen 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 helseog 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 sektorer. 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. Finansieringsordningen 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.
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Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgstjenester». 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 forsøkskommunene 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 forsøksordningen.
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 forsøksordningen. 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 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 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-kommunaleenhetskostnader/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 Ckommuner. 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 behovsdekningen 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 IS2391 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 innsatsområdene. 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 LEONprinsippet (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»
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(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 omsorgstjenestene, 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 omsorgstrappen 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 finansieringsmodellen 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. Undersøkelsesopplegget 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

Kontrollkommuner

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 spørreundersøkelse, 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, samhandling 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.
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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 myndigheter, 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 innebærer at dataene vi trenger har blitt lettere tilgjengelig.
Omsorgsdata (IPLOS-opplysninger) ble for første gang sendt til kommunalt pasient- og brukerregister (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.

Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017
Langtidsopphald i institusjon

32 733

Dagopphald i institusjon

3 340

Tidsavgrensa opphald - utreiing/behandling

2 743

Tidsavgrensa opphald - anna

2 517

Avlasting i institusjon - ikkje rullerande

1 923

Tidsavgrensa opphald -…

1 514

Avlasting i institusjon- rullerande

616

Nattopphald i institusjon

12

0

10 000

20 000

30 000

40 000

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 gjort 13. 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 utviklingstrekk 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/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 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 kategoriene. 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 KOSTRAfunksjonene 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 brukergruppene. 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 kriterieverdiene 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 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 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 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 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 forsøkskommunene. 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.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 39

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.
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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 prosent i 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.
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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 trygghetsalarmer 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 kostnadskontrollen. 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 (2019kroner). 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

44,8

45,7

48,0

49,5

40,9

48,4

48,0

47,5

48,0

48,6

Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand daglige gjøremål

3,1

3,1

3,2

7,9

15,3

10,0

9,4

9,6

9,0

9,2

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

9

9

9

9

11

9

9

9

9

10

88

90

93

97

96

99

102

106

105

110

Praktisk bistand, opplæring

Andre tjenester
I alt

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
Kompetanseheving
«Nye Luranetunet»
Prosjektering m.m. «gamle sjukeheimen»

9 mill. kr
3 mill. kr
5 mill. kr
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
Budsjettvedtak 2019
Satsinger 2019, herunder hverdagsrehabilitering, kartleggingsteam
og velferdsteknologi
Kompetanseplan 2019

15,2 mill. kr
1,8 mill. kr
5,0 mill. kr
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 gjennomgangen 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 utførerenhetene. 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 Hverdagsmestringsteamet 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
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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 spesialisthelsetjenesten. 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 bistandsbehov. 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.
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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.
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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 helsetjenester 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.
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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 forsøkskommunen 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 tjenesteproduksjonen. 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.
Stjørdal
Langtidsopphold på institusjon
Korttidsopphold på institusjon
Utskrivningsklare fra sykehus
Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand daglige gjøremål
Praktisk bistand, opplæring
Praktisk bistand, BPA
Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter
Omsorgslønn
Støttekontakt
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2
11,4
11,0
11,4
12,4
12,0
14,0
13,9
15,5
20,1
20,1
9,0
9,1
10,2
5,9
8,6
8,6
9,8
11,1
10,5
10,5
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,2
0,3
0,3
62,8
66,2
65,6
75,0
60,5
61,7
61,5
58,0
54,0
54,0
5,4
5,5
5,4
5,6
5,3
5,0
5,1
3,1
4,3
4,3
7,2
9,5
8,7
9,0
8,7
8,9
9,0
8,9
8,7
8,7
0,5
0,1
0,1
0,1
0,5
1,7
1,4
1,4
1,5
1,5
0,7
0,7
0,3
0,4
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
3,7
3,8
3,2
3,2
3,2
3,2
2,9
3,4
3,3
3,3
0,9
1,4
0,9
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
1,4
1,2
1,3
1,1
1,4
1,4
20
76
6
102

20
81
7
108

21
80
6
107

18
90
6
114

21
75
6
102

23
77
6
106

24
77
5
107

27
71
6
104

31
68
6
106

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.
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31
68
6
106

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 forvaltningspraksis. 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, 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 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 BPAordning (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 omsorgstjenester. 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.
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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 utførerenhetene, 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 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 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.
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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 finansieringsmodellen 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.
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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 tilbakevendende 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 intervjuene 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 tildelingsarbeidet 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 kartleggingen 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 kartleggingssamtalene 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
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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/omsorgsboligen 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
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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 landsgjennomsnittet 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 landsgjennomsnittet 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 omsorgsinstitusjonene 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 fastlegekontorene, 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 systemansvar og økonomiansvar slik at ryddejobben hadde blitt mer oversiktlig og mindre ressurskrevende 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 arbeidslistene 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 tildelingskontoret 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 «Sjømannshjemmet». 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 sykehjemmet, 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 tildelingsavdelingen 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 utskrivningsmeldinga 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 innsatsteamet. 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.»

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 66

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 korttidsplassene 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
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Figur 4-13 Endringer i forbruk av utvalgte pleie- og omsorgstjenester blant personer over 80-år, Lillesand
kommune, 2015-2018
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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
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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 gjennomsnittlig 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 hjemmetjenestene, samt et prosjekt for innføring av medisindispenserroboter som er utsatt på grunn av
leverandørproblemer. Lillesand kommune deltar også i flere programmer i velferdsteknologinettverket 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 fysioog ergoterapi på sykehjem var på et lavere nivå enn i landet for øvrig. Utgiftene til hver sykehjemsplass var om lag 8 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Tabell 4-6 Aktivitetstilskudd til Lillesand kommune per kvartal i årene 2017 – 2019

millioner kroner
2018 2018 2018
1
2
3

2017
1

2017
2

2017
3

2017
4

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

Praktisk bistand daglige gjøremål

2

2

2

25

24

25

28

30

29

30

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
Dagsenter

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

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
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Støttekontakt

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

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

Summer:

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-sertifiseringen 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
Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/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
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Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/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 kostnadsnivået 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
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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.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 73

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 1213 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 tildelingsenheten 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/
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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 tildelingsteamet 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 fysioog 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 brukergruppa 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 overordnede 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 sykehjemmet, 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 landsgjennomsnittet. 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
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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
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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 utførerhetene. 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 kompetanseheving 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 ressurskrevende 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
20171

20172

20173

20174

20181

20182

20183

20184

20191

20192

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
Praktisk bistand daglige
gjøremål

6,3

6,2

6,5

6,4

7,1

7,1

7,0

7,8

7,4

7,4

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/
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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 virksomhetsleder 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 tildelingsenhet 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 hjemmetjenestens 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 hensiktsmessig. 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 saksbehandler 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 institusjonsplasser. 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.
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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 inntektspåslaget. 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 rammefinansieringen 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 helseog 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 hjemmetjenester. 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
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I 2018 lå Selbu betydelig høyere enn resten av landet i andel mottakere av tjenester i aldersgruppen 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 hovedinntrykket 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 tildelingsprosessene 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 Forvaltningskontoret 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 sykehjemmet 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.»
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«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 pleieog 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.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 93

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.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 101

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.

Andel utgifter institusjon
Utgifer institusjon/samlede utgifter
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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 sykehjemsplasser. 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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Plasser på sykehjem i A-kommunene
Samlet antall plasser i bruk
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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/gjenopptrening 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 korttidsplassene 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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Korttidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

2,9
8,7
12,2
6,1
30,0

3,0
14,1
13,0
8,5
38,6

5,0
8,0
14,1
9,8
36,8

4,0
9,3
17,0
10,2
40,4

3,7
9,0
16,0
9,8
38,4

3,7
7,4
17,3
15,0
43,5

5,0
8,7
16,7
19,0
49,4

5,3
8,4
18,5
20,6
52,8

Langtidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

20,2
67,6
31,7
66,6
186,1

19,8
66,7
29,7
60,9
177,1

22,0
71,7
24,9
52,4
170,9

24,6
68,0
24,4
52,3
169,3

28,1
63,7
29,1
53,4
174,3

25,6
62,8
29,4
51,7
169,5

24,8
59,4
30,5
51,2
165,9

25,2
58,0
25,3
61,1
169,7

Sykehjem i alt
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

23,1
76,3
43,9
72,8
216,1

22,8
80,8
42,7
69,4
215,7

26,9
79,7
38,9
62,1
207,7

28,6
77,3
41,3
62,5
209,7

31,8
72,7
45,1
63,2
212,7

29,3
70,2
46,8
66,7
213,0

29,8
68,1
47,3
70,2
215,3

30,5
66,4
43,8
81,8
222,5

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
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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 omsorgstjenester, 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 prosentpoeng. 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

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
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 prosentpoeng. 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 befolkningen.

28

Kommunal rapport 25. juni 2019 «Flere over 80 år er unge og friske». https://kommunalrapport.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 KOSTRAfunksjonene 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-kommuner 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 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 funksjonshemming, 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.

Alle fire A-kommuner (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
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
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

58
189
23
270

58
197
25
280

62
201
23
285

55
215
23
293

55
200
24
280

59
207
23
289

66
209
22
297

66
203
22
291

72
200
23
295

77
201
24
301

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 20112018 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.
.
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Tabell 5-4 Aktivitetstilskudd samlet for de fire A-kommunene 2017-201929. Faste 2019 priser i millioner kroner.

Alle A (mill kr)
2017 2018 2019
Langtidsopphold på institusjon
148
155
204
Korttidsopphold på institusjon
82
89
92
Utskrivningsklare fra sykehus
2
2
2
Helsetjenester i hjemmet
580
562
553
Praktisk bistand daglige gjøremål
60
89
78
Praktisk bistand, opplæring
138
141
142
Praktisk bistand, BPA
23
28
29
Avlastning utenfor institusjon
14
12
14
Dagsenter
54
51
50
Omsorgslønn
13
14
14
Støttekontakt
13
15
15

Alle
37 %
12 %
9%
-5 %
31 %
2%
27 %
-3 %
-7 %
5%
22 %

Vekst 2017-2019
Hobøl Lillesand
Os Stjørdal
-3 %
5%
55 %
84 %
-28 %
-19 %
35 %
21 %
-16 %
-15 %
130 %
15 %
21 %
3%
-21 %
23 %
18 %
110 %
-22 %
-15 %
-19 %
16 %
-2 %
2%
5%
11 %
-24 %
133 %
-13 %
-18 %
-35 %
-20 %
8%
-5 %
-13 %
13 %
11 %
3%
14 %
4%
22 %
31 %

Institusjon
232
246
298
Helsetjenester, praktisk bistand
802
820
802
Andre tjenester
94
92
93
I alt
1 128 1 157 1 193

28 %
0%
-1 %
6%

-10 %
6%
-24 %
-3 %

0%
14 %
-3 %
8%

44 %
13 %
8%
17 %

58 %
-18 %
1%
-3 %

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.
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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 Akommunene øker mer enn i andre kommuner. Det viktig å bemerke at differansen mellom Akommunene 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
jan 2016sept 19

Kommune

jan

sept

sept

sept

sept

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
A Totalt

89,1
251,0
350,5
447,6
1138,1

89,1
252,7
364,3
459,3
1165,3

81,2
260,9
374,7
467,6
1184,4

88,9
277,8
422,3
473,3
1262,3

95,8
269,6
474,0
468,6
1308,0

7,5 %
7,4 %
35,2 %
4,7 %
14,9 %

B-kommuner
Selbu
Spydeberg*
B Totalt

114,6
97,7
212,3

114,6
97,7
212,3

114,8
97,7
212,4

116,9
97,7
214,6

121,2
97,7
218,9

5,8 %
0,0 %
3,1 %

C-kommuner
Fjell*
Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten*
C Totalt

261,3
183,9
181,9
140,4
95,6
382,5
1245,6

266,7
184,1
199,8
137,8
97,8
389,6
1275,7

266,7
184,1
204,7
131,2
97,7
372,2
1256,6

266,7
210,1
217,0
143,6
93,9
332,7
1263,9

266,7
219,3
225,0
155,0
92,7
332,7
1291,4

2,1 %
19,3 %
23,7 %
10,4 %
-3,0 %
-13,0 %
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

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
5.2.3

2018
77,4
72,8
75,5
72,6
79,6
85,0
74,5
76,5
78,5

Lege- og fysioterapitimer på sykehjem

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på sykehjem. 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
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Spydeberg
0,78
0,76
Hobøl
0,70
0,76
Lillesand
0,39
0,44
Os
0,44
0,43
Selbu
0,33
0,33
Stjørdal
0,05
0,10
Landet
0,41
0,43
Snitt A
0,40
0,43
Snitt B
0,56
0,55
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
Spydeberg
0,71
0,69
Hobøl
0,31
0,34
Lillesand
0,41
0,57
Os
0,84
1,13
Selbu
0,52
0,51
Stjørdal
0,38
0,38
Landet
0,53
0,55
Snitt A
0,49
0,61
Snitt B
0,62
0,60

2017

2018

0,85
0,40
0,37
0,67
0,38
0,46
0,42
0,48
0,62

0,60
0,36
0,35
0,66
0,38
0,38
0,42
0,44
0,49

0,77
0,42
0,54
1,76
0,59
0,37
0,55
0,77
0,68

0,39
0,38
0,53
1,99
0,59
0,44
0,56
0,84
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 rapporteringsskjema 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:
Hverdagsrehabilitering

Palliasjon

Personer
med
demens

Personer med
kreft

Ja
Ja (ny i forsøksperioden)*

Ja

Ja

Ja (ny?

Nei

Ja

Ja NY?

Ja

Ja

Ja

Ja

Hobøl

Nei

Nei

Ja

Nei

Selbu

Ja

Nei

Ja

Nei

Våler

Nei

Nei

Ja

Ja

Oppdal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja (ny i forsøksperioden)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stjørdal
Lillesand
Os

Fjell
Søgne

Andre grupper
Hjemreisekoordinator
(2019),
trygghetsambulerende
team

KOLS/Diabetes,
kartleggingsteam

* - 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

2015
2016
2017
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand
Spydeberg
18,6
14,4
11,9
Hobøl
43,3
28,1
29,5
Lillesand
9,5
7,6
7,4
Os
10,8
9,1
10,7
Selbu
1,5
1,1
1,1
Stjørdal
6,6
5,8
5,7
Landet
9,5
9,7
10,1
Snitt A
17,5
12,6
13,3
Snitt B
10,1
7,7
6,5
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet
Spydeberg
4,1
2,2
3,4
Hobøl
3,7
5,8
5,0
Lillesand
3,0
6,0
5,7
Os
10,7
8,4
8,0
Selbu
9,8
9,1
8,7
Stjørdal
7,8
10,0
7,9
Landet
4,6
4,8
4,8
Snitt A
6,3
7,5
6,7
Snitt B
6,9
5,7
6,1

2018
9,8
22,6
8,1
9,0
1,1
6,0
10,6
11,4
5,5
2,8
4,9
6,9
8,3
9,7
7,5
4,8
6,9
6,3

Så langt har vi sett på tildelingen til brukere i alle aldersgrupper. Tabellen under viser gjennomsnittlig 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.
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Tabell 5-10 Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år 2015-2018

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
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 langtidsplass 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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norge
Lillesand
Os
Stjørdal
Selbu
Hobøl
Spydeberg
Snitt A
Snitt B

91
94
91
97
100
100
100
95
100

90
94
82
97
100
73
100
93
86

89
89
97
95
100
44
100
95
72

89
88
97
96
95
100
89
94
94

89
68
100
97
100
93
92
91
93

89
90
98
100
91
86
100
95
93

90
80
95
100
100
100
91
94
95

89
88
97
96
100
97
95
95
96

90
81
98
100
100
100
92
95
96

91
83
94
100
100
100
82
94
91

30

Se https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-19-1115 for en av de fire likelydende forskriftene
(Hobøl)
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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.

Liggedager utskrivningsklare pasienter
Rate per 1000 innbyggere

30
25
20
15
10
5

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hobøl

Spydeberg

Lillesand

Stjørdal

Selbu

Landet

2017

2018
Os

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

2015
2016
Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold
Spydeberg
28,8
16,1
Hobøl
23,1
21,9
Lillesand
28,8
27,1
Os
19,4
22,3
Selbu
19,7
15,6
Stjørdal
22,8
15,2
Landet
19,0
19,0
Snitt A
23,5
21,6
Snitt B
24,3
15,9

2017

2018

15,6
25,9
23,5
29,2
15,6
13,0
19,3
22,9
15,6

11,5
20,4
19,8
26,9
19
15,3
18,4
20,6
15,3

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 helseog 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.
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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.
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

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 120

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 tildelingsprosessene, 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 tildelingsprosessene.
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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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 Akommunene 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
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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.
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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 Ckommunene (kontrollkommunene) oppnår en ganske lik score begge år.
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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.
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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.
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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
Kommune

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os*
Stjørdal
A Totalt
B-kommuner
Selbu
Spydeberg**
B Totalt

jan

sept

2017

2018

2019

sept

sept

sept

Endring
jan 2016sept 19

2,5
5,3
8,0
7,6
23,4

2,5
5,3
9,5
7,6
24,9

2,6
6,4
10,5
9,2
28,7

2,3
6,4
11,8
9,2
29,7

2,1
4,8
13,9
10,2
31,0

-0,4
-0,5
5,9
2,6
7,6

1,5
2,0
3,5

1,5
3,6
5,1

1,1
2,8
3,9

1,4
2,8
4,2

1,6
2,8
4,4

0,1
0,8
0,9

C-kommuner
Fjell
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0,0

Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten***
C Totalt

4,9

4,9

4,0

4,0

4,0

2,0
9,3
16,2

2,5
10,3
17,7

2,5
10,3
16,8

2,5
10,7
17,2

3,0
10,7
17,7

0,0
-0,9
0,0
1,0
1,4
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 Ckommunene har en liten nedgang.
Figur 5-24 Organisering, rutiner og verktøy for tildeling
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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 Akommunene 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 brukerog 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

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

6.1.2

2016
55
104
169
199
526

Samlet tilskudd
2017 2018 2 019
115
120
119
224
235
257
375
419
443
442
440
449
1 157 1 215 1 269

2016
51
94
154
181
480

Vedtakstilskudd
2017 2018 2 019
108
113
112
205
216
238
349
392
416
409
407
415
1 071 1 128 1 180

Rundsumtilskudd
2016 2017 2018 2 019
2
4
4
4
6
12
12
13
8
17
17
17
10
21
21
21
26
53
55
55

2016
2
4
6
8
20

Inntekspåslag
2017 2018 2 019
4
4
4
7
7
7
10
10
10
12
12
13
32
33
34

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 finansieringen 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.
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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

Uttrekk+ressurskrevende
2016 2017 2018 2 019
51
102
106
109
99
198
207
213
153
305
320
328
189
375
393
404
492
980 1 026 1 054

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Vedtak+rundsum
2016 2017 2018 2 019
52
111
117
115
100
217
228
250
163
366
409
433
191
430
428
436
506 1124 1182 1235

Differanse
2017 2018
10
11
19
21
61
89
55
35
144
156

2016
2
0
10
2
14

2 019
6
37
105
33
181

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.

Brutto driftsutgifter- faste priser
1 400

Alle seks Ckommuner

Millioner 2018-kroner

1 200
1 000
800

Alle fire Akommuner

600
400

Begge B-kommunene

200
0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Figur 6-1 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2018 i faste 2018-priser samlet for A-kommunene, Bkommunene og C-kommunene

I perioden fra 2001-2018 har aktiviteten økt med 82 prosent i A-kommunene, 80 prosent i Bkommunene 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)».
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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 Akommunene 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.

Demografikomponent

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.
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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 2017 37, 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
Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader»

37
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Tabell 6-4 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016-2018. Millioner kroner i faste 2019-priser

Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Justering av uttrekk for demografi
2016
2017
2018
2019
3,1
8,4
7,9
11,5
2,2
2,4
10,1
12,0
4,0
21,8
28,5
44,2
5,9
14,2
21,5
26,8
16,8
49,3
67,8
94,3

Ressurskrevende
Enhetstjenester
kost
2016
2017
2018
2017
3,3
2,5
2,4
-2,2
2,4
7,1
9,1
10,0
6,1
3,5
21,2
15,6
2,9
7,7
-4,6
32,4
14,6
20,8
28,1
55,8

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 demografiske 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.
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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 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 fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring 39.

Demografi og behov 2010-2020 (2016=100)
BeohvsIndeks 2016=100

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
2010

2013
Hobøl

2016
Lillesand

2019
Os

2022

2025

Stjørdal

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 rammefinansiering 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 aktivitetsbaserte 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 ressurskrevende 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

Kommune
Fire a-kommuner

Hobøl

Lillesand

Os

Stjørdal

År
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014

Antall
tjenestemottakere Netto utgift
117
315
111
298
108
292
96
279
277
15
33
15
33
16
33
14
27
34
18
55
17
48
14
42
12
40
40
49
134
37
104
39
110
35
100
97
35
93
42
113
39
108
35
112
106

Egenandel Netto utgift
Øremerket
ved
utover Egenandel
tilskudd
innslags- innslags(til
for
punkt
punkt kommunen utbetaling)
149
166
33
133
137
161
32
129
125
167
33
134
104
175
35
140
102
175
35
140
19
14
3
11
19
14
3
11
19
14
3
11
15
12
2
10
17
17
3
14
23
32
6
25
21
27
5
22
16
25
5
20
13
27
5
21
14
26
5
21
62
72
14
57
46
59
12
47
45
65
13
52
38
62
12
50
34
63
13
50
44
48
10
39
52
61
12
49
45
63
13
50
38
74
15
59
38
69
14
55

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 181,8 40 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.
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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

Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Ressurskrevende tjenester
2016
2017
2018
3,3
2,5
2,4
2,4
7,1
9,1
6,1
3,5
21,2
2,9
7,7
-4,6
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 enhetskostnader 41 for tjenestene som finansieres av forsøket både for de fire Akommunene 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 aktivitetstilskuddet. 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.

Hobøl
Lillesand
Os
Sjørdal
I alt

Aktivitet (vedtakstilskudd)
2017
2018
2019
2,0 % -4,9 %
2,5 %
5,7 %
9,6 %
6,4 %
-3,2 %
0,7 %
2,6 %
3,1 %

Behov (demografi)
2017
2018
2019
4,6 %
0,3 %
4,4 %
0,3 %
5,1 %
1,7 %
6,8 %
3,3 %
6,5 %
2,4 %
3,1 %
2,3 %
3,5 %
2,9 %
3,7 %

Differanse
2017
2018
2019
1,7 % -9,2 %
-2,6 %
4,1 %
6,2 %
0,0 %
-6,2 % -1,6 %
-0,4 % -0,6 %

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
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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.

Hobøl
Lillesand
Os
Sjørdal
I alt

Bruttoutgifter
Aktivitet (vedtakstilskudd)
2017
2018
2019
2017
2018
2019
5,0 %
6,4 %
2,0 % -4,9 %
6,1 %
6,5 %
2,5 %
5,7 %
7,3 % 15,3 %
9,6 %
6,4 %
6,6 %
1,2 %
-3,2 %
0,7 %
6,6 %
7,1 %
2,6 %
3,1 %

Differanse
2017
2018
4,4 %
4,0 %
5,7 %
4,4 %
4,5 %

2019

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.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 150

Utgifer per oppholdsøgn (2018-kr)
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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 institusjon.
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.

Utgifter fordelt på brukergrupper
Hobøl (A)
Spydeberg (B)

10,0

1,2

5,3

Trøgstad (C)

11,3

2,2

4,7

Lillesand (A)

10,4

2,1

5,9

Våler (Østf.) (C)

9,9

1,1

8,4

10,3

0,9

4,6

Østre Toten (C)

3,5

Søgne (C)

3,3

1,9

9,9

Os (Hord.) (A)

3,5

1,6

9,9

11,2

0,6

Selbu (B)

4,2

0,7

9,9

Fjell (C)

4,3

0,7

9,7

Oppdal (C)

4,2

Stjørdal (A)

2,0
0

0,2

9,5
8,7

2,0
5

15

10

20

1 000 kr per innbygger (korrgert for behov)
Nedsatt funksjonsevne

Psykisk helse

Eldre mv

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 funksjonsevne 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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Utgifter eldre mv fordelt på type tjeneste
Våler (Østf.) (C)

7,0

2,0

2,3

Østre Toten (C)
Spydeberg (B)

6,5

0,3

3,5

Lillesand (A)

6,1

1,1

3,2

Trøgstad (C)

5,1

0,1

6,0

7,1

0,0

3,0

Søgne (C)

5,6

4,6

Hobøl (A)

3,5

Selbu (B)

3,8

6,2

0,2

6,1

0,0

Os (Hord.) (A)

2,8

4,1

Fjell (C)

2,9

3,7

Oppdal (C)

2,1

Stjørdal (A)

2,0
0

3,1
3,1
5,0

2,4

2,3

4,4
2

4

6

8

10

12

1 000 kr per innnbygger (korrigert for behov)
Eldre mv, hjemmetjenester

Eldre mv, omsorgsboliger

Eldre mv, institusjon

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

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
Alle A
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
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 kostnadsveksten 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.
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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

Spydeberg
Selbu
Begge B
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
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.
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Tabell 6-12 Bruttoutgifter 2015 og 2018 fordelt på tre brukergrupper for C-kommunene. Millioner kroner

Trøgstad
Våler
Østre Toten
Søgne
Fjell
Oppdal
Alle C
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

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 Akommunene 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

Gruppe
Hobøl Lillesand
Os Stjørdal
I alt
29 %
24 %
39 %
16 %
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
-33 %
35 %
93 %
19 %
- over 18 år
3%
12 %
25 %
33 %
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
- over 18 år
184 %
52 %
66 %
-13 %
Eldre mv.
- institusjon
32 %
27 %
32 %
25 %
- bolig med døgnomsorg
47 %
16 %
- andre hjemmetjenester
47 %
33 %
30 %
14 %

Alle A
26 %

Alle C
24 %

37 %
21 %

17 %
16 %

21 %
24 %

886 %
28 %

28 %
26 %
27 %

14 %
26 %
31 %

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.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 156

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.

Brukerbetalinger i alt (234, 253 og 254)
18
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16

Lillesand

Millioner krone

14
12

10

Stjørdal

8
6
4

Hobøl

2
0
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2011

2013

2015

2017

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.

Andel brukerbetalinger i alt (234, 253 og 254)
Brukerbetaling/nettoutgifter
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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 matservering, 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 omsorgstjenestene. 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 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»

45

Helsedirektoratet (2018): «Regelverk for tilskuddsordning: Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene.»
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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
2016
2017
2018
2019

Hobøl
0
0
4,0
-46

Lillesand
0
15,8
13,6
-47

Os
0
21,5
28,7
31,248

Stjørdal
0,9
54,9
76,5
54,149

46

Hobøl opplyser om at de vil bruke opp midlene i løpet av 2019
Lillesand opplyser om svak reduksjon i fondet i løpet av 2019
48 Per 1. juni 2019
49 Per 30. april 2019
47
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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 Akommunene 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 Akommunene 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-avomsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b495c-939c398eac62e41a: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.
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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

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 166

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
finansieringsmodell

Økte rammer
pga.
finansieringsmodell

Krav til
tildelingen

Kompetanseutvikling

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 kompetanseog 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
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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 rammefinansiering 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 Helsedirektoratet, 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 Hawthorneeffekten.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 173

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 Amodellen. 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.
Vedtak
Tildelte timer og
døgn

Timer og døgn

Økonomi

Fagsystem
Visma, Cosdoc og
Gerica

Statistikk for timer
og døgn (teller)

Økonomisystem

Utgifter brukt på
den aktuelle
tjeneste

Rydding

Rydding

Feilføringer, fordeling
på org enhet

Feilføringer, fordeling
på tjenester

Enhetskostnader

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.
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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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Vedtak
Tildelte timer og
døgn

Registrering

Statistikk

Bruk

Regneark

Utbetaling av
tilskudd i forsøket

Fagsystem
Visma, Cosdoc og
Gerica

Statistikkrapport i
fagsystemet
Gerica

Kommunal ISF
Røyken siden 2005

BI-system

Kommunal ISF

Corporator

Kristiansand siden
2005

Statistikkrapport
basert på
individopplysninger

Nasjonal statistikk
SSB (KPR)

IPLOS

4

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 informasjon 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 styringsinformasjon.
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

Hobøl
2017
2018

Lillesand
2017
2018

Os
2017

2018

Stjørdal
2017
2018

Oppholdsdøgn
Forsøket
Korttidsplass
Langtidsplass
I alt

3 162
9 560
12 722

2 126
9 634
11 760

4 721
22 072
26 793

4 556
21 557
26 113

7 587
10 487
18 074

9 823
9 439
19 262

10 844
18 874
29 718

12 092
22 215
34 307

SSB
Korttid
Langtid
I alt

1 814
9 046
10 860

1 940
9 189
11 129

3 174
21 666
24 840

3 049
21 176
24 225

6 107
11 145
17 252

6 756
9 243
15 999

0
0
0

7 527
22 316
29 843

Avvik forsøket og ssb (døgn)
Korttid
1 348
186
Langtid
514
445
I alt
1 862
631

1 547
406
1 953

1 507
381
1 888

1 480
-658
822

3 067
196
3 263

10 844
18 874
29 718

4 565
-101
4 464

Avvik forsøket og ssb (prosent)
Korttid
43 %
9%
Langtid
5%
5%
I alt
15 %
5%

33 %
2%
7%

33 %
2%
7%

20 %
-6 %
5%

31 %
2%
17 %

0%
0%
0%

38 %
0%
13 %
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SAKSPROTOKOLL - REGIONALT REISELIVSFOND
Formannskapet behandlet saken den 01.10.2018, saksnr. 117/18
Behandling:
Hystad (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Hystad fratrådte.
10 representanter til stede.
Ordføreren foreslo at Hystad var direkte inhabil etter fvl. § 6 (1).
Ingen vara tiltrådte for Hystad.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Hystad tiltrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert
som et aksjeselskap, under forutsetning av at Haugesund kommune og Tysvær kommune
deltar.
a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på
inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet investeringsfond».
b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de
øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7
millioner kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte
vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.
c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens
aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som
eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens
aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes
innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni 2019.
2. Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The

Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av
verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for
reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for
utviklingsprosjekter med denne type risiko. Herunder:
a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering,

for å redusere reiselivsfondets risiko.

b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet

har minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse
mellom verdier, motytelser og risiko

SAKSPROTOKOLL - REGIONALT REISELIVSFOND
Kommunestyret behandlet saken den 22.10.2018, saksnr. 110/18
Behandling:
Hystad (H) og Simonsen (H) ba om å få vurdert sin habilitet.
Hystad og Simonsen fratrådte.
43 representanter til stede.
Ordføreren foreslo at Hystad og Simonsen var direkte inhabile etter fvl. § 6 (1).
Ingen vara tiltrådte for Hystad og Simonsen.
Innstillingen vedtatt med 41 stemmer mot 2 stemmer (SV 2).
Hystad og Simonsen tiltrådte.
45 representanter til stede.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert
som et aksjeselskap, under forutsetning av at Haugesund kommune og Tysvær kommune
deltar.
a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på
inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet investeringsfond».
b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de
øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7
millioner kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte
vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.
c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens
aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som
eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens
aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes
innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni 2019.
2. Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The
Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av
verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for
reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter
med denne type risiko. Herunder:
a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering, for å
redusere reiselivsfondets risiko.

b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet har
minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse mellom
verdier, motytelser og risiko

SAKSPROTOKOLL - NY BEHANDLING - REGIONALT
REISELIVSFOND
Formannskapet behandlet saken den 26.11.2018, saksnr. 148/18
Behandling:
Innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (UA 1).

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert
som et aksjeselskap
a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på
inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet
investeringsfond».
b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de
øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7 millioner
kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte
vedtektsbestemmelser,
og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.
c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens
aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som
eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens
aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes
innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni 2019.
2. Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The
Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av
verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for
reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter
med denne type risiko. Herunder:
a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering, for å
redusere reiselivsfondets risiko.
b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet har
minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse mellom
verdier, motytelser og risiko

SAKSPROTOKOLL - NY BEHANDLING - REGIONALT
REISELIVSFOND
Kommunestyret behandlet saken den 17.12.2018, saksnr. 146/18
Behandling:
Gaard (H) foreslo at saken ble utsatt.
Gaard ba om gruppemøte.
Det ble avsatt 15 minutt til gruppemøte.
Andersen (Ap) foreslo på vegne av alle partiene:
Saken utsettes.
Sak for interkommunalt reiselivsfond forberedes, herunder forslag til statuetter for fondet.
Søknad til enkeltprosjekter rettes til fondet.
Thorheim (UA) foreslo å realitetsbehandle saken.
Forslaget fremsatt av Andersen fikk 42 stemmer mot 3 stemmer for Thorheims forslag som falt
(UA 3).

Vedtak:
Saken utsettes.
Sak for interkommunalt reiselivsfond forberedes, herunder forslag til statuetter for fondet.
Søknad til enkeltprosjekter rettes til fondet.

SAKSPROTOKOLL - NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR
INVESTERING
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Thorheim (KL) foreslo:
1. Pkt 5 i rådmannens forslag til vedtak utgår
2. I forslag til vedtekter § 6 skal styret bestå av 3-5 medlemmer.
Nilsen (Ap) foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Det voteres først over innstillingens forslag til vedtak pkt 1-4. Deretter voteres punktvis over de
to endringsforslagene fremsatt av Thorheim (KL).
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 1-4 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget
fremsatt av Thorheim (H 3, KL 1).
Thorheims (KL) endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.

2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i henhold
til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner. Samt ta
beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i
Brønnøysund registrene.

3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i reiselivsfondet etter
etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern forvaltning
av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med Destinasjon
Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.

5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type risiko.

6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».
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NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING

Rådmannens forslag til vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.
2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i henhold
til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner. Samt ta
beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i
Brønnøysund registrene.
3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i reiselivsfondet etter
etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern forvaltning
av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med Destinasjon Haugesund
& Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.
5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type risiko.
SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saken
Denne saken bygger på sak 18/2727, om «Regionalt Reiselivsfond», 22.10.2018, og ny behandling
17.12.2018. Ved siste behandling vedtok Karmøy kommunestyre følgende:
«Saken utsettes. Sak om interkommunalt reiselivsfond forberedes, herunder forslag til statuetter for fondet.
Søknad til enkeltprosjekter rettes til fondet.»
Det vil være en fordel at flest mulig av kommunene i regionen vil delta i «Haugaland
Reislivsfond AS» når de finner tiden moden og riktig for deltakelse, men rådmannen anbefaler at
Karmøy kommune stiller som betingelse at Haugesund kommune skal delta ved etablering. Å få
med flest mulig kommuner vil gi et bedre grunnlag for en helhetlig reiselivsstrategi.
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS med flere etterspør oppfølging av «Regional
reiselivsstrategi for Haugalandet, 2018 - 2025», som ble behandlet i kommunestyret 01.07.2019,
saksnr. 83/19 og i «Regionrådet for Haugalandet» 15.02.2019. Et viktig strategisk tiltak var å møte
behovet for investeringskapital til utvikling av næringsvirksomhet for å øke opplevelsene og
reiselivsattraksjonene på Haugalandet.
Et annet viktig forhold er at Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Karmsund Havn IKS,
har lykkes å booke 99 anløp med cruiseskip til Haugesund. Dette slår alle rekorder. I
konkurranse med Stavanger, Bergen og andre destinasjoner, er det sikret en sterk vekst i
cruiseturister til Haugalandet. En foreløpig topp blir i 2021 med 360.000 passasjer. En god del av
disse turistene vil oppsøke severdigheter både i Karmøy og på Haugalandet, og da må det legges
til rette for dette.
Reiselivsfond som et verktøy for god eierstyring
Haugalandet må øke sin synlighet og egen besøksverdi. Sannsynligheten for at reisende til
Stavanger og Bergen legger turen innom Haugalandet må forsterkes. En viktig nøkkel til suksess
ligger i at det «Historiske Avaldsnes» utvikles og gir grunnlag for å produsere nytt «innhold»
som kan formidles i de «Digitale Vikingmuseene» rundt omkring i Norge og verden forøvrig.
Reiselivsbransjen består av noen store, men for det meste mange små og mellomstore
virksomheter med svært ulik karakter. Virksomheter som regnes som reiselivsnæringer er
overnatting, servering, aktivitet og opplevelser, samt ulike typer transport og handel (shopping).
I følge analyse som ble gjennomført av Telemarksforskning i desember 2019 viser denne en
nedgang i arbeidsplassveksten i reiselivsektoren siden 2013 i vårt område, (ca. -1,9 prosent/-145
arbeidsplasser i 2018), mens reiselivssektoren vokser i landet og verden forøvrig.
Eierstyring av et investeringsfond er langt mindre krevende enn eierstyring av operativt små
kommersielle selskaper. Eierstyring av et investeringsfond kan være mer overordnet og målstyrt.
Den finansielle- og forretningsmessige kompetansen sikres gjennom et godt sammensatt styre
som delegerer videre operativ eierstyring av målselskapene (investeringsobjektene) til en
forvalter og «rådgivende styre(r)» med bransje- og virksomhetsspesifikk kompetanse. Riktig
kompetanse er en forutsetning for god fondsforvaltning og eierstyring av målselskapene. Derfor
bør investering ofte ikke gjøres direkte, men via et investeringsfond med et godt kompetent
fondsstyre.

Eierstyring og kompetansebehov:
Kommunenes overordnete behov for eierstyring er primært knyttet til oppfølging av eiermotivet.
Det vi si hvilken verdiskaping som oppnås med den totale porteføljen av utviklingsselskaper og
nye arbeidsplasser, samt avkastning til videre oppbygning av reiselivsfondet.
Kommunens politiske behov for eierstyring må også hensyntas, og kan samordnes i
representantskapet/regionrådet i Haugaland Vekst IKS. Regionrådet er eier av regional
reiselivsplan. For å gjennomføre planen vil det kreves investeringsmidler. Her er alle de 10
kommunene på Haugalandet representert. Ni av kommunene har eierskap i Destinasjon
Haugesund & Haugalandet AS (ikke Suldal)
Regionrådet er ansvarlig for den regionale reiselivsplanen. Den formelle eierstyringen skjer
derimot kun i samarbeidet mellom de kommunene som deltar med kapital og er eiere i regionalt
reiselivsfond. Dette må gjøres uten at politisk ledelse i eierkommunene blir inhabile som
styremedlemmer i det regionale reiselivsfondet (aksjeselskapet). De kommunene som bidrar med
investeringsmidler vil kunne forestå tydelig eierstyring gjennom eiermøter, planer, budsjetter og
investeringsstrategi for fondet.
Styrets i reiselivsfondet vil representere den faglige kompetansen for å kvalitetssikre
investeringene som daglig ledelse framlegger, i tråd med årlig strategiplanen. Styrets viktigste
rolle er å kvalitetssikre at det investeres i de prosjektene som kan gi konkurransedyktig
avkastning og varige arbeidsplasser samt å føre kontroll med fondsforvalteren/administrasjonens
arbeid, jmf. aksjelovens definisjon av styrets ansvar.
Kunnskap om reiselivet, forretningsmodeller og hva som skaper verdiskaping i reiselivsbransjen
er en kritisk kompetanse i styret, men aller mest kritisk i den daglige ledelse og forvaltning av
fondet. På styrenivå er det spesielt kritisk med forretningskompetanse knyttet til å vurdere
forretningsmodeller, finansiering, juridiske avtaler og investeringsstrategi. Styrets
sammensetning bør bestå av få, men kompetente personer som utgjør «investeringskomitéen».
Daglig ledelse legger fram investeringsprosjekter for styrets beslutning, styret prioriterer etter en
investeringsplan og investeringsstrategi.
En forutsetning for å lykkes er å ha en god forståelse av bransjen og reiselivsprosjektene. Denne
kompetansen besitter destinasjonsselskapet, som vil utføre daglig ledelse og forvaltning av det
regionale reiselivsfondet.
Tildeling av daglig ledelse og forvaltning av regionalt reiselivsfond til Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS, vil gi synergier og reduserte administrative kostnader for reiselivsfondet.
Samtidig vil det gi destinasjonsselskapet tilgang til investeringskapital uten å påvirke
eierposisjoner og eierbalansen i destinasjonsselskapet. Kompetanse om investeringer og
eierstyring av utviklingsselskaper finnes i Validé Haugesundregionen AS. Et strategisk
samarbeid mellom disse to selskapene vil kunne gi en meget kompetent forvaltning av
reiselivsfondet.
Eiermotiv i «Regionalt reiselivsfond»:
Både «Utviklingsplan for Haugesundregionen», kommunens egen «Strategisk næringsplan», og
nye analyser utført av Menon og Telemarkforskning, viser verdiskaping og investeringer har

svakere vekst i vårt bo- og arbeidsmarked enn i regionene rundt Stavanger og Bergen. Forsetter
utviklingen vil dette svekke sysselsetningen og grunnlaget for våre velferdstjenester.
Reiselivsnæringen er særdeles viktig i denne sammenhengen, fordi næringen generelt har høy
sysselsetning også for unge og personer med utenlandsk opprinnelse. I tillegg er næringen viktig
for å formidle regionens unike kulturarv, særlig «Historiske Avaldsnes», men også Visnes og
Skudeneshavn, m.m.
Eiermotivet for å delta i et regionalt reiselivsfond er å bidra til å skape et nytt virkemiddel for å
stimulere til verdiskaping, økte investeringer og arbeidsplasser i reiselivsnæringen i kommunen
og regionen.
Eiermotivet bygger videre på et strategisk mål i kommunens «Strategiske Næringsplan» og
«Utviklingsplan for Haugesundregionen» om å utvikle nye arbeidsplasser i regionen for å øke
verdiskaping pr innbygger, og høyere skatteinngang for å finansiere kommunenes
velferdstjenester. Bonusen er bedre omdømme, høyere besøksattraktivitet, bedriftsattraktivitet og
bostedsattraktivitet.
Reiselivsfondets formål:
Regionalt reiselivsfond skal ha som formål å investere i små og mellomstore private
virksomheter, med den hensikt å skape nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende
næringer, inklusive kultur- og primærnæringer, som bidrar til økt besøksattraktivitet for
Haugalandet, og gir en konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av
disse virksomhetene
Tema i investeringsstrategien:
Konkurransedyktig avkastning er viktig for at fondet prioriterer investeringer i virksomheter
som gir en økonomisk bærekraft, og skaper varige arbeidsplasser. Dette understreker også at
fondet operer på markedsmessige vilkår, som også er viktig i forhold til kommuneloven.
Det er naturlig at «Regionalt reiselivsfond» vektlegger målselskaper:
 hvor regionen har komparative fortrinn, også internasjonalt
 som bygger opp under synergier med viktige regionale kulturhistoriske attraksjoner,
regional verdiskaping, naturbaserte attraksjoner og frivillige organisasjoner, som bidrar
til økt besøksattraktivitet
 som ivaretar utnyttelse av ny teknologi og regionens kompetanse
 som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer
 hvor deltakelse utløser mest mulig privat investeringskapital som videre betyr at fondet
ikke har aksjemajoriteten i målselskapene
Andre viktige tema i investeringsstrategien er eierhorisonten, exit-strategi og strategi for å
differensiere risikoen. Foreløpig vurdering av eksponering i hvert enkelt målselskap er at
grensen bør ligge mellom 1 - 1,5 million kroner. Investeringer ut over dette må godkjennes i
generalforsamlingen.
Investeringsstrategiene må utarbeides nærmere i det videre arbeidet og inngå i avtalen med
forvalteren.

Samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomisk avkastningskrav:
Eiermotivet er å skape flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende næringer.
Dette vil være den viktigste forventing til et Regionalt reiselivsfond. Avkastningskravet er derfor
i første omgang reislivsfondets evne til å investere i virksomheter som skaper nye og varige
arbeidsplasser i regionen.
Det er krevende å finne gode bedriftsøkonomiske avkastningsmål for denne type reiselivsfond å
gjøre benchmarking mot. Reiselivsfondet kan ha noe lavere krav til bedriftsøkonomisk
avkastning enn andre investeringsfond fordi evnen til å bidra til å skape nye arbeidsplasser blir
et viktig samfunnsøkonomisk avkastningskrav, og vil gi kommunen økning i skatt på
arbeidsinntekt. Inntil riktige avkastningsmål kan defineres, må avkastningen likevel minimum
være tilsvarende som kommunenes gjennomsnittlige avkastning på langsiktige
pengeplasseringer (4 - 5 prosent).
Basert på dette grunnlaget foreslåes følgende mål for Regionalt reiselivsfond:
1. Skape minst 8 nye lønnende arbeidsplasser pr år fra og med år 3.
Akkumulert over 10 år vil dette utgjøre 64 nye arbeidsplasser i forhold til oppstarten i år 0. Dette
vil i år 10 gi kommunene en årlig samlet økt inntekt på ca. 4,5 million kroner fra skatt fra
arbeidsinntekt (i dagens kroneverdi og dagens skatteinngang med gjennomsnittlig 70.000 kroner pr
innbygger)
2. Eksponering i målselskaper skal minimum komplementeres med tilsvarende kapital fra private
investorer.
For kommunene er det den totale investeringsveksten for å skape nye arbeidsplasser som er viktig.
Det er derfor viktig å måle at reiselivsfondet har en utløsende effekt for private investeringer. Det
øker også sannsynligheten for at private investorer tilfører viktig kompetanse til
prosjektene/målselskapene.
3. Arbeidsmålet er eksponering i 3 – 5 utviklingsprosjekter/målselskaper pr. år.
For kommunene er det viktig at forvaltningskapitalen kommer i arbeid. Aktivt søk etter gode
utviklingsprosjekter og målselskaper må derfor forventes.

Oppbygging av regionalt reiselivsfond:
Honorarer og administrative kostnader vil bli marginale hvis daglig ledelse og forvaltning legges
til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS i samarbeid med for eksempel Validé
Haugesundregionen AS. Synergiene er åpenbare. Største belastningen av fondets midler vil være
tap på investeringer i målselskaper (investeringsobjekter).
Reiselivsfondet vil være avhengig av å genere positiv avkastning på investeringer i målselskap.
Fondets oppbygging må knyttes til ambisjonsnivået i regional reiselivsplan. Det er nærliggende å
vurdere om andeler av utbytte fra annen risikokapital kan tilføres reiselivsfondet. For eksempel
kan noen prosent av utbyttet fra Haugaland Kraft AS avsettes årlig til å bygge opp fondet. Noen

prosent vil utgjøre et par millioner med dagens utbyttestørrelse avhengig av hvilke
eierkommuner i Haugaland Kraft AS som deltar i reiselivsfondet.
Eierposisjoner og kapitalisering:
Bredest mulig eierskap på tvers av kommunene på Haugalandet vil styrke
gjennomføringskraften for regionen og «Regional Reiselivsplan».
Det konkrete målselskapet som nå foreligger til vurdering, The Viking Planet Haugesund AS,
kan bety mye for den framtidige utvikling av reiselivet på Haugalandet. Nødvendig
kapitalbehov fra kommunene er vurdert til 6 millioner kroner for en eierandel på 25 prosent.
Målet må være at kommunene på Haugalandet og eventuelt noen kommuner i Sunnhordaland
dekker denne delen av kapitalbehovet. Kapitalinnskuddet fra Haugesund og Karmøy gjennom
reiselivsfondet vil utgjøre 4 millioner kroner. I tillegg kommer et eventuelt kapitalinnskudd fra
Tysvær, Sveio og øvrige kommuner. Det vil helt klart være en fordel for samordnet eierstyring at
investeringen i selskapet gjøres gjennom reiselivsfondet. Eierstyringen vil da utføres av
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Validé Haugesundregionen AS, via reislivsfondet.
Ved etableringen av et reiselivsfond bør det tas høyde for deltagelse i The Viking Planet
Haugesund AS.
Om «The Viking Planet»:
The Viking Planet AS åpnet verdens første «Digitale Viking Museum» i juni 2019 i Oslo. Se
www.thevikingplanet.com for en nærmere beskrivelse.
Innovasjon Norge har vist begeistring for konseptet med «Digitalt Viking Museum» og benytter
ofte opplevelsessenter i Oslo som «showcase» når det kommer besøk fra samarbeidspartnere i
utlandet. Innovasjon Norge har også benyttet filmmateriale fra «The Viking Planet» i kampanjen
«Take a Liking to a Viking» og er vist på flere reiselivsmesser. Selskapet er også i dialog med
Innovasjon Norge om delta med konsept og filmmateriale til verdensutstillingen i Dubai som
åpner i oktober 2020. «The Viking Planet» er nominert av den norske reiselivsbransje til prisen
«Grand Travel Award» i klassen «beste nykommer». VR-filmen har også vunnet en utmerkelse i
en kortfilmfestival i UK, og selskapet har forretningskonseptet i såkalte «Digital Travel
Workshop» to steder i Norge. Forretningskonseptet og produktet har uten tvil skapt interesse og
begeistring.
Hvis The Viking Planet AS ikke lykkes å etablere «Digitalt Viking Museum» i Haugesund, vil det
i stedet satses på Stavanger. Åpning i Bergen planlegges i 2021 og er uavhengig av etablering i
Haugesund eller Stavanger. Tromsø er også under vurdering, men ligger noe lenger fram i tid.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen foreslår at kommunen bidrar med 3 millioner kroner ved opprettelsen av et regionalt
reiselivsfond, og at det stilles krav om at Haugesund kommune som et minimum må bidra.
Rådmannen i Karmøy, 17.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen

sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Utkast til vedtekter for Haugaland Reiseslivsfond AS
2. Saksprotokoll – Regionalt reislivsfond (kommunestyrebehandling 17.12.2018, sak 146/18)
3. Saksframlegg – Regionalt reislivsfond (kommunestyrebehandling 22.10.2018, sak 110/18)

Vedtekter
§1

Selskapets firmanavn er Haugaland Reiselivsfond AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Karmøy kommune (tilpasse valg av forvalter)

§3

Selskapets formål å investere i små og mellomstore private virksomheter, med den hensikt å
skape nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende næringer, inklusive kultur- og
primærnæringer, som bidrar til økt besøksattraktivitet for Haugalandet, og gir en
konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene,
samt hva hermed står i forbindelse med dette og annen virksomhet.

§5

Selskapets aksjekapital er kroner 1.000.000, fordelt på 1.000.000 aksjer hver pålydende
kroner 1,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§6

Selskapets styre skal bestå av 1 til 5 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.
Styret velges for ett år av gangen.

§7

Selskapet tegnes av styreleder.

§8

Selskapets virksomhet med forvaltning av egne midler og kapital, reguleres gjennom en egen
avtale som skal godkjennes av generalforsamlingen.

§9

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelsen
med angivelse av dagsorden skjer skriftlig med 1 måneds varsel til samtlige aksjonærer.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.
Generalforsamlingen ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges.
I generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved
fullmektig med skriftlig fullmakt.
I ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
 Styrets beretning
 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
 Revisors beretning
 Fastsettelse av styrehonorar
 Valg av styre
 Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar
 Behandling av avtale om selskapets virksomhet og forvaltning av selskapets midler og
kapital

§ 10

Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om
aksjeselskap.

SAKSPROTOKOLL - OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 10/20
Behandling:
Behandlet før sak 9/20
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre godkjenner omorganisering av kommunalsjef teknisks stab med
virkning fra 01.03.2020.

2. I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.

SAKSPROTOKOLL - OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 22.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Det ble opplyst at hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken i møte 21.01.2020, sak 3/20 hvor
rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre godkjenner omorganisering av kommunalsjef teknisks stab med
virkning fra 01.03.2020.

2. I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eiliv Staalesen
20/154

Arkiv: 034
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg administrasjon
Kommunestyret

21.01.2020
22.01.2020
10.02.2020

OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre godkjenner omorganisering av kommunalsjef teknisks stab med
virkning fra 01.03.2020.

2. I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.

SAKSFRAMSTILLING
OMORGANISERING TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEFS STAB
Bakgrunn
Kommunalsjef teknisk har høsten 2019 igangsatt arbeid for å vurdere hvordan teknisk etat med
sektorer, virksomheter, stab og støttefunksjonen bør organiseres, slik at de samlede ressurser
etaten har, utnyttes best mulig. I tilknytning til dette har en også vurdert om
dagens organisering, bemanning og ansvarsfordeling, i tilstrekkelig grad ivaretar etatens behov i
dag og i fremtiden. Tilsvarende har en vurdert om de enkelte ansvarsområder bør styrkes eller at
ansvarsfordelingen blir klarere.
Denne saken «Omorganisering av kommunalsjefs stab» omhandler «kun» organiseringen av stab
og støttefunksjoner i teknisk etat. Det vil senere i 2020 bli fremmet egen sak for omorganisering
av de øvrige sektorer/virksomheter i teknisk.
I arbeidsprosessen har en først definert hvilke stillingskategorier/arbeidsområder som defineres
som stabsfunksjoner. Deretter har en vurdert hvordan disse mest hensiktsmessig
disponeres gjennom plassering enten i linjen eller i stab. Til slutt har en vurdert hvilke
ansvarsområder som bør styrkes slik at en blir mindre sårbare, herunder at etaten sikres nok
ressurser til gjennomføring av en økt digitalisering, noe som vurderes som viktig for å oppnå en
langvarig effektivisering av arbeidsprosessene.
Dagens organisering av Kommunalsjefs stab
Kommunalsjefs stab består i dag av 6 ansatte, hvor kommunalsjef har lederansvaret.
Staben gir støtte til sektorene/virksomhetene/ledere i etaten.






It – 1 stilling
Miljø – 1 stilling
Personal – 2,4 stilling
Økonomi – 1 stilling

Teknisk etat har i tillegg ca. 8 stillinger som gir stabs og støttefunksjoner ute i sektorene:




Juridisk – 2 stillinger i sektor eiendom. Juriststillingene på eiendomsskatt og forvaltning
vurderes ikke som stabsfunksjoner.
Økonomi – 1 til 2 stillinger i sektor VAR og 1 til 2 i sektor Eiendom
HMS/KS/Personal – ca. 1 stillinger i sektor VAR og – ca. 1 i sektor Eiendom

Involvering:
Endringsprosessen har tatt utgangspunkt i «Veileder for omstillingsprosesser i Karmøy
kommune av 17.9.2014» (vedlagt).
I drøftingsmøter 28.08.2019 og 17.09.2019 ble det avtalt framdriftsplan for endringsprosess og
etablert arbeidsgruppe med representanter fra ansatte og tillitsvalgte. I oppstart for
arbeidsgruppen 27.09.2019 ble det avtalt å etablere 3 «under-arbeidsgrupper» hvor 3 konkrete
oppgaver skulle utredes, derav vurdere Stab/Støtte-funksjoner i teknisk. Det ble utarbeidet
«Mandat for arbeidsgrupper»(vedlagt) for de ulike arbeidsgruppene.
Overordnet arbeidsgruppe bestod av 5 tillitsvalgte og 5 ansatte i tillegg til kommunalsjef teknisk.
Hver under-arbeidsgruppe bestod av 6 til 10 deltagere hvorav 1-2 tillitsvalgte. Fasilitator fra
Stretch Leadership AS har bistått med gjennomføringen av arbeidsgruppemøtene, infomøte og
samlinger. Stretch Leadership AS har rammeavtale med Karmøy kommune på konsulentbistand i
organisasjonsutvikling.

Det er sendt ut infoskriv om endringsprosess og holdt infomøte for hele etaten. Det er
gjennomført sektorvise samlinger med påfølgende gruppearbeider. De ansatte har vært
oppfordret til å komme med innspill i endringsprosessen. Det har kommet mange gode innspill
til organisering men også innspill til forbedringer av arbeidsprosesser generelt i etaten.

Arbeidsgruppene har bygget sine anbefalinger på mottatte innspill og gruppearbeider fra
sektorsamlingene. Arbeidsgruppene har gjennomført flere halvdags arbeidsmøter. Det er i
arbeidsgrupper og overordnet arbeidsgruppe utarbeidet anbefalinger til organisering.
Rådmannen og Rådmannens ledergruppe har i all hovedsak utarbeidet denne sak om
organisering av Teknisk stab på mottatte forslag/anbefaling fra arbeidsgrupper.
Det har vært stor fokus på prosessen med å involvere medarbeidere og tillitsvalgte i forhold til
roller og arbeidsoppgaver gjøres på en slik måte at de ansatte og tillitsvalgte får en reell
påvirkning på resultatet. Det samme vil gjelde lokalisering av kontorarbeidsplasser.

Forslag til ny organisering av Kommunalsjefs stab








2 stillinger personal
1 stilling økonomi
3 stillinger juridisk
1 stilling HMS
1 stilling miljø
2 stillinger IT-digitalisering

(2,4 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(2,0 i Eiendom i dag + Ny 1,0 vedtatt i budsjett 2020)
(1,0 i Eiendom i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)

Personal
Det anbefales fortsatt samlet støttefunksjon på personal i teknisk stab som i dag.
Dette for å gi overlapp ved fravær, da det er stadig behov for akutt støtte/hjelp i
personalsaker, avlønning etc.
Nye foreslåtte HMS-rådgiver og Digitaliseringsrådgiver i drift vil avhjelpe Personal på
HMS og KS arbeider i drift. Det er foreslått en reduksjon på 0,4 stilling.

Økonomi

Det anbefales at dagens ordning beholdes med en sentral økonomirådgiver i stab.
Økonomi er et lederansvar og digitale verktøy som bla. Framsikt gjør at det ikke er
nødvendig å samle økonomimedarbeidere for å ivareta “haste”-oppgaver ved bla.
fravær.
Det er kommet sterke innspill fra sektorene VAR og Eiendom om å få beholde resursene i
sektorene, da de er sterkt involvert i fagmiljøene på drift og prosjekt.

IT-støtte/digitalisering
Det anbefales at IT-rådgiver fortsatt er lokalisert i staben med nærhet til fagmiljøet. ITrådgiver gir i dag støtte til administrative fagsystemer i teknisk etat.
Det anbefales ny rådgiver i stab med ansvar for digitalisering.
Denne rådgiver i teknisk skal være pådriver for å få nye digitale arbeidsverktøy og
fagsystemer ute i drift og utvikling av felles digitale tjenester på tvers av virksomhetene.
Rådgiveren vil koordinere digitaliseringsarbeidet oppimot sentral IKT-tjenester i
kommunen.
Det er viktig at alle sektorer samkjøres når nye digitale fagverktøy/styringssystem
anskaffes og inkorporeres i drift. Dette arbeidet kan med fordel også samkjøres med andre
kommuner. Digitale verktøy i drift vil de neste årene kunne gi høyere kvalitet på tjenester,
sikre gode leveranser og gi store besparelser.

Juridisk
Det anbefales at juristene i eiendom blir lokalisert i felles teknisk stab for å kunne gi mer
balansert støtte til alle sektorer, eventuell ny utviklingsenhet og kommunalsjef teknisk.
Det anbefales at det blir tilført ny resurs som vedtatt i budsjettet for 2020.
Arbeidsoppgaver juridisk
Juridisk dekker i dag teknisk etats behov for juridisk bistand, dog merk grensesettingen
mot de oppgaver som hører inn under kommuneadvokaten, herunder arbeidet til
juristene i forvaltningsavdelingen. Arbeidet er bredt sammensatt av oppgaver, alt fra
skriving av politiske saker, generell rådgivning, behandling av
tvistespørsmål, grunnerverv, forhandlinger om kjøp og salg av fast eiendom
m.m. Hoveddelen av arbeidet relateres til eiendomsavdelingen og VAR Juristene arbeider
også med ulike problemstillinger knyttet til reglene om offentlige anskaffelser, dette
knyttet dels til tvistesaker, og dels til utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering
av tilbud m.m. Dette arbeidet ligger tett opp til innkjøpsavdelingens ansvarsområde, og
juristene i teknisk gir juridisk bistand også til innkjøpsavdeling.

Miljø
Det anbefales at dagens ordning beholdes med en sentral miljørådgiver i stab.
Det anbefales at miljørådgiver tar del i et mer overordnet planarbeider og kan bidra til at
utviklingen av kommunen får et mer helhetlig klima- og miljøperspektiv.
Ny kommuneplan må får mer energi- og klimaavtrykk i hht FNs bærekraftsmål.

Dette arbeidet må ikke gå på bekostning av det lovpålagte
arbeidet mhp. forurensingsloven. Ved at juristene nå organiseres i staben, vil dette også
være med å styrke det lovpålagte ansvaret mhp forurensingsloven.
Miljørådgivers arbeidsområder
Arbeidsoppgaver er i dag hovedfokus på forurensningsloven, «klima» og diverse
miljøsaker, i samarbeid med ulike personer i kommunen og eksterne.
Det å følge opp forurensningsloven er lovpålagt.
HMS
Det anbefales rådgiver i teknisk stab som får helhetlig systemansvar for HMS-arbeidet i
etaten. Dette for å gi alle sektorer støtte. Det er i dag svært ulikt nivå på HMS arbeidet i
teknisk. Sektorene Eiendom og VAR har noe støtte på dette arbeidet.

Konsekvenser knyttet til økonomi og antall hjemler.
Stillingshjemler og lønnsutgifter for denne organisasjonsendring løses innenfor budsjettrammene
til teknisk etat.




0.4 stillinger personal overflyttes
1 stilling økonomi
3 stillinger juridisk





1 stilling HMS
1 stilling miljø
2 stillinger IT-digitalisering

(2,4 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(2,0 i Eiendom i dag + 1,0 Teknisk stab
vedtatt i budsjett 2020)

(- 0.4)

(+1.0)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
(1,0 i Teknisk stab i dag)
Totalt:

(+1,0)
(+1.6)

I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon økes med 539 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med 539 000 kroner.
Endringer i gjøres ved at en ledig stillingshjemmel Eiendom som driftsoperatør forvaltning, drift
og vedlikehold av skolebygg frigjøres. Eiendom drift vil tilsvarende få økt støtte og
effektivisering HMS og IT-digitalisering med denne omorganisering. Drift av skolebygg vil også
effektiviseres som følge av samlokalisering og nybygg, blant annet ny Stangeland barneskole.

Konsekvenser for de ansatte
Forslaget om ny Teknisk stab som nå legges frem for behandling er fremlagt for de tillitsvalgte.
De tillitsvalgte har vært med i utarbeidelsen og støttet den foreslåtte endring. Tilbakemeldingene
fra ansatte i Teknisk stab er også positive.
Forslaget og de økonomiske aspekter er gjennomgått i de ulike ledergupper i sektorene i teknisk.
I hovedsak vil de fleste i stab jobbe med de arbeidsoppgavene de har i dag, men det vil bli noen
endringer. Det vil være en prosess med de ansatte for å se på om det vil være hensiktsmessig å
omfordele noen av oppgavene, slik at oppgavene henger bedre sammen med plasseringen i
organisasjonskartet. Det kan dermed bli at noen av oppgavene blir omfordelt, slik at det blir mest

mulig effektiv organisering. Nye stillinger vil lyses ut eksternt og/eller internt i henhold til avtale
med de tillitsvalgte.

Overordnede risikoforhold
Den største risikoen med en omorganisering er at noen av de ansatte slutter som resultat av
endringen. Dette er en risiko som alltid vil være til stede i en omorganisasjon. Det at
ressurspersoner slutter vil kunne sette organisasjonen tilbake, der hvor enkeltansatte alene har
hatt ansvar for arbeidsoppgaver. Omorganiseringen av staben og endringene for de involverte er
begrenset. Risikoene for negative konsekvenser er dermed liten.
Det er et mål at en sterkere stab vil gi teknisk etat bedre støtte og koordinering av utviklingen i
etaten/sektorene/virksomhetene. Et sterkere/større fagmiljø i staben vil på sikt bidra til bedre
faglig og arbeidsmiljø og gjøre teknisk etat mindre sårbar for endringer i etaten.
Rådmannens konklusjon:
En ny organisering av Teknisk stab som her er foreslått vil gi teknisk en samlet sterkere
stab/støttefunksjon som vil tydeligere roller og ansvar. Dette vil gi bedre kvaliteten på arbeidet
og gi en mer effektiv drift.
Delegasjonsreglementet gir hovedutvalg administrasjon myndighet til å behandle og vedta
organisasjonsplaner innenfor godkjente budsjettrammer etter forutgående behandling i
hovedutvalgene. Hovedutvalget har da myndighet til å godkjenne punkt 1 i forslag til vedtak.
Myndighet til å godkjenne endringer i rammen for tjenesteområder som er beskrevet i punkt 2 er
det kommunestyret som har. Saken legges derfor fram for kommunestyret.
Rådmannen i Karmøy 15.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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SAKSFRAMSTILLING

Karmøy kommune tar samfunnssikkerheten på alvor. Mål for dette arbeidet er formulert slik:
Karmøy kommune skal sørge for å ha kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede
ekstraordinære hendelser. Det er hendelser av en slik art eller omfang at de går ut over det en kan
forvente håndtert av den normale beredskapen.
Derfor er det over tid etablert en bred beredskapsorganisasjon på strategisk nivå (operativt nivå er
nødetatene og andre førstelinjeinnsatser). Systematisk jobbing har gjort kommunen god på det
praktiske beredskapsarbeidet. Et tilsyn fra Fylkesmannen i juni i fjor, avslørte imidlertid at det var
forbedringspotensialer når det gjelder oversikt over kontakter og ressurser.
Karmøy kommune er fra naturens side heldig stilt ved at det sjelden skjer store uønskede hendelser.
Kombinasjon av flaks og god samfunnsplanlegging har gjort at kommunen i mange år har vært
forskånet fra slike hendelser. Det har forekommet få store hendelser som har gitt rådmannen grunn
til å sammenkalle kriseledelsen de siste 20 åra. Dette er en styrke, men kan også over tid utgjøre en
sårbarhet ved at terskel for å sette krisestab blir unødvendig høy.
Kommunens ansvar
Kommunens ansvar er i henhold til sivilbeskyttelsesloven og tilhørende forskrift å kartlegge hvilke
uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og vurdere og sammenstille disse i en helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeide en beredskapsplan og for øvrig utføre et helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) skal forankres i kommunestyret og oppdateres så
ofte som det er behov for det. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Den skal oppdateres minst en gang i
året, men trenger ikke å være politisk forankret.
På bakgrunn av ROS-analysen skal kommunen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og
plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet og vurdere forhold som bør
integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. Det siste er det som i lovverket
omtales som helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Rådmannen har
valgt å samle dette i en egen plan som kalles «Plan for oppfølging av kommunal beredskap». Også
oppfølgingsplanen oppdateres årlig og legges sammen med beredskapsplanen fram for
kommunestyret til orientering samtidig med behandling av ROS-analysen.
Tilsyn 2019
Ved Fylkesmannens tilsyn i oktober 2019 fikk Karmøy kommune positive tilbakemeldinger for sin
måte å organisere og dokumentere beredskapsarbeidet. Kommunen framstår som en solid
beredskapskommune som trekkes fram som foregangskommune. Fylkesmannen er særlig fornøyd
med bredden i beredskapsarbeidet.
Tilsynet avdekket ett avvik. Kommunen har ikke tilstrekkelig god oversikt over interne og eksterne
ressurser som kan komme til nytte i en krisesituasjon.

ROS-analysen
En ROS-analyse er et administrativt arbeid som involverer en lang rekke aktører både innad i den
kommunale organisasjonen og eksternt. Kommunen er pålagt å invitere «relevante offentlige og
private aktører» til å ta del i dette arbeidet.
Årets ROS-analyse er utarbeidet «fra grunnen». En svært omfattende prosess startet med at alle
virksomhetene i kommunen (typisk skoler, barnehager, sykehjem og så videre) gjorde sine
risikovurderinger i et eget digitalt verktøy. På grunnlag av disse vurderingene, sammenfattet og
kompletterte virksomhetsområdene (i hovedsak sektorene på etatsnivå) analyser på sine respektive
områder. Til slutt ble det hele samordnet sentralt ved at ei utvida ressursgruppe utarbeidet den
endelig risiko- og sårbarhetsanalysen.
Alle de analyserte risikoene er delt inn i følgende hovedkategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Værhendelser
Helserelaterte hendelser
Store ulykker
Stor brann
Forsyningssvikt
Bortfall av infrastruktur
Tilsiktede hendelser (terror/sabotasje)

I tillegg er det kartlagt hendelser utenfor kommunens geografiske område og på tvers av
kommunegrensene. For å fange opp hendelser som i seg selv ikke er veldig omfattende, men som
krever er mye og sammensatte ressurser, blant annet fordi de skaper ekstra stor oppmerksomhet i
lokalsamfunn eller medier, er det opprettet en egen risikokategori som heter «spesielt
ressurskrevende hendelser».
Innenfor hver hovedkategori, er det et varierende antall hendelsestyper. Til hver hendelsestype hører
det sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Under hendelsestypene er det også
gitt mer konkrete eksempler på enkelthendelser (kalt dimensjonerende hendelser) som har fått
tallverdier for forekomst (sannsynlighet) og konsekvens. Når disse tallverdiene multipliseres, får vi et
tallmessig uttrykk for hendelsens risiko som igjen gir grunnlag for å dele inn hendelsene i grønne,
gule og røde.
Det er også vurdert hvordan ulike hendelser kan utløse eller påvirke hverandre.
I sin vurdering peker rådmannen på følgende risikoer som på grunn av sannsynlighet eller
konsekvens i den nærmeste framtid krever oppmerksomhet:
Ut fra en omfattende prosess med å kartlegge risikoer og sårbarhet, er det rådmannens oppfatning at
dette er de risikoene som i nærmeste framtid først og fremst får vår oppmerksomhet i form av
planlegging, øving og tiltak:


Langvarig bortfall av strøm (og dermed gjerne IT-/telefonsamband) (på grunn av
følgeskader fordi det lett vil ramme både lokalsamfunnet, kommunens tjenesteproduksjon
og kommunens evne til å håndtere kriser)



Virus/pandemier (på grunn av sannsynlighet og fordi en epidemi (pandemi) i tillegg til å
være en generell helsemessig belastning også kan slå ut de som skal «holde hjula i gang»
og de som skal bidra til å bekjempe sykdomsutbruddet)



Klimabaserte hendelser (særlig kombinasjon av tørke og sterk vind)



Større branner, særlig med tanke på trehusbebyggelsen i Skudeneshavn (på grunn av
uopprettelige skader på kulturhistoriske verdier)



Større uønskede hendelser i T-forbindelsen (branner, eksplosjoner, ulykker med utslipp
av farlige stoffer)

Rådmannen ser ellers behov for ytterligere å understreke betydningen av framtidige risikoer i
arealplanleggingen. Det gjelder særlig med to innfallsvinkler: 1) Konsekvenser av klimaendringer,
blant annet havnivåstigning og fare for flom og 2) Sikkerhets- og hensynsoner rundt
storulykkebedrifter og andre risikoobjekter.
Beredskapsplan
Beredskapsplanen viser hvordan kommunen vil organisere seg i en krise – definert som en uønsket
hendelse som i art eller omfang går ut over det virksomhetene i samarbeid med nødetatene kan
forventes å håndtere.
Som påpekt innledningsvis har en over tid bygget opp en vesentlig beredskapsorganisasjon som er
(mer og mindre) kjent med, opplært og trent i å bidra til å håndtere en stor uønsket hendelse
gjennom blant annet
- Kriseledelse og støttefunksjoner
- Informasjon
- Psykososial støtte
- Evakuering og håndtering av pårørende
Det er også etablert ordninger med personalressurser som skal kunne brukes til å oppskalere disse
funksjonene og/eller bistå ved utskifting av personale ved langvarige hendelser.
Beredskapsplanen omfatter også plan for helsemessig og sosial beredskap. Dette er en plan
kommunen er pålagt å ha (i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven), men den kan gjerne være
innarbeidet i andre dokumentet, slik som vi har gjort det her.
Oppfølgingsplan for kommunal beredskap
Dette dokumentet er ment å imøtekomme lovkravet som «Helhetlige og systematiske
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid». Mens ROS-analysen viser hvilke hendelser kommunen
har «forutsett» og forsøkt å forberede seg på og beredskapsplanen viser hvordan en tenker seg å
møte store uønskede hendelser, forteller oppfølgingsplanen hvordan en jobber med disse tingene «i
fredstid». Det omfatter tiltak for å redusere sannsynlighet for eller konsekvens av ønskede hendelser,
men også hvordan mannskapet og øvrig kapasitet bygges gjennom opplæring øvelser,
utstyrsanskaffelser og mer strukturelle tiltak som reguleringer og øvrig planlegging.

DSB-CIM
Gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har alle landets kommuner fått stilt
krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM gratis til disposisjon. Verktøyet er internettbasert og kan
således brukes hvor som helst i verden. Verktøyet er bygget opp omkring en felles logg og muliggjør
blant annet varsling/meldingsutveksling, oppgavetildeling, oversikt over planverk, mediehåndtering
og registrering av berørte personer.
Karmøy har lagt stor vekt på tilpasning og bruk av dette i sitt beredskapsarbeid. Kommunen har i
dag ca 100 brukere av CIM, hvilket muliggjør god informasjonsdeling.
Organisering, opplæring og øvelser
Skal beredskapsplanleggingen ha noe for seg, må det foreligge en organisering og de involverte må
være kjent med sinte roller, få opplæring og øves. Dette krever ressurser, og det er derfor viktig å
tenke kreativt.
Kriseledelsen er det strategiske navet i kommunens krisehåndtering. Der sitter rådmannen,
ordføreren, etatssjefene, personalsjefen, økonomisjefen og kommunikasjonssjefen. Medlemmene i
kriseledelsen har også sine faste stedfortredere. Når kriseledelsen innkalles, samles også
etatsledelsene med mulighet for å følge krisehåndteringen og agere proaktivt.
I Karmøy kommune har vi bygget opp en forholdsvis omfattende beredskapsorganisasjon ved å ta i
bruk bestående avdelinger til å ivareta spesielle funksjoner. Således vil eksempelvis sektor areal og
byggesak være hovedinnsats ved etablering av evakueringsmottak, med mulighet for tilførsel av
personell til oppskalering eller avløsning ved langvarige hendelser fra økonomiavdelingen.
Tilsvarende vil sektor kultur bistå servicetorg og info-gruppe med personellressurser til
informasjonsarbeid.
Til å forestå det daglige arbeidet med beredskap, er det etablert ei ressursgruppe som består av
representanter for alle etatene. Ressursgruppa står for internkontrollarbeidet på beredskapsfeltet og
avgir hvert år en statusrapport til rådmannen. Ressursgruppas tar seg ellers av praktisk
gjennomføring av øvelser, opplæring og organisering.
Beredskapssamarbeid med Bokn
I tråd med avtale om tjenestesamarbeid mellom Bokn og Karmøy kommuner, har Karmøy tatt på seg
å fylle rollen som beredskapskoordinator i Bokn. Samarbeidet innebærer et forsøk på å
samordne/harmonisere beredskapssystemene (blant annet planverket), slik at den oppnår størst mulig
grad av effektivisering/synergieffekter og minst mulig dobbeltarbeid.
Karmøy har felles ressursgruppe med Bokn kommune.
Regionalt samarbeid
Karmøy kommune er pådriver for regionalt samarbeid på bereskapsfeltet. Det er etablert et
beredskapsforum som består av beredskapskoordinatorer og tilsvarende i Sveio, Haugesund, Utsira,
Tysvær, Bokn og Karmøy. Hvert år arrangeres felles beredskapsråd for de samme kommunene.
Beredskapsforumet står også for felles øvelser for de medvirkende kommunene. Det ble gjennomført
i 2017 og skal gjennomførs i januar 2020.

Beredskapsrom
Karmøy kommune har, gjennom effektiv og kreativ bruk av ressurser, fått utviklet et av landets beste
beredskapsrom. Her er det både gode arbeidsmuligheter for kriseledelsen og tekniske innretninger
som muliggjør optimal strategisk håndtering av en krisesituasjon. Rommet ble oppgradert i 2018.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger fram til ROS-analyse til godkjenning og beredskapsplan og oppfølgingsplan til
orientering i trygg forvisning om at Karmøy kommune har forholdsvis gode systemer for vårt
samfunnssikkerhetsarbeid. Det er ingen tvil om at det kan bli mye bedre, men det er også en
kjensgjerning at mange tenker at «beredskap er noe vi kan ta når vi får tid». Det vil aldri skje. Vi er
nødt til å prioritere dette inn i det daglige arbeidet. Rådmannen har løst dette ved å etablere ei
ressursgruppe for beredskaps som ledes av beredskapskoordinatoren. Gjennom faste møter
planlegger denne arbeidsgruppa både strategimøter for kriseledelsen, opplæringstiltak, øvelser og
forbedringer av systemene for å redusere kommunens sårbarhet gjennom sannsynlighetsreduserende
og konsekvensreduserende tiltak.

Rådmannens konklusjon:
De framlagte dokumentene gir et godt grunnlag for helhetlig og systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Rådmannen i Karmøy, 07.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
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Å forberede seg på det
som (nesten) aldri skjer
En risiko- og sårbarhets-analyse er en kartlegging av hendelser som kommunen må være beredt på
å takle, men som svært sjelden skjer.
I Karmøy har vi i løpet av de siste 20 åra kun hatt et fåtall plutselige hendelse som har utløst
krisestab (at kommunens kriseledelse samles). Det kan tas som et tegn på at terskelen for å sette
stab er for høy. Men det kan også leses som et uttrykk for at Karmøysamfunnet er forskånet for
svært mange ting.
ROS-analyse-metodikken forutsetter at vi skal beregne med tall hvor sannsynlig det er at
hendelsen skjer og hvilke konsekvenser den kan ha. Det blir særs krevende med hendelser som
aldri har skjedd hos oss, kanskje ikke i Norge i det hele tatt. Det kan være enkelt nok å vurdere hva
som kan være «verstefalls-senarioet», altså hvor galt det kan gå. Langt verre er det å gi et fornuftig
svar på hvor ofte hendelsen kan tenkes å skje.
Dessuten er det viktig at vi ikke lar oss begrense til å analysere hendelser som har skjedd eller som
vi tror kan komme til å skje. I beredskapsverdenen omtales noen hendelser som «sorte svaner».
Det er ting som det er svært liten sannsynlighet for, men der konsekvensene kan være ekstreme.
22. juli i Oslo og på Utøya er en slik hendelse, at en pilot med vitende og vilje styrter et stort
passasjerfly er et annet eksempel. Det skjer, men vår fantasi strekker ikke til for å forutse det.
Og forutse er et viktig stikkord i beredskapen. For det er med tanken om at noe kan komme til å
skje at beredskapen starter. Det er da den mentale prosessen starter – som ender opp med at en er i
stand til å utvikle både sannsynlighetsreduserende (forebyggende) og konsekvensreduserende
(skadebegrensende) tiltak.
Derfor er ROS-analysen så viktig: Den skal hjelpe oss å identifisere trusler, og i neste omgang å
utvikle «barrierer» som gjør at de ikke skjer eller at konsekvensene blir minst mulig.
Det er grunnen til at Karmøy kommune denne gangen legger fram en litt annen ROS-analyse enn
tidligere år. I prosessen fram mot dette dokumentet som har pågått i ca. to år, har fokuset vært på å
skape økt risikoforståelse i hele den kommunale organisasjonen. Ved sluttføring av prosessen har
det vært ønskelig å utvikle en analyse som prioriterer oversikt, eierskap og forankring, framfor
veldig fyldige beskrivelser. Vi har tenkt at det er viktigere at mange har kjennskap til det som står i
ROSen enn at den er veldig detaljert.
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Sammendrag
Det er mange uønskede hendelser som kan ramme Karmøy-samfunnet. Den overordnede risikoog sårbarhetsanalysen (ROS) er et forsøk på å sammenfatte de viktigste hendelsene ut fra
sannsynlighet eller konsekvens. Det er innlysende at det ikke er mulig å ta med alle, men på
grunnlag av faglig skjønn løftes det fram et antall hendelser som hver for seg eller sammen med
andre kan ha en art eller et omfang som går ut over det den stående beredskapen kan håndtere
(brannvesen, helsetjeneste, politi og så videre). Når slike hendelser inntrer, må kommunens
kriseledelse iverksette kommunens overordnede beredskapsplan.
Utgangspunktet for analysen er en omfattende prosess i hele den kommunale organisasjonen og
blant samarbeidende samfunnsaktører. Det har gitt opphav til et betydelig antall enkelthendelser
på ulike nivåer. Disse er sammenfattet i følgende hovedkategorier: Natur- og klimahendelser,
helserelaterte hendelser, store ulykker, hendelser knyttet til næringsvirksomhet/industri,
atomulykker/strålehendelser, stor brann, forsyningssvikt og bortfall av infrastruktur og tilsiktede
hendelser (terror). Mer om dette i metodedelen til slutt i analysen.
ROS-analysen er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det kommer delvis av at Karmøy har vært
heldig stilt gjennom mange år. Få større uønskede hendelser har rammet lokalsamfunnet. Det gjør
at vi vanskelig kan vise til evidens lokalt når vi anslår hyppigheten av hendelser. Det kan gjøre at
vi overser risikoer og dermed undervurderer behovet for ressurser og organisering for å hindre og
lindre skadevirkningene av hendelsene. Hvem vil vel bruke masse folk og penger på å forebygge
at noe som aldri har skjedd skal skje? Da glemmer en lett at folk og penger brukt «i fredstid» kan
være noe av årsaken til at ting ikke har skjedd eller at virkningen ikke har nådd «worst case».
Hver ROS-hendelse er forsøkt vurdert ut fra årsaker, forekomst (hvor ofte eller mye det skjer), og
konsekvenser (uheldige virkninger). I den utstrekning det har vært naturlig, er det oppgitt
sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak. I oversikten over tiltak er det
ikke skilt mellom iverksatte, foreslåtte og vedtatte. Det vil bli gjort i dokumentet «Oppfølgingsplan
for kommunal beredskap». Der vil ROS-analysen og beredskapsplanen bli knyttet sammen til en
«helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som skal bidra til at det blir
utført et tilfredsstillende beredskapsarbeid «i fredstid».
Til slutt i ROS-analysen er det gitt en vurdering av hvilke hendelser det er aller viktigst å forholde
seg til i de nærmeste årene. Det betyr ikke at de andre kan gjemmes eller glemmes, men at det er
umulig å ha fokus på og prioritere alt på en gang. Det ville lett ført til at en verken fokuserte eller
prioriterte.
ROS-analysen skal ifølge loven forankres i kommunestyret. Med det forstår rådmannen at de
folkevalgte skal ha satt seg inn i de analyserte hendelsene og sluttet seg til analysens konklusjoner.
Det er nødvendig å understreke at det ikke betyr at alle skisserte tiltak er å anse som vedtatte.
Vedtak som gjelder organisering, bruk av ressurser eller myndighetsutøvelse vil bli gjort ved
behandling av oppfølgingsdokumentet og i behandlingen av budsjett og økonomiplan.
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Omtale av kommunen
Karmøy kommune er landets 21. største kommune med drøyt 42 000 innbyggere. Selv om
kommunen er en landkommune, har den tre byer. Og til tross for navnet, bor hver 5. innbygger på
fastlandet som utgjør 1/3 av kommunens areal.
Med ca. 190 personer pr. kvadratkilometer, kan Karmøy betraktes som i hovedsak spredtbygd,
selv om det er tendenser til fortetting flere steder i kommunen. At innbyggerne er spredt utover på
et stort område, medfører både fordeler og utfordringer beredskapsmessig. Det er på den ene sida
mindre risiko for at en hendelse truer hele befolkningen og tilsvarende større sjanse for at viktige
samfunnsfunksjoner vil være intakte. På den annen side medfører det avstand som kan
vanskeliggjøre kommunikasjonen – både med tanke på å yte hjelp og gi informasjon.
Karmøy er, siden sammenslåing av sju tidligere kommuner i 1965, forholdsvis desentralisert, med
mange tilsvarende tilbud i hver av de fem sonene. Hver sone har eksempelvis egen ungdomsskole
og eget kulturhus, de fleste sonene har også helsetilbud og institusjonalisert omsorgstilbud.
Kommunen har gjennom mange år vært forskånet for store dramatiske hendelser. Det innebærer
at det svært sjelden har skjedd noe som har utløst krisestab på overordnet nivå. Stort sett
håndteres hendelsene på virksomhetsnivå, i samarbeid med dyktige fagfolk i nødetater og
førstelinjetjenester. Det er en avgjort styrke, men kan også over tid bidra til at terskelen for å
iverksette overordnet beredskapsarbeid blir for høy.
Topografien skaper minimale problemer for Karmøy. Som kystkommune vil en naturlig nok være
berørt av kombinasjon av sterk vind og høy vannstand (springflo). Men det er i en normal
situasjon liten fare for flom og skred.
Hver 4. innbygger er under 18 år. Samtidig vil Karmøy, som andre kommuner, oppleve at antallet
eldre øker sterkt i åra som kommer.
Festivaler er viktig for Karmøy. Hele sommeren er belagt med større og mindre festivaler i ulike
deler av kommunen – fra de som samler noen hundre deltakere til Skudefestivalen som samler
opp til 30 000 og Vikingfestivalen der rundt 20 000 personer besøker Bukkøy i løpet av ei langhelg.
Festivalene, sammen med en økende cruisetrafikk, kan betraktes som en risikoutfordring.
Næringsmessig er kommunen preget av petromaritim virksomhet, både i form av
leverandørindustri og som transportområde for gass fra Nordsjøen via Kårstø til kontinentet.
Kommunen har flere bedrifter som krever spesiell beredskapsmessig oppmerksomhet, så som
Gassco/Equinor, Hydro Aluminium og Haugesund lufthavn, Karmøy. Gjennom Karmsund Havn,
er Karmøy delaktig i en av landets største havnestrukturer.
Karmøy kommune har et stort antall fredede og verneverdige bygninger og områder.
Beredskapsmessig er det den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn som innebærer størst
utfordringer, spesielt med tanke på brann.
Karmøy er en del av et felles bo- og arbeidsmarked på Haugalandet. Det innebærer høy grad av
utpendling, noe som igjen bidrar til at kriser i regionen lett rammer på tvers av kommunegrenser.
Kommunen har 3 323 ansatte, fordelt på 2 4870 årsverk.
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Uønskede hendelser
I dette kapittelet beskrives mulige uønskede hendelser som antas å kunne ramme Karmøysamfunnet. Analysen er blitt til gjennom en lang prosess som omfatter alle virksomheter og
sektorer i kommunen, samt konsultasjon med eksterne samfunnsaktører. Denne rapporten er å
betrakte som en sammenfatning og videreutvikling av en lang risikokartlegging på de ulike
nivåene i organisasjonen. Avgrensningen har vært hendelser som «av omfang eller art går ut over
det som virksomhetene sammen med nødetatene greit kan takle».
Omtalen av hendelseskategorier og enkelthendelser kunne ha vært langt mer omfattende. I denne
vurderingen er det vektlagt at analysen skal være oversiktlig og lett tilgjengelig, at mange skal
kunne ha eierskap til innholdet.
Kommunen har også vurderinger av mulige risikoer som av sikkerhetsmessige grunner ikke egner
seg for offentliggjøring.
Med risiko menes kombinasjon av mulige framtidige hendelser/konsekvenser og tilhørende
usikkerhet. Nettopp fordi vi snakker om framtida, innebærer all risikoanalyse en usikkerhet. Da
må en ta i bruk sitt beste skjønn for å vurdere hvor sannsynlig det er at noe kan komme til å skje og
hva som er verst tenkelige konsekvenser dersom det skjer. Sannsynlighet er gjerne uttrykt i form
av «hyppighet» (hvor ofte det er antatt at det kan komme til å skje). Ved å multiplisere tall for
sannsynlighet med tall for konsekvens, kan en få et uttrykk for risikoens størrelse. Mer om dette i
metodekapittelet. Og ved å iverksette sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende
tiltak, kan en redusere størrelsen på risikoen.
Denne analysen omfatter 10 hovedkategorier (brun overskrift) av uønskede hendelser: Natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser, store ulykker, store branner, forsyningssvikt, bortfall av
infrastruktur, tilsiktede hendelser, spesielt ressurskrevende hendelser, hendelser utenfor
kommunens geografiske område og hendelser på tvers av kommunegrenser. Hver av disse
hovedkategoriene er delt inn i hendelsestyper (med grønn overskrift). Til hver hendelsestype hører
det sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak.
Til hver hendelsestype er det gitt et eksempel på en mer konkret hendelse (kalt dimensjonerende
hendelse) som i sin tur har fått verdier for forekomst (sannsynlighet) og konsekvens i tråd med
tabeller som er gjengitt i metodekapittelet. Ved å multiplisere disse verdiene med hverandre, får en
det som er kalt «risiko» og som er gjengitt i et farget felt (grønt, gult eller rødt).

1. Natur- og klimahendelser
1.1 Værhendelser
Værhendelser som ikke er forårsaket av ekstremvær berører Karmøy, men skaper lite problemer
for samfunnet. Det kan være flom, ras, stormflo, store nedbørsmengder og vind, i sjeldnere tilfeller
jordskjelv og historisk også tsunami (som følge av undersjøiske skred) i havområdene utenfor
kommunen og i Karmsundet.
Ras forekommer i svært liten grad i Karmøy. Flom fra vassdrag er under normale omstendigheter
heller ikke noe problem i kommunen (se omtale under ekstremvær). Springflo/stormflo kan
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forårsake noe skade langs kaier og eiendommer som grenser til sjø, men skaper sjelden de helt
store problemene.
Det skal ekstreme vindforhold til (kombinasjon av styrke og retning) før det skaper større
problemer i Karmøy. Vindforhold kan føre til redusert framkommelighet ved at brua stenger. Det
kan igjen gjøre at trafikkbelastningen i tunnelen blir så stor at den må stenges eller at trafikken må
begrenses.
Karmøy kommune har forholdsvis mange dammer hvor flere av dem benyttes som
drikkevannskilde. Noen få av dem har potensial til å forårsake oversvømming av hus hvis de
skulle bryte sammen. I tillegg er drikkevannskildene omgitt av beitemark på en slik måte at det
ved økt nedbørsmengde er fare for tilsig av forurensing til drikkevannet.
Urbanflom er overflateflom i bebygde områder som følger av store nedbørsmengder der vannet
som følge av blant annet store asfalterte flater ikke naturlig tas opp av jordsmonnet og avløpsnettet
ikke har kapasitet til å ta unna.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:






Tilsyn med og vedlikehold av dammer
Ta hensyn til overvann/urbanflom
i overordnet arealplanlegging.
Utarbeide flomkart i tilknytning til arealplaner.
Heving av veistrekninger som vil kunne bli liggende
under vann.

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Flomvern på utsatte områder (kaier mv.)
Tiltak for å kanalisere og absorbere overvann.

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Flom/flo med alvorlige
konsekvenser for mange menneskers liv og helse.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

1.2 Ekstremvær, klimaeffekter, kombinasjon av hendelser
Ekstremvær er situasjoner der været utgjør en fare for liv, trygghet, miljø og materielle verdier,
også ved at hendelsene fører til for eksempel flom og skred. Mye tyder på at vi må innstille oss på
mer «ekstremvær» som følge av global oppvarming. Slike effekter kan være kraftig vind (orkan),
kraftig nedbør, økt lynaktivitet, stormflo, tørke eller temperaturforhold (kulde/varme/endringer).
På lengre sikt må en ta høyde for at normalvannstanden vil øke.
Karmøy er normalt godt forberedt på værhendelser, det være seg flom/springflo, ekstrem nedbør
eller vind. Som regel forårsaker de i liten grad skader av samfunnsmessig karakter. Det er
imidlertid noen effekter en bør være spesielt på vakt overfor: Kombinasjon av brann og
vind/tørke/lynaktivitet, redusert framkommelighet som følge av flom/flo og forurensning av
drikkevann som resultat av ekstremvær.
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En effekt av klimaendringer vil være at havnivået stiger. Denne tabellen viser effekten av ulike
grader av havnivåstigning. Den viser også mulig effekt av kombinasjonen havnivåstigning/
stormflo.

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:





Lav terskel for å innføre restriksjoner/forbud mot
bålbrenning, grilling i utmark mv.
Lyngbrenning, beiteforbedring og beskjæring for å
holde nede vegetasjonen nær bebyggelse.
Separering og utskiftning av gamle avløpsrør.

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Skape buffer mellom bebyggelse og utmark i
arealplanleggingen.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Skogbrann med spredning til

bebyggelse.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 30

1.2.1 Kombinasjon brann og vind/tørke/økt lynaktivitet
Normalt vil en brann i utmark være lite problematisk så lenge den lar seg kontrollere. Både flora
og fauna kan ha nytte av at områder (for eksempel lynghei eller krattskog) brennes av i
kontrollerte former.
Risikoen for storbrann har økt etter at vi har fått tørre vintre. Før sevjen stiger i trær og kratt er
risikoen for brann større i nedbørsfattige vintre. I kombinasjon med sterk vind kan en skog- og
lyngbrann lett bli noe mer. Med tørke reduseres mulighetene for å kontrollere en brann ettersom
ilden kan følge røttene ganske dypt ned i jorda når grunnvannet synker. Det innebærer at ilden
kan spre seg under i stedet for over jordoverflata, og dessuten at det kan ulme i ganske lang tid,
selv om mindre regnskyll tilsynelatende har slukket brannen over bakken.
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I alvorlige tilfeller vil enkelthus eller boligfelt som ligger opp mot utmark kunne bli rammet. Det
har trolig ikke vært flere gress- og skogbranner i Norge i moderne tid enn det en registrerte i 2018.
Stangelandstølen er eksempel på bosetting som kan være utsatt i en slik situasjon.
Vi har de seinere åra hatt flere tilfeller av ukontrollerte bråte-, skog- og lyngbranner som har truet
bebyggelse, i Sør-Rogaland så seint som i april 2019 (Sokndal). Også Tysvær hadde en forholdsvis
stor skogbrann i heia mellom Hetland og Høie omtrent på samme tidspunkt. Ekstra kritisk kan det
bli dersom flere branner pågår samtidig, slik at brannvesenets ressurser må deles på flere
hendelser.
Som eksempel på branner som har spredt seg fort på grunn av snøbar vinter, tørke og sterk vind,
kan storbrannen på Lærdalsøyri i januar 2014 nevnes. Minst 60 bygninger ble skadd, 42 av dem
totalskadd.

1.2.2 Flom/stormflo/havnivåstigning
Mye tyder på at vi i framtida vil oppleve større nedbørsmengder og hyppigere tilfeller av flom.
Selv om flom erfaringsmessig ikke byr på store problemer i Karmøy, kan vi ikke se bort fra at
betydelig økte vannmengder kan forårsake flom som berører boligområder eller områder som er
regulert til boligformål. NVE har kartlagt aktsomhetssoner for flom som viser at boligområder
flere steder i kommunen i verste fall kan bli berørt.
Når det regner ekstremt mye, er det fare for at kapasiteten i avløpsrøra blir sprengt slik at
kloakkledningene blir fulle, og da kan det oppstå blanding av regnvann og kloakkvann.
Kartverket har utarbeidet et dynamisk kart som viser effekten av stormflo med dagens havnivå og
beregnet havnivå i 2090. Kartet finnes her:
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=12&center=57357,6612199&locationId=36414&aar=2017&margin=0&code=20YMAX

1.2.3 Redusert framkommelighet som følge av flom/flo
Selv om stormflo normalt ikke skaper store problemer i Karmøy-samfunnet, vil økt vannstand
kunne føre til at et mindre antall veier blir uframkommelige. Det vil kunne utgjøre et problem for
utrykningskjøretøy. En kan eksempelvis tenke seg at Holmenveien på Åkra blir oversvømmet ved
ekstremt høy vannstand. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at dette vil vedvare i mange
timer.

1.2.4 Forurensning av drikkevann
Dersom urbanflom (overflatevann), stormflo eller ekstreme nedbørsmengder gjør at urenset vann
kommer inn i drikkevannsforsyningen, vil det kunne medføre fare for liv og helse.
Det er også viktig å være klar over at Karmøysamfunnet har gjort seg selv mer sårbart ved
eksempelvis boligbygging tettere opp mot marka.

2. Helserelaterte hendelser
2.1

Epidemi - pandemi

Influensapandemier er ekstra store epidemier med global spredning av et «nytt» virus som få eller
ingen kan forventes å ha immunitet mot. I vår del av verden regnes pandemisk influensa som en
av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander. Pandemier forårsakes av influensa Avirus og opptrer med noen tiårs mellomrom.
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Virus vil spre seg raskt gjennom hele verden og vil kanskje gi mer alvorlig sykdom. Ikke bare blir
det flere syke, men en større andel utenfor de tradisjonelle risikogruppene kan få alvorligere
sykdom eller dø, og yngre rammes oftere av alvorlig sykdom enn ved vanlig sesonginfluensa.
Mange vil kunne bli syke, dødsfall kan forekomme. Samfunnsstabilitet kan bli berørt på grunn av
svikt i tjenestetilbudet fordi de som skal gi tjenestene eller håndtere krisa på annen måte er blitt
syke eller fordi de må ta seg av pårørende mv.
En pandemi vil i første omgang særlig føre til økt belastning på helse- og omsorgstjenesten. Helseog omsorgstjenesten kan bli overbelastet og få sin behandlingskapasitet redusert, noe som kan få
betydelige konsekvenser. Det må påregnes vansker med å opprettholde forsyningene av
etterspurte tjenester og varer, eksempelvis legemidler, helsepleiemateriell og kapasitet for
opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner.
Ifølge fylkes-ROS for Rogaland, har følgende sykdommer potensial til å bli pandemier: influensa,
ebola, hepatitt, HIV, legionella, MERS, hjernehinnebetennelse, tuberkulose og zika. Flere av disse
er så å si utryddet i Norge. Etter århundreskiftet er det registrert to større epidemiske utbrudd i
Rogaland – legionella i Stavanger i 2001 og svineinfluensa i 2009.
Spredning skjer ved nærdråpe-, luft- og kontaktsmitte. Lav smittedose. Vanligvis smitteførende ett
døgns tid før symptomdebut og 3-5 dager framover. Det er også mulig å være uten symptomer,
men smitteførende.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Informasjon, bl.a. om generelle hygienetiltak
 Vaksinasjon
 Kontroll med badeanlegg mv.
 (Oppmuntre til) reduksjon i bruken av antibiotika for
å unngå utvikling av (multi)resistens.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Pandemigruppe (opprettes av smittevernlegen)
Behandling, eventuelt isolering
Beordring/innkalling av ekstramannskaper og
frivillige
Kontinuitetsplaner som sikrer personell til
samfunnskritiske funksjoner.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Omfattende influensa som slår
ut deler av tjeneste- og beredskapsapparatet
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

3. Store ulykker
3.1

Større veiulykker

Trafikkulykker som inngår i den overordnede ROS-analysen gjelder større ulykker med mange
involverte eller andre omfattende konsekvenser (for eksempel forurensende utslipp og redusert
framkommelighet over lengre tid).
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Det meste av farlig gods transporteres på lastebil/vogntog rundt i landet. Sentralisering av lagre og
knutepunkt, fører til en økning i transportmengden. Utvidelse av container-havna på Husøy vil
medføre økt belastning på veinettet, herunder både brua og Karmøytunnelen.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:





Diverse trafikksikkerhetstiltak i tunnelen for å unngå
møteulykker (vibrasjonsstriper mellom kjørefelt)
Automatisk trafikkovervåking
To felt i stigningene

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:









Overvåkning av tunnelen ved veitrafikksentralen i
Bergen.
Nødtelefoner
Automatisk stenging av tunnelene når
brannslokkingsapparatene tas ned fra veggen.
Utventilering av røyken ved brann
Utplassering av spesielt slukkeutstyr ved
brannstasjoner som skal inn i en av de tre
tunnelåpningene.
Vegvesenet har planer for omkjøring hvis veier blir
stengt.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Tunnel-ulykke som involverer

tankbil og/eller buss.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 50

3.1.1 Tunnel-ulykker
Det er gode grunner til å ha særlig fokus på tunnelulykker med busser eller tankbiler. Innenfor
kommunen gjelder det bare Karmøytunnelen. Blant scenarioene en må ha klart for seg, er kollisjon
mellom kjøretøyer eller i fjellveggen, eventuelt med påfølgende brann eller eksplosjon.
Det har vært flere tilfeller av ulykker i tunnelen siden åpningen i 2013. Ved en anledning landet et
kjøretøy på taket etter å ha kjørt i 200 km/t og truffet fjellveggen. Det er mye flaks når det ikke går
liv tapt i slike ulykker.
Det gjelder også tunnel-ulykker generelt. Selv om det pr. kjørt kilometer er forholdsvis trygt å
kjøre i tunnel, er det i Norge de siste åra registrert 21 branner årlig i tunneler, halvparten i tunge
kjøretøyer. Mange av hendelsene har vært små, men det har også vært skremmende mange store
som kunne medført massive skader på liv og helse. Flere av ulykkene har involvert tankbiler og
busser. Blant de voldsomste er brann i buss i Gudvangatunnelen og brann i tankbil i
Skatestraumtunnelen.
Tunneler med stigningsforhold over fem prosent (slik tilfellet er flere steder i Karmøytunnelen) har
størst risiko for ulykker.
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Det er verdt å minne om at all bensinen og en stor del av dieselen som skal selges via
bensinstasjoner i Rogaland er mellomlagret på Storesund på Karmøy. Derfra fraktes den med
tankbil, og svært ofte vil disse transportene naturlig gå gjennom tunnelen.
Erfaring tilsier at det er unormalt mange bilister som kjører fortere enn tillatt i tunnelen. Det har
ført til at det også er forholdvis hyppige fartskontroller, i tillegg til den automatiske overvåkingen i
hver retning.
Uhell i tunnelen er definert som et felles ansvarsområde for Karmøy og Tysvær, uavhengig av
hvor uhellet skjer.
Den største pedagogiske utfordringen knyttet til uhell i tunnel er å skape forståelse for
«selvredningsprinsippet»: Kommer en inn i en tunnel med eksempelvis brann, skal en selv prøve å
ta seg ut av tunnelen. Det kan tidvis være vanskelig for folk å vurdere hva som er riktig vei å ta seg
ut. Det innebærer selvsagt en særlig utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Varm
røyk og dårlig sikt kan gjøre det enda vanskeligere.
Alle store tunneler på Vestlandet overvåkes fra døgnbemannet veitrafikksentral i Bergen (VTS).
Nødtelefoner går direkte til vaktsentralene. Dersom et brannslokningsapparat løftes ned fra
veggen, går alarmen og tunnelen stenges automatisk med signal og bom.
Ventilasjonsanlegget blir viktig ved en eventuell brann. Det er røyken som er det aller farligste for
liv og helse ved en brann. Dersom brann oppstår er det utarbeidet et system for utventilering av
røyken.
Det foreligger egen risikoanalyse for T-forbindelsen.

3.2

Luftfartshavari

Fly kan havarere i forbindelse med landing eller avgang, men det er også eksempler på at fly
havarerer i nærheten av flyplasser. Det har ikke vært større hendelser på eller i tilknytning til
Haugesund Lufthavn Karmøy. Stord opplevde en ulykke i 2006 da Atlantic Airways Flight 670
kjørte av rullebanen etter landing og tok fyr, med det resultat at fire personer omkom og
ytterligere 16 ble skadet.
Erfaringer fra faktiske hendelser tyder på at ulykker med helikopter oppfattes som mer dramatisk
enn for eksempel veitrafikkulykker med tilsvarende antall involverte. Det innebærer at en tidvis
må håndtere luftfartshavari på en annen måte.
DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Fly som havarerer under

oppstigning eller landing.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 10

3.3

Kollaps i bygg/konstruksjoner

Bygg kan kollapse som følge av materialtretthet, for dårlig dimensjonering/fundamentering eller
ekstreme påvirkninger fra vær og vind. Med våre krav til byggkvalitet er det kanskje mest
sannsynlig at deler av bygg (særlig tak) kan rase sammen som følge av ekstremt vindtrykk fra
spesielle vindretninger. Helt unntaksvis kan det også tenkes at bygg bryter sammen som følge av
uvanlige mengder av tung (våt) snø.
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Bruer kan kollapse som følge av påkjørsel med større båt. Det er ikke utenkelig at Karmsund Bru
kan få så store skader av å bli pårent av et større lasteskip eller cruiseskip at det kan være fare for
sammenbrudd. Spørsmålet om brua generelt er i tilfredsstillende forfatning i forhold til
trafikkbelastningen, har vært drøftet i flere år allerede, men det er neppe noen grunn til å frykte at
brua bryter sammen i nær framtid. Ny bru (avlastende) er under planlegging, men det vil fortsatt
ta mange år før den er på plass.
Det er sannsynligvis idrettshaller og industrihaller med forholdsvis store flater og vindfang som
kan være mest utsatt. Det vil naturligvis kunne forårsake store helseskader og tap av liv hvis
bygninger kollapser mens de er fulle av folk. Dessuten kan løse bygningsdeler som blir tatt av
vinden forårsake betydelige materielle og helsemessige skader.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Bygningskontroll

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Rask avsperring av berørte områder

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Deler av bygg blir ødelagt som
følge av ekstremt sterk vind under arrangement.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

3.4

Store ansamlinger av folk (festivaler mv.)

Store ansamlinger av folk er i sin natur potensielt problemskapende. Det er ingen tvil om at
risikoen for så vel villede/planlagte som tilfeldige hendelser når mange er samlet kombinert med
inntak av alkohol. Likevel er erfaringene med festivaler, som det er svært mange av i Karmøy, at
mer alvorlige hendelser skjer svært sjelden.
Situasjoner en må være spesielt forberedt på i forbindelse med festivaler, er båtbrann (særlig under
Skudefestivalen), bobilbrann (ved midlertidige campingplasser), skogbrann (Bukkøy under
vikingfestivalen) og tilsikta hendelser (Plivo) som vil kunne skje alle steder hvor mange personer
er samlet.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 ROS-analyser for festivaler og krav til sikkerhet
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Brannslukningsutstyr i alle bobiler og båter som
«fortøyes» tett
Regulering av parkering av bobiler med tanke på
avstand, sikringsutstyr, mulighet for evakuering og så
videre.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i bobiler eller båter som

ligger tett.
FOREKOMST:

Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12
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3.5

Sjøhavari

Som øy-/kystkommune er det nødvendig å ha bevissthet om et antall tenkelige sjørelaterte
hendelser. Store fartøyer kan havarere i kystnære farvann, eller de kan bringe med seg problemer i
land (f.eks. sykdommer, skadelige stoffer og så videre). Karmøy er vertskap for en av landets
største trafikkhavner. Dessuten er vår region anløpssted for et økende antall (store) cruise-skip
hvert år, særlig i sommersesongen. Kommunen har også mye erfaring med opplagsvirksomhet.
Utfordringsbildet kom godt fram under havariet til Viking Sky i Hustadvika på Mørekysten i mars
2019. På grunn av motorproblemer kom skipet i havsnød i 18 meter høye bølger. Det oppsto
betydelig risiko for grunnstøting. Det ville fått katastrofale konsekvenser, og skipet med om lag
1400 personer om bord måtte derfor evakueres. Selv med flere helikoptre var det kun en tredel av
disse om ble reddet ut av skipet i en svært omfattende redningsaksjon. Det er også naturlig å
nevne Sleipner-ulykken i november 1999 der 16 personer omkom da hurtigbåten mellom
Stavanger og Bergen gikk på grunn ved Ryvarden i Sveio. Leros Strength-havariet i 1997 krevde
20 menneskeliv.
Det mest alvorlige skipshavariet vi har hatt etter århundreskiftet, var da Full City grunnstøtte i
storm utenfor Langesund i Telemark. Det antas at 300 tonn bunkersolje lakk ut og at det kostet
minst 255 millioner kroner å rydde opp. Lokalt er det nærliggende å trekke fram Green Ålesund
som i 2000 forliste utenfor Haugesund og slapp ut olje som griste til strendene i Bleivik. Går vi
noen år lengre tilbake, slapp Leros Strength ut 150 tonn olje/diesel i 1997 og griste til 12 km
strandlinje. Enda verre gikk det i 1990 da Azalea forurenset 42 km strandlinje med 300 tonn
bunkersolje.
Båttrafikken har også med seg et vesentlig potensial for forurensning, blant annet ved utskylling
av tanker. Skip som ligger i opplag representerer også en viss risiko. Karmøy er en kommune med
betydelig antall båter i opplag.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:
 Utstyr for oppsamling av olje og rensing av strender
mv.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Havari av større cruiseskip
utenfor Karmøy med betydelig personskade.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 30

3.5.1 Omfattende akutt forurensning til sjøs
Kommunen kan også bli utsatt for akutt forurensning fra sjøen uten at det kan tilskrives et særskilt
havari. Men som regel vil større utslipp til havs skyldes utslipp fra landbaserte anlegg
(tankanlegg) eller fra båter som slipper ut last eller bunkerolje.
Systemet for aksjon etter akutt forurensning er at ulykkeseier (bedrift, rederi mv.) selv tar seg av
dette. Dersom utslippet er for komplisert å takle for eieren, går ansvaret for håndtering over på
kommunen. Dersom det også overgår kommunens kompetanse og kapasitet, koples
Interkommunalt utvalg for akutt forurensning inn. Forurensningshendelser som er, eller utvikler
seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av
Kystverket ("Statlig aksjon").
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Karmøy er del av Nord-Rogaland/Sunnhordland beredskapsområde som har følgende
deltakerkommuner: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Jondal,
Odda, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Ullensvang, Vindafjord.
Kommunen må også være beredt på å kunne håndtere konsekvensene av et oljeutslipp fra
felt/boreplattform i Nordsjøen.
Ett lokalt eksempel på slike hendelser, var da Uno X-anlegget på Håvik slapp ut 100 000 liter diesel
i Karmsundet i 2011. Også i 2015 var det et utslipp til Karmsundet, men det er foreløpig ikke
klarlagt hvor det 200 kvadratmeter store oljeflaket kom fra.

3.6 Næringsvirksomhet/industri
Næringsvirksomhet kan utgjøre en fare for omgivelsene og egne ansatte. HMS-hensyn faller i
utgangspunktet utenfor perspektivet av ROS-analysen. Det samme gjelder i hovedsak
næringsvirksomhetenes mulighet for å skade liv/helse, miljø og så videre med sin ordinære drift.
Næringsvirksomhet kan bli gjenstand for ROS-hendelser ved branner, eksplosjoner,
produksjonsfeil/-svikt, utslipp av giftige væsker eller gasser og kombinasjoner av disse.
Årsaker til større uønskede hendelser knyttet til næringsvirksomhet kan være manglende
vedlikehold, menneskelig svikt (for eksempel uforsiktig omgang med ild), sabotasje eller maskinell
svikt (her under feil på elektriske anlegg).

3.7 Storulykkevirksomheter
Kommunens ROS er knyttet til i hvilken grad næringsvirksomhet kan føre til større uønskede
hendelser. Karmøy har i øyeblikket (utgangen av 2018) seks bedrifter som er underlagt
storulykkeforskriften, men en av dem er passiv (ikke i operasjonell drift). «Storulykkebedrift» vil si
at de håndterer farlige kjemikalier som ved «ukontrollert utvikling» kan medføre alvorlig fare for
mennesker, miljø eller materielle verdier. Fire av disse kan oppbevare mindre mengder
(meldingsplikt) av slike stoffer, mens to har større mengder (rapportplikt).
Det er viktig å huske på at uønskede hendelser knyttet til storulykkebedrifter og andre anlegg med
lager av farlige stoffer ikke bare kan forårsakes av forhold i bedriftene, men også i noen grad av
ting som skjer i bedriftenes omgivelser. Det kan eksempelvis være trafikkulykker i umiddelbar
nærhet, grave- og sprengningsuhell og så videre.
Det er bare delvis markert hensynssoner rundt storulykkebedrifter i kommunens plankart.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Hensynssoner som begrenser konflikt mellom
storulykkebedrifter og boligområder, bygninger og
områder med offentlig ferdsel, sårbare naturområder,
friluftsområder mv.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Eksplosjon i tankanlegg for

bensin/diesel.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: katastrofalt (10)
RISIKO: 10
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3.7.1 Lagring av farlig avfall
I Karmøy kommune er det etablert lagre for mottak og lagring av farlig avfall på flere steder i
tillegg til kommunens eget miljøpark i Borgardalen. Miljøservice Vest tar imot blant annet spillolje,
maling, batterier og syrer, men ikke radioaktivt, smittefarlig og eksplosivt avfall. Også på Storøy
og Husøy er det bedrifter som tar hånd om farlig avfall.
Gjennom databasen FAST har kommunen tilgang til informasjon om anlegg med farlig stoff. Det
gjelder imidlertid ikke sprengstoff. FAST-databasen angir 96 objekter i kommunen som
oppbevarer farlige stoffer, men det meste er små volumer. Denne oversikten omfatter både alle
som har tanker for gass til forbruksformål (oppvarming/matlaging), bensinstasjoner og så videre.
13 av disse er bensinstasjoner.
Blant de giftige stoffene som det normalt er mest oppmerksomhet omkring, er ammoniakk og klor.
I Karmøy finnes det ingen registrerte lagre av klor, mens fem bedrifter har lagre av ammoniakk.
Noen av de viktigste stoffene som lagres i Karmøy for omsetning eller for lokal bruk i
produksjonen er bensin, diesel, ammoniakk, LPG (propan/butan), CNG (komprimert naturgass, og
LNG (flytende naturgass).
I tillegg transporteres store mengder gass gjennom den store gassrørledningen som går tvers over
øya, og også i distribusjonsnett for forbrukergass med lavt trykk til deler av kommunen (i
hovedsak til Kopervik, Torvastad og deler av fastlandet).

3.8 Næringsmiddelindustri
Karmøy har en ikke ubetydelig næringsmiddelindustri. Mye av denne er knyttet til sjømat. Det er
risiko for at industrivirksomheten skaper farlige situasjoner for omgivelsene i form av utslipp.
Men det er også en viss risiko for at produktene kan bli ødelagt og skape helseproblemer hos dyr
eller mennesker. I ROS-sammenheng er det kun store akutte hendelser som omfattes.
Som næringsmiddelindustri gjelder også landbruket. De mest fryktede dyresykdommene for
Rogalands vedkommende er (ifølge fylkes-ROS): Munn og klovsyke, klassisk svinepest, afrikansk
svinepest og MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus).
Med stor reiseaktivitet, økt import av mat, utbredt bruk av utenlandsk arbeidskraft og
klimaendringer øker risikoen for spredning av dyresykdommer.
Strålehendelser vil lett kunne berøre næringsmiddelproduksjon ved at beiter, drikkevann og
råvarer blir forurenset.
Det som ikke fanges opp av ROS-analysen, er risiko for helseskader som følge av vedvarende støy
eller utslipp av stoffer av lav giftighet. Det er heller ikke naturlig i en ROS-sammenheng å vurdere
om stoffer eller andre utslipp som hver for seg er ufarlige kan utføre helse- eller annen risiko når
de blandes eller opptrer i kombinasjon.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:






Prøvetaking, tilsyn
Begrense tilgang til besetninger/anlegg
Ferdselsrestriksjoner, restriksjoner på flytting av dyr
Vaksiner
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KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Rask melding til mattilsynet
Nedforing av dyr (radioaktivitet)
Avsperring av anlegg/bruk, eventuelt avliving
Destruering, nedgraving av døde dyr

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Smitte

av svinebesetning med
MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus).
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

3.9 Gass/kondensat
Karmøy er vertskap for flere gass-relaterte virksomheter som potensielt kan gi opphav til større
uønskede hendelser:
1) Mottak av gass fra Nordsjøen på Kalstø
2) Transport av Nordsjø-gass gjennom rør til Kårstø
3) Tapping og distribusjon av gass på tank til forbrukere
4) Distribusjon av forbrukergass via ledningsnett.
5) Transport av gass til kontinentet gjennom rør i Karmsundet
Det er vanskelig å angi noen realistiske scenarioer for gassrelaterte hendelser. Det er tenkelig at
kraftig påvirkning utenfra skal kunne forårsake lekkasje i en av de skisserte anlegga, med
påfølgende brann og/eller eksplosjon. Det er imidlertid problematisk å se at det kan skje som en
ren ulykkeshendelse.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:






Hensyns- og sikkerhetssoner i arealplanleggingen
Fungerende varslingssystem
Merking av trasé
Ekstra veggtykkelse på rør

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Evakuering
Unngå bruk av motorkjøretøy og annet som kan
fungere som tennkilde

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Lekkasje i gassrørledning med
påfølgende antenning/eksplosjon
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO:
10

3.10 Atomulykker/strålehendelser
Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) viser til seks tenkbare
(dimensjonerende) scenarioer for norsk atomberedskap:
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1) Stort luftbåret utslipp fra utlandet (for eksempel uhell eller sammenbrudd ved
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield i Nord-Vest-England eller ulykke ved et
atomkraftverk i Sverige, Finland, Baltikum, Russland eller andre steder)
2) Stort luftbåret utslipp fra fast virksomhet i Norge
3) Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning
4) Lokal hendelse som utvikler seg over tid
5) Stort utslipp til marint miljø eller rykte om det (for eksempel havari av fartøy som er
atomdrevet eller har strålefarlig last)
6) Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium.
Generelt kan en si at sannsynligheten for noen av disse er lav, men at mangelfull kontroll og
vedlikehold særlig av eldre anlegg gjør risikoen større. Kommunen har valgt å legge hovedvekt på
kategori 1 og 5 ovenfor. Kategori 6 ivaretas av ROS-analysens kapittel som hendelser utenfor
kommunens område.
Norge ble hardt rammet av kjernekraftulykken ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina i 1986. Også
på Vestlandet foregår nedforing av dyr stadig.
Det er også tenkbart at transport av radioaktivt avfall på vei kan forekomme, men mengden
materiale er i så fall så lite at det neppe vil føre til store konsekvenser. Konsekvenser for liv og
helse: Akutte stråleskader, skader på ufødt liv, senskader (kreft og andre sykdommer), psykiske
virkninger (frykt mv.).
Konsekvenser av en strålehendelse kan være økt kreftrisiko, men også uro og usikkerhet (liv og
helse), at naturområder blir ødelagt for veldig lang tid. Vann kan bli forurenset og ubrukelig som
drikkevann (miljømessige) og at eiendommer og landområder blir uegnet for produksjon,
herunder landbruk. Det vil blant annet ramme næringsmiddelindustri, turisme og
eksportnæringer (materielle). En strålehendelse kan berøre samfunnsstabiliteten ved at
innbyggerne blir utrygge og ikke stoler på det offentlige
Barn, gravide og ammende er spesielt utsatt for langtidseffekter.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:










Jod-tabletter
Innendørsopphold
Kostholdsråd/-pålegg
Nedforing av dyr
Varslingsordninger
Evakuering
Restriksjoner på bruk av råstoffer i blant annet
næringsmiddelproduksjon
Rensing av forurensede personer

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Sammenbrudd i
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12
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4. Stor brann
Haugaland brann og redning iks ivaretar den stående beredskapen mot branner og ulykker i
kommunene Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio, Utsira, Vindafjord, Etne og Suldal. Brannvesenet er
blant de største i Norge og har over 320 ansatte fordelt på 20 brannstasjoner, derav 5 stasjoner
plassert i Karmøy. Det er vedtatt en operasjonalisering som kan medføre endringer for den
nåværende organiseringen. Åkra og Kopervik stasjoner skal sammenslås og Bø og Vormedal
stasjoner skal sammenslås.
Det er sjelden at noen kommer alvorlig til skade eller omkommer som følge av brann i Karmøy.
Men brann er farlig uansett, med risiko for spredning, risiko for liv og helse (i hovedsak som følge
av at det oppstår giftige gasser) og risiko for miljøødeleggelser. Branner kan skyldes uvettig
omgang med tennmidler (fyrstikker, lightere), mindre bål som kommer ut av kontroll (grill,
bråtebrenning), sigaretter, tekniske feil i elektriske anlegg eller sabotasje (påtenning).

4.1 Brann i institusjon
Brann i kommunale institusjoner skjer heldigvis ikke ofte. Det forekommer en del branner i
omsorgsboliger som enkelte ganger ligger like tett som om det hadde vært institusjoner.
Kommunen opplevde en mindre brann på Norheim bu og behandlingsheim 2014. Det gikk
heldigvis ganske godt. 15 brukere ble raskt og greit evakuert, slik at ingen kom fysisk til skade.
Sveio hadde brann på sitt sykehjem i 2007 der to liv gikk tapt.
Felles for mange av de som bor på institusjon, er at de er for syke, har for lav funksjonsevne eller
av annen grunn vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet ved et brannutbrudd. Siden dette er
personer som kommunen har bidratt til å bosette, må en også være beredt på å måtte bidra til å
finne nytt bosted under/etter en brann.
Karmøy var en av de første kommunene der hjemmetjenesten fulgte opp brannsikkerheten ekstra i
forbindelse med sin daglige jobb. Dette arbeidet ble seinere lagt ned.
Hvor ille en brann kan ramme, vil avhenge av blant annet tid på døgnet og hvilken institusjon det
gjelder. Nyere institusjoner er innredet med soner som gjør at brann begrenses og at evakuering
dermed kan skje internt i bygg. Det gjelder Vea sykehjem, Åkra bu- og behandlingsheim og
Storesund bu- og behandlingsheim. Dessuten er en del av våre institusjoner sprinklet: Vea
sykehjem, Kopervik bu- og behandlingsheim, Norheim bu- og behandlingsheim og Fredheim
bufellesskap.
Brann i bolig er høyst sannsynlig. Det er også sannsynlig at mindre branner vil føre til tap av liv.
Nasjonal dødsbrannstatistikk viser at det er stor overhyppighet av hjemmeboende eldre som
omkommer i brann. Dette er en utvikling det er grunn til å anta at øker som følge av at andelen
eldre i befolkningen øker og at flere blir boende hjemme lengre enn tidligere.
Hjemmeboende eldre, pleietrengende og psykisk syke er risikogrupper som er hyppigest involvert
i dødsbranner. Dette er en utvikling som trolig vil fortsette. Eldre flytter inn i leilighetsbygg o.l.,
noe som medfører en overhyppighet av risiko i slike bygninger som ikke nødvendigvis er bygget
som omsorgsboliger/institusjon.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Opplæring av brukere/beboere
 El-vakt på komfyr som slår av strømmen ved
overoppheting og/eller på tid
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KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Soneinndeling av bygg
Automatiske slokkeanlegg (sprinkling), faste eller
mobile anlegg.
Tilstrekkelig bemanning som også har nødvendig
opplæring.
Bygg som er oppført i tråd med forskriftskrav vil være
forholdsvis brannsikre både for brukere og personale.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i sykehjem med alvorlig

personskade.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

4.2 Brann i publikumsbygg og ved folkeansamlinger
Når mange mennesker er samlet på ett sted, øker både risikoen for brann og konsekvensene av en
brann. Erfaringsmessig skjer ikke dette ofte i Karmøy. Hvis det skjer kan imidlertid konsekvensene
for liv og helse være store. Særlige hensyn må tas i forbindelse med båtfestival i Skudeneshavn og
med tanke på skogbrann under vikingfestivalen på Bukkøy.
Det finnes mange store bygg hvor det tidvis samles mye folk: Idrettshaller, varehus,
forsamlingslokaler, skoler og så videre. I noen tilfeller brukes bygninger til formål som de ikke er
tiltenkt. Idrettshaller brukes til konserter, ved skoler forekommer det overnatting og i varehus
opptrer av og til artister som samler mange tilskuere.
Kommunen har mange bygg hvor det (tidvis) samler seg mye folk. Dersom bygge- og
brannforskifter er fulgt, skal det være mulig å få ut folk raskt nok til at skadene blir små.
Konsekvensene av en brann i et bygg med mye folk kan være katastrofale – med flere hundre
skadde/døde.
Som ved andre branner er det ofte røyken mer enn selve varmen som fører til helseskader og i
verste fall dødsfall.
Uansett vil en brann føre til økonomisk tap og i noen grad kunne påføre miljøet skade.
Skadene blir av og til ekstra store fordi det oppstår panikk som hindrer trygg evakuering av
bygget. Publikumsbygg er ofte bygget med store åpne arealer (sikret med brannvarslingsanlegg og
sprinkling), noe som medfører større spredning av røyk/gasser enn i bygninger med «tette»
vegger.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Krav om ROS-analyser for større arrangement

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Sørge for at bygge- og brannforskrifter er etterlevd
med tanke på rømningsveier mv.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i forsamlingslokale.
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FOREKOMST:

Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 10

4.3 Brann i tett trehusbebyggelse – særlig verneverdige bygg i Skudeneshavn
Trehusbebyggelsen i Gamle Skudeneshavn er et særlig påaktet objekt når det gjelder brann. En
brann her vil ikke bare spre seg litt, den vil også ha uante kulturhistoriske konsekvenser. En slik
brann vil kunne føre til at uvurderlige og uerstattelige kulturhistoriske bygninger går tapt. Det vil
ikke bare være en lokal, men en nasjonal tragedie. I tillegg til byens egne innbyggere, har Skudenes
årlig besøk av titusener som må gjøres oppmerksom på hva brann kan føre til og hvordan det kan
unngås. Kommunen har imidlertid også andre viktige kulturhistoriske områder og bygninger,
med Avaldsnes og Visnes i spissen. Trehusbebyggelsen er uten tvil det som framstår som den
største risikoen. Derfor utføres det systematisk forebyggende arbeid i Skudeneshavn.
Det har vært lagt ned et betydelig forebyggende arbeid både i form av økt bevissthet om
brannvern og tekniske innretninger som skal redusere både sannsynlighet for og konsekvenser av
et branntilløp.
Med tett trehusbebyggelse er marginene små – det vil potensielt være kort tid mellom antennelse
til spredning til en omfattende kvartalsbrann. Det stiller store krav til at branntilløp kan kveles på
et tidlig tidspunkt.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Egen tverrsektoriell brannsikringsgruppe for Gamle
Skudeneshavn.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Brannstasjonen i Skudeneshavn er utstyrt og bevisst
på den særskilte faren i området.
Det er installert varmesøkende kamera(er) for på
tidlig tidspunkt å avdekke tilløp til brann i
trehusbebyggelsen i Skudeneshavn. Installert utstyr
dekker deler av bebyggelsen

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i trehusbebyggelsen i

Skudeneshavn.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (2)
KONSEKVENSER: katastrofalt (10)
RISIKO: 20

5. Forsyningssvikt
At tilgang på viktige varer og tjenester opphører kan være en konsekvens av andre hendelser eller
en selvstendig «krise». De fleste produkter og tjenester vi omgir oss med i hverdagen kan vi greie
oss godt uten i en periode. Ut over det som inngår i bortfall av infrastruktur, er det særlig svikt i
forsyning av medisiner som kan få alvorlige følger. Etter lengre tids forsyningssvikt kan selvsagt
også mangle på mat skape alvorlige situasjoner. Dessuten vil mangel på bensin og diesel skape
problemer for å løse andre beredskapsoppgaver (f.eks. drift av nødstrømsaggregat).
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5.1 Medisinmangel
Mangel på medisiner er hyppig forekommende og økende problem. Det kan skyldes problemer
med transport eller at det stopper opp i deler av leveransekjeden. Men ikke sjelden skyldes det rett
og slett at produksjonen opphører midlertidig eller varig som følge av råstoffmangel, feilberegning
av forholdet mellom tilbud og etterspørsel og så videre. Valg av alternative
produsenter/leverandører kan i noen tilfeller være en løsning, men det finnes også medisiner som
bare leveres av ett firma (eksempelvis er 210.000 mennesker som bruker medisiner mot lavt
stoffskifte, avhengig av én legemiddelprodusent, ifølge Stoffskifteforbundet). Selv sentrale
medikamenter som morfin, blodtrykksmedisin og blodfortynnende midler kan utebli fra markedet
i kortere eller lengre perioder.
Apotekene har ikke noe lager av betydning. Det har heller ikke sykehus eller sykehjem. Det eneste
kommunen har et visst lager av, er jod-tabletter.
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Mangel

på livsviktige medisiner

på sykehjem.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 20

5.2 Matmangel
Matmangel kan oppstå på grunn av streik i dagligvarebransjen eller næringsmiddelindustrien eller
situasjoner som gjør at forsyningskjedene blir brutt. Det er tenkelig at import, produksjon,
distribusjon eller transport av matvarer blir vanskelig/umulig i kortere perioder på grunn av
råstoffmangel, ekstremvær og så videre.
Det skal imidlertid mye til at det oppstår så alvorlig mangel på mat i kommunen over så lang tid at
det er fare for liv og helse. En vil lettere kunne komme i en situasjon der valgmulighetene når det
gjelder ulike produsenter eller kvaliteter blir redusert eller at det er visse produktgrupper som
uteblir i perioder. Dette er imidlertid situasjoner som ligger langt unna det perspektivet som
omfatter overordnet beredskap. Det er likevel grunn til å løfte fram at innbyggerne har et visst
ansvar og en egeninteresse av selv å lagre en del sentrale produkter (såkalt egenberedskap) med
tanke på en komplisert situasjon, uavhengig av årsak og omfang. I et slikt lager inngår normalt
varer som dekker de mest grunnleggende behov i tre dager (9 liter vann pr person, havregryn,
middagshermetikk, tørket frukt/nøtter, knekkebrød og en del andre produkter som ved,
medisiner, batterier, radio og toalettpapir).
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Kunnskap om egenberedskap i befolkningen

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Mangel på sentrale matvarer
(korn, frukt og grønt, melk, kjøtt og fisk) i mer enn tre døgn.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

5.3 Drivstoffmangel
Drivstoffmangel vil i første omgang føre til at transport blir vanskeliggjort. Det innebærer ikke
bare at folk flest får problemer med å komme seg til arbeid og fritidsaktiviteter. Det vil også gjøre
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at kommunen får problemer med å levere sine tjenester, fordi storparten av kommunens biler går
på bensin eller diesel. Dessuten vil en del ansatte i kommunen vil ha problemer med å komme seg
på jobb.
Dersom drivstoffmangel faller sammen med strømstans, vil det også være vanskelig å holde liv i
nødstrøms- og reservestrømsaggregat. Strømstans og drivstoffmangel påvirker således hverandre
ved at bensinpumpene også trenger strøm for å kunne levere.
For at drivstoffmangel skal bli et betydelig problem må den minst ramme regionalt over noe tid.
Det er verdt å merke seg at all bensin og en stor del av dieselen som skal distribueres via
bensinstasjoner i Rogaland mellomlagres på Storesund på Karmøy.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:





Alternative energikilder til drift av materiell og utstyr
for transport, oppvarming og så videre
Transport- og ferdselsrestriksjoner
Kontakte ST1 om mulig avtale om leveranse av
drivstoff i krisesituasjon.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Bensinmangel i hele Rogaland i
mer enn tre døgn i en kald periode.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

6. Bortfall av infrastruktur
6.1 Dambrudd, bortfall av drikkevann
Karmøy kommune har et forholdsvis stort antall dammer. Totalt 12 dammer er med på å regulere
vann, i hovedsak som et omfattende nett av drikkevannskilder. I hovedsak har Karmøy grunne
drikkevannsforekomster. Det skaper en særlig sårbarhet, selv om en i utgangspunktet har rikelig
tilgang til godt vann.
Det er flere risikoer knyttet til leveranse av vann:
1) Forurensning
Gjelder eksempelvis avføring fra dyr, oppblomstring av visse typer planter/alger
og eventuell kjemisk påvirkning som følge av radioaktivt nedfall mv. Den samme
effekten vil det kunne ha om vannet ikke lar seg rense (som følge av mangel på
rensemidler mv.).
2) Svikt i forsyning
Bortfall av elektrisitet kan gjøre det umulig å pumpe vann opp i vannbassengene
(vanntårn). Bassengene på øydelen av kommunen vil gå tom for vann i løpet av 1220 timer.
3) Dambrudd
Dambrudd kan være bidra til store ødeleggelser direkte på et fåtall steder i
kommunen ved at hus nedenfor dammen blir oversvømmet (Tistrei/Brekke og
Holmavatn), veier uframkommelige og så videre. Dambrudd ellers vil i hovedsak
Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2020 – side 23

ha mindre konsekvenser bortsatt fra at flom av oppdemmet vann ett sted i
systemet kan ha negativ påvirkning på dammer andre steder. Dessuten vil selvsagt
dambrudd kunne føre til redusert tilgang på drikkevann.
4) Industrivann
Noe av vannet som leveres, er spesielt beregnet på industrivirksomhet. Det gjelder
særlig til Hydro som har egen vannleveranse. Dersom dette vannet uteblir har det
ingen helsemessige konsekvenser, men kan føre til at aluminiumsproduksjonen må
stoppes.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Kontroll, testing og tilsyn med nedbørsfelt, dammer,
høydebasseng og distribusjonsnett
 Hensynssoner omkring drikkevannskildene.
 Utskifting av rør
 Avklare reservevannløsning (regionalt)
 Restriksjoner på ferdsel/atferd i nedbørsfelt, hindre
adgang til anlegg som inngår i vannbehandlingen
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






System for alternativ distribusjon av vann
Restriksjoner på bruk av vann, rasjonering
System for varsling av unormale forhold
Reservestrømforsyning til Brekke
vannbehandlingsanlegg (på plass i 2021)

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Spredning av bakterier, virus
eller parasitter fra høydebasseng.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 30

6.1.1 Forurenset drikkevann
Den nylige hendelsen på Askøy utenfor Bergen i juni 2019 illustrerer godt hvor store
ringvirkninger et forholdsvis lite tilfelle av forurenset vann i høydebasseng kan ha på
lokalsamfunnet. Så langt tyder erfaringene på at 2000 personer er blitt berørt og at to personer kan
ha omkommet delvis som følge av å ha drukket infisert drikkevann. Enda mer alvorlig var det da
kloakkforurensning av drikkevannskilden Svartediket i Bergen i 2004 førte til at over 5000-6000
mennesker ble smittet av parasitten giardia. Det førte til at mange personer ble midlertidig eller
varig uføre og fikk store medisinske utfordringer. Erstatningene i etterkant av hendelsen beløper
seg til mer enn 30 millioner kroner.

6.2 Langvarig bortfall av renovasjonstjeneste/innhenting av avfall
Karmøy kommune har i dag anlegg for mottak av grovavfall fra husholdninger og omlasting av
innsamlet avfall ved Borgardalen Miljøpark.
Innsamlingsordningen kan opphøre/forstyrres i en kortere periode som følge av streik, samtidig
havari på flere renovasjonsbiler eller drivstoffmangel. Dette anses ikke som noe stort problem
fordi avfallet vil kunne oppbevares i eksisterende beholdere. Det vil imidlertid kunne bli alvorlig
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dersom en vesentlig del av innsamlingskapasiteten (mer enn halvparten) ikke kan benyttes over
tid, f.eks. som en følge av brann eller lignende.
Grovavfall, farlig avfall og en del av avfallet som samles inn (glass- og metallemballasje og
papiravfall) kan oppbevares hjemme i en kortere eller lengre periode uten særlige problemer.
Videre finnes det private og interkommunale mottak på Haugalandet som vil kunne ta i mot slikt
avfall dersom Karmøy kommune av ulike årsaker må stenge, eller ikke kan
benytte Borgardalen Miljøpark.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Renovasjonsbilene tømmes for avfall hver dag.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Parkere renovasjonsbilene utendørs med tilstrekkelig
avstand.
Inngå beredskapsavtale med andre
kommuner/renovasjonsselskap om leie av
renovasjonsbiler og omlastingskapasitet.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i tre eller flere

renovasjonsbiler.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 6

6.3 Langvarig bortfall av strøm
Med langvarig bortfall av strøm menes at strømmen blir borte fra et større område (for eksempel
hele øy-delen av Karmøy) i et døgn eller mer. Årsaker til strømbortfall kan være at produksjon av
strøm opphører, brudd på transport av elektrisitet i nett på ulike nivåer eller havari ved anlegg
som omformer strøm fra en spenning til en annen (transformatorer). At produksjonen av strøm
skal opphøre krever en ganske omfattende krise (krig, terror), mens distribusjon av strøm i
forbrukernettet er ganske tenkbart som følge av for eksempel trefall under ekstremvær. At
høyspentledninger blir brutt skjer forholdsvis sjelden. Karmøy opplevde i 1981 at høyspentmaster
på begge sider av Karmsundet gikk overende, noe som førte til at både lokalsamfunnet ble
strømløst og Hydro måtte innstille virksomheten.
Bortfall av strøm vil ha uante konsekvenser ettersom hele samfunnet er svært avhengig av
elektrisk drevne innretninger, særlig i en kald og mørk årstid. For privatpersoner vil en viktig
konsekvens være at elektrisk oppvarming opphører, og mange har i dag ikke alternativ
oppvarming som vedovn. Alt vi har rundt oss, som vi tar for gitt, vil slutte å virke etter hvert som
de går tom for batteristrøm – mobiltelefoner, radioer, datamaskiner, kjøkkenmaskiner og så videre.
Bortfall av strøm vil blant annet ha konsekvenser for drift av Karmøytunnelen. Og enda mer
alvorlig: Medisinsk teknisk utstyr vil kunne svikte.
I det offentlige rom vil dører og heiser slutte å fungere, i butikkene vil det ikke være mulig å bruke
kassa-apparatene og bensinpumpene slutter å levere drivstoff til biler (og nødaggregat).
Noe av det som kan gjøre strømutfall ekstra alvorlig, er risikoen for at det skjer samtidig med eller
som følgehendelse av andre alvorlige hendelser (så som ekstremvær eller sabotasje) og dermed
vanskeliggjøre både varsling og krisehåndtering.
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SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Utfordre eiere av strømlinjer om tiltak som hindrer at
linjene blir brutt (blant annet fjerning av trær)

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Reservestrømsaggregater på bygg med kritiske
samfunnsfunksjoner (sykehjem, evakueringsmottak,
rådhuset, legevakt og så videre)
Evakueringsmottak med oppvarmingsmulighet
(varmestue) må tilrettelegges (finnes ikke i dag).
Vurdere betydning av kortere strømutfall (4-24 timer).

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Strømstans på hele
Haugalandet i mer enn ett døgn i en kald periode.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Kritisk (8)
RISIKO: 8

6.4 Bortfall av telefon eller internett
Telefon og annen form for elektronisk kommunikasjon kan falle bort på grunn av svikt i
strømforsyning, kabelbrudd, dataangrep eller systemsvikt/ødelagte komponenter (for eksempel
servere, fiberkabler) eller manglende kompetanse.
Svikt i elektronisk kommunikasjonssystem kan være alvorlig, særlig innenfor for helse- og
omsorgsfeltet. Det kan ha betydning for dokumentasjon, for kommunikasjon internt mellom
helsepersonell og med andre enheter, for utøvelse av helsehjelp, og for bruk av sensorteknologi.
Mye av undervisningen på skolene blir umuliggjort ved at den skjer via digitale enheter
(nettbrett/pc).
Samfunnet vårt er svært avhengig av digital kommunikasjon. Etter at fast-telefon-nettet er lagt ned
(2019) vil all telefonforbindelse på samme måten som internettforbindelse skje digitalt. Digitale
signaler kan formidles via kabel eller gjennom luft (radiosignaler). Det mest utbredte for
distribusjon av store datamengder er gjennom fiberkabel. Digital kommunikasjon forutsetter at
det er strømforsyning «i begge ender» (både hos avsender og mottaker). Det gjør digital telefoni
mer sårbart ved strømbrudd enn fasttelefonen var.
Bortsett fra det ubeleilige i at telefon/internett forsvinner i en situasjon, vil det kunne være kritisk
fordi
 Alarmer, sensorer, varslingsordninger settes ut av spill, herunder også nødnettet.
 Distribusjon av meldinger om hendelser og håndtering av hendelser kan bli rammet
 Kommunikasjon mellom hjelpemannskaper vil kunne rammes, her under også
kriseledelse
 Mange systemer som baserer seg på «tingenes internett» vil kunne slutt å fungere, så
som pasientsikringsutstyr, medisinsk-teknisk utstyr og medisinroboter på sykehjem.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Karmøy er blant kommunene der Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet vil bidra til forbedret

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2020 – side 26




reservestrøm til en mobilbasestasjon, såkalt forsterket
ekom
Satellittelefon i kriseledelsen
Radiosamband (kommunen har avtale med
Haugalandgruppen av NRRL, radioamatørene)

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Nødsamband
Papirversjoner av viktig dokumentasjon, skjemaer
mv., blant annet lister over brukere med spesielle
behov.
Øvelse i å håndtere hendelser uten tilgang på
telefon/nett.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brudd på telesamband i mer

enn 12 timer.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

7. Tilsiktede hendelser
7.1 Terrorisme, sabotasje
Hensikten med terrorisme er å ramme samfunnet gjennom å skape utrygghet/usikkerhet eller
destabilisere ved å redusere tillit mellom folk og til de offentlige institusjonene. Det ligger i sakens
natur at det er vanskelig/umulig få forutsi terrorhandlinger ettersom de hele tida sikter seg mot
det uforutsigbare, det overraskende.
Bortsett fra at et terror-angrep kan true liv og helse, vil det lett kunne påføre kommunen stort
materielt tap. Det kan også true samfunnsstabiliteten ved at kommunens evne til å utføre sine
tjenester eller håndtere kritiske situasjoner blir svekket.
Karmøy kommune opplever til stadighet forsøk på inntrengning i digitale systemer. Hydro ble i
mars 2019 utsatt for et alvorlig dataangrep med konsekvenser som det tok flere måneder og
anslagsvis 300 millioner kroner å rette opp.
Sannsynligheten for å bli rammet av terror i Norge er liten. Gjeldende trusselnivå mai 2019 er
«moderat», nivå tre av fem. Av Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering framgår
det at fokus de siste åra i noen grad er dreid fra radikaliserte islamister til høyreekstreme.
Trusselen synes å rette seg særlig mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHBT- miljøet
(lesbiske, homoseksuelle, bifile og transpersoner). Norsk politikere kan også være en del av
fiendebildet hos slike grupper siden de blir beskylt for å legge til rette for negativ utvikling av
samfunnet. Det er grunn til å tro at eventuelle høyreekstreme terrorhandlinger vil utføres av få
personer og rettes mot symbolmål, så som møteplasser for muslimer og politiske partier.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Årvåkenhet blant ansatte med tanke på «unormal»
eller mistenkelig oppførsel

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:
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Fluktveier
Evakuering
Rask oppfølging av signaler fra politi eller andre
fagmyndigheter

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Terroristangrep (fysisk).
Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (6)
RISIKO: 18
FOREKOMST:

7.2 PLIVO og liknende hendelser
Pågående livstruende vold (PLIVO-hendelser) kjennetegnes av at det iverksettes en prosedyre for
tryggest mulig samhandling mellom nødetatene for å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert
og koordinert hjelp i en situasjon der én eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med
våpen eller farlig gjenstand mot uskyldige personer.
Det er politiets operasjonssentral som definerer en PLIVO-hendelse. Men i en ROS-sammenheng
vil det være naturlig å se slike hendelser i sammenheng med andre typer voldsutøvelse eller
trusselsituasjoner.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Trening i å fange opp signaler som kan varsle
uønskede handlinger
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Klarest mulig instrukser som er øvet for involvert
personale
Rømningsveier, to utganger fra utvalgte kontor
Profesjonell håndtering av truende personer (vær
høflig og formell, snakk rolig og så videre)
Styr kontakt med personer med kjent
utageringsproblematikk

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Trussel med våpen på skole
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

7.2.1 Kriminelle handlinger
Kriminelle handlinger skiller seg fra terror ved at de er mer «operasjonelle» - de har en hensikt ut
over å skremme eller destabilisere (politiske virkninger), så som å skaffe seg materielle goder, hevn
eller opprettholde ære. Det er få kriminelle handlinger som vil være av en slik art i
Karmøysamfunnet at de kommer inn under perspektivet til en overordnet ROS. Som regel vil
kriminalitet være et forhold mellom utøver, berørte/fornærmede og nødetatene.
Det samme gjelder i hovedsak vold og trusler. Kommunen har mange tjenester som innebærer
kontakt med personer som kan ha ønske om å framsette trusler eller være voldelige. Som
myndighetsutøver kommer kommunen lett i kontakt med personer som utsettes for sterke
følelsespåvirkninger eller er ustabile. En kan som eksempler tenke seg foreldre som fratas
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omsorgen for sine barn, personer som «taper» i en nabostrid eller personer som mister for dem
uerstattelige verdier som følge av ekspropriasjon eller liknende. Dessuten er det ikke utenkelig at
noen vil forsøke å presse fram en for dem riktig avgjørelse i en sak som skal forankres politisk.
Som regel vil vold og trusler håndteres som mindre hendelser, selv om de selvsagt kan være
alvorlige nok. Dersom det offentliges evne til å levere sine tjenester, opptre som myndighetsutøver
eller samfunnstilrettelegger blir berørt, kan imidlertid virkningen av vold og trusler gå langt
utenfor det som kan løses av nødetatene i samarbeid med vedkommende virksomhet. Trusler og
vold mot for eksempel folkevalgte, vil kunne gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til viktige
posisjoner, noe som igjen vil kunne true samfunnsstabiliteten.

7.3 Informasjonshendelser
Informasjon er i økende grad blitt et begrep vi må håndtere med ulike innfallsvinkler. Tidligere
dreide det seg om å få et budskap formidlet fra en avsender til en mottaker. I dagens komplekse
samfunn inngår «informasjon» i en risiko-kontekst ikke først og fremst med tanke på at en ikke
lykkes å formidle budskapet, men fordi
 Personopplysninger (i vid forstand) eller andre fortrolige opplysninger kan komme på
avveie og/eller bli misbrukt
 Samling av informasjon kan gå tapt (f.eks. ved at arkivsystemer blir ødelagt)
 Falske nyheter og konspirasjonsteorier kan bidra til å destabilisere samfunnet eller øke
risikoen for andre uønskede hendelser (eksempelvis motstand mot vaksine).
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:







Oppfølging av tilganger
Rutiner for å oppdage feil og misbruk
Databehandleravtaler
Gode arbeidsrutiner, bevissthet og årvåkenhet blant
ansatte
Sikring av data gjennom virusbeskyttelser mv.

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Utvikling av en egen IKT-beredskapsplan
Redundante systemer og systemseparasjon

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Dokumenter med følsomme
personopplysninger når offentligheten.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 20

7.3.1 Informasjonssikkerhet
Pålitelighet og sikkerhet knyttet til overføring og lagring av informasjon: konfidensialitet og
tilgjengelighet, kvalitet og integritet. Dokumentasjon kan gjøres feil. Utilgjengelig informasjon.
Informasjon lagret på papir, mobil og annen elektronisk oppbevaring kan komme på avveie. I
henhold til lovverket er det krav om at personsensitiv informasjon skal oppbevares på forsvarlig
måte. Krav om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av nødvendig informasjon for å kunne
utføre oppgavene i etaten.
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System for lagring av data mangler. Manglende sikkerhet ved skytjenester og
integrasjonsløsninger. Tilgang til data/-systemene for uvedkommende, f.eks. ved datainnbrudd,
manglende sikring (lagring/låsing), mistet mobil eller pc. Passord tilgjengelig for uvedkommende.
Manglende kompetanse for riktig dokumentasjon, f. eks systematisk feildokumentasjon.
Konsekvensene for liv og helse er at en ikke får gitt riktig eller tilstrekkelig helsehjelp. Økonomisk
kan det føre til erstatningskrav. Fare for omdømmetap på grunn av opplysninger på avveie
vurderes som stor.

8. Spesielt ressurskrevende hendelser
Av og til opplever en at enkelthendelser som i seg selv ikke er veldig omfattende må håndteres
som krisehendelser på overordnet nivå fordi de krever mye og sammensatte ressurser. I seinere år
har en opplevd opphopning av selvdrap, situasjoner knyttet til rus, vold, overgrep og stor
tilstrømning av flyktninger og brukere som forsvinner eller får den behandlingen de trenger. Dette
er i seg selv ikke «kriser» og har som regel vært håndtert greit av respektive virksomheter/aktører.
På grunn av at slike hendelser lett utløser stor oppmerksomhet i medier, lokalsamfunn eller
omgivelser på annen måte, kan det være nyttig å vurdere å behandle totalsituasjonen som «krise»,
som innebærer tverrfaglig og tverretatlig innsats for å sikre blant annet informasjon,
omdisponering av ressurser og annen form for overordnet strategisk håndtering.
Det er viktig å presisere at det ikke er aktuelt å bryte inn i eller ta over ansvar for den faglige
håndteringen av hendelsene. Det er også verdt å bemerke at psykososialt støtteteam er å betrakte
som nødvendig helsehjelp. Det utløses av legevakt ut fra behov og ønske om bistand og ikke av
kriseledelsen.
Et typisk trekk er at mediene i slike situasjoner som for øvrig håndteres på en god måte, tar
kontakt med mange ulike instanser i kommunen (eksempelvis fra en konkret sak rådmann,
ordfører, kommuneoverlege, etatssjef for helse og omsorg, helsesjef, kommunikasjonsrådgiver,
virksomhetsleder(e) og tillitsvalgte). Dersom innsats i hendelsen ikke samordnes på overordnet
nivå, vil en lett oppleve at det oppstår en «informasjonskrise» som kan bidra til å svekke tilliten til
«systemet», redusert omdømme og samfunnsstabilitet.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:




Medieovervåkning
Varslingssystemer og kommunikasjon mellom nivåer
i organisasjonen

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Samordning
Kommunikasjon
Omprioritering av ressurser
Plassering av «eierskap» til hendelsen i kommunal
organisering

9. Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Med økende mobilitet og turisme, følger også risikoen for at personer fra Karmøy kommer til
skade eller omkommer andre steder i Norge eller i utlandet.
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Når mennesker fra Karmøy utsettes for eller blir berørt av store uønskede hendelser andre steder i
verden, vil det ha påvirkning også på vårt lokalsamfunn. Selv om ulykker eller andre hendelser
skjer langt borte, kan de som rammes ha pårørende, venner, kolleger og så videre i Karmøy. Vi har
i nyere tid sett flere eksempler på slike hendelser:
 Utøya 22. juli 2011
 Tsunamien i Sør-Øst-Asia/Indiahavet i desember 2004
Eksempelvis har Karmøy folkehøgskole jevnlig med grupper på reiseopplegg til mer og mindre
fjerntliggende strøk (blant annet Kina). Men det er også nærliggende å trekke fram grupper av
elever, idrettslag eller musikkorps som eksempler. En kan også lett forestille seg hvordan en
offshoreulykke eller et uhell med en båt hjemmehørende i Karmøy vil kunne ramme.
Ofte vil det være tilstrekkelig i slike situasjoner at kommunen bidrar med lovpålagt helsehjelp
gjennom for eksempel psykososialt støtteteam. I andre tilfeller er det nødvendig å etablere
kriseledelse for å sikre at hendelsen ikke skaper unødig frykt i lokalsamfunnet, bidrar til
destabilisering eller for å sikre kommunens omdømme.
Det er også tenkelig at hendelser (langt) borte fra Karmøy kan ha direkte påvirkning på
lokalsamfunnet. I ROS-analysen er radioaktivt nedfall som følge av en ulykke ved
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield trukket fram. Et annet nærliggende eksempel er
vulkanutbrudd på Island som ved flere anledninger har hindret flytrafikk til Norge og spredd
vulkansk aske til Norge.

9.1 Personer som kommer til Karmøy
En skal heller ikke overse hendelser som blir «brakt til Karmøy» ved at personer kommer hit fra
områder med eksempelvis sykdomsutbrudd (både blant mennesker og dyr). Ebola-utbruddet i
Afrika i 2014 illustrerer dette. De som kommer kan både være hjemmeboende her, turister og
arbeidskraft fra andre land.

10. Hendelser på tvers av kommunegrensene
Store uønskede hendelser kjenner ikke kommunegrenser. Ikke minst vil hendelser på/i nærheten
av sjøen lett føre til at flere kommuner blir involvert. Dessuten er det ikke utenkelig at hendelser
kan ramme eller kreve innsats fra flere kommuner.
Haugalandet er i økende grad et stort felles bo- og arbeidsmarked. Det vil lett kunne innebære at
hendelser rammer mer enn «vertskommunen».
Karmøy har de siste åra inngått i et stadig tettere beredskapssamarbeid med Sveio, Haugesund,
Utsira, Tysvær og Bokn kommuner gjennom beredskapsforum for Ytre Haugalandet.
Beredskapskontakter/-koordinatorer fra disse kommunene møtes jevnlig, en har felles øvelser og
årlig felles beredskapsråd. Utgangspunktet for dette arbeidet var å samarbeid om felles ROSanalyser. Dette arbeidet pågår stadig, men en har også samarbeidet om felles
informasjonsinnhenting, felles opptreden overfor eksterne aktører, innhenting av felles tilbud på
utstyr og tekniske løsninger og felles kompetansebygging.
Hendelser som av natur lett kan være «interkommunale» er:
 Skipsforlis med tilhørende utslipp
 Hendelser knyttet til gassrørledningen eller fordelingsnett for gass
 Cruiserelaterte uhell med mange passasjerer
 Tunnel-ulykker
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Storulykker
Flyulykker
Pandemier og omfattende epidemier

Det meste av nødtjenester leveres på tvers av kommunene, så som brann, politi og helse. Selv om
en hendelse i seg selv ikke er tverrkommunal, kan den innebære behov for omdisponering av
personell eller at tjenestetilbud til omkringliggende kommuner reduseres. Tenker vi oss for
eksempel et uhell med et stort cruiseskip, vil det kunne legge beslag på veldig mye av regionens
kapasitet både når det gjelder hjelpepersonell og senger.
Karmøy er også med i Kommunalt informasjonsforum i Rogaland (KIR) som muliggjør
kommunikasjonsstøtte fra andre kommuner i en krisesituasjon.
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Opprettholdelse av kritiske
samfunnsfunksjoner og kommunens
evne til å opprettholde sin virksomhet
Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen også kartlegge særlige utfordringer
knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur og kommunens evne til å
opprettholde/gjenoppta sin virksomhet ved en uønsket hendelse.

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
Her gjennomgås hvordan kritiske samfunnsfunksjoner påvirker og påvirkes av ulike
hendelsestyper og i hvilken grad de kan holdes i gang i en krisesituasjon.

Forsyning av mat og medisiner
Som påpekt ovenfor skal det mye til for at stopp i leveransene av matvarer skal innebære fare for
liv og helse. Annerledes kan det lett bli med medisiner som det er små lagre av lokalt og der
forsyning lett kan bli forstyrret av ekstra stor etterspørsel (for eksempel under en epidemi) eller at
tilgangen blir redusert som følge av produksjonsproblemer.
Forsyning av mat og medisiner kan påvirke/påvirkes av de fleste hendelsestypene (natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser, store ulykker, næringsvirksomhet, atomulykker og
strålehendelser, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser).

Ivaretakelse av behov for husly og varme
Karmøy kommune har i sitt beredskapsplanverk ikke pekt ut spesielle steder for å huse mennesker
som trenger det i en krisesituasjon. Det er mange muligheter for å sikre folk husly, så som







Kommunale institusjoner
Karmøy folkehøgskole
Andre skoler (med midlertidige senger)
Campingplass (Skudeneshavn)
Hotell, pensjonater og andre mindre overnattingssteder
Privat innkvartering

For fastlandet og i den utstrekning ikke både bru og tunnel er stengt, vil en også kunne nyttiggjøre
seg overnattingstilbud i Tysvær og Haugesund, eller lengre unna.
Det som kommunen har dårlig med, er evakueringsmottak der en kan holde folk varme i en kald
periode uten strøm (varmestuer).
Mangel på husly og varme kan særlig påvirke/påvirkes av hendelsestypene natur- og
klimahendelser og bortfall av infrastruktur.

Forsyning av energi og drivstoff
De fleste av oss er både yrkesmessig og privat helt avhengige av strøm og andre energikilder. Det
er også helt nødvendig for å kunne etterspørre hjelp og for at noen i neste omgang skal kunne gi
den hjelpen. Et langvarig utfall av elektrisitet vil derfor lett bli en krise i seg selv, og i forbindelse
med andre uønskede hendelser vil også mer kortvarig utfall kunne forsterke de negative effektene.
Karmøy kommune har nødstrøm på en rekke institusjoner. Det gir ikke grunnlag for normal drift,
men mulighet til å opprettholde et antall vitale funksjoner. Det muliggjør også telefonkontakt til
mange deler av kommunen, siden telefonsignalene går gjennom egen fiberkabel som forutsetter at
det er en datamaskin i hver ende som kan formidle disse.
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Paradokset er at leveranse av drivstoff til nødstrømsaggregat (diesel) normalt forutsetter strøm til
pumpene.
Noen god plan for å anskaffe drivstoff (til biler, maskiner mv.) i en knapphetssituasjon foreligger
ikke.
At mange en er på vei over til elektrisk drift på stadig flere biler innebærer en sårbarhet, men kan
også bidra til robusthet ved at en har kjøretøy som baserer seg på ulike energibærere.
Forsyning av energi og drivstoff vil kunne påvirke/påvirkes av alle hendelsestypene, blant annet
fordi det gjør det vanskeligere å etterspørre hjelp og å få hjelpen fram.

Tilgang til elektronisk kommunikasjon
For folk flest vil tap av eksempelvis datanettverk først og fremst være til plage og ikke noen risiko
for liv og helse. Derimot vil det kunne oppstå store problemer dersom mobilnettet faller ut.
Karmøy kommune har anskaffet en satellitt-telefon til bruk når all vanlig telefontrafikk er
umuliggjort. Til krisehåndtering er det også anskaffet nødnetterminaler. Kommunen har inngått
samarbeid med Haugalandsgruppen av NRRL (radioamatørene) for å sikre tilgang til
radiokommunikasjon i en situasjon der en ikke har tilgang til andre (digitale)
kommunikasjonsformer.
Mange av kommunens datasystemer vil kunne drives lokalt dersom internett faller ut så lenge det
finnes nødstrøm. Et annet paradoks er at kommunens krisehåndteringsverktøy, DSB-CIM, vil være
ett av de som ikke lar seg bruke ved bortfall av internett.
Tilgang til elektronisk kommunikasjon vil kunne påvirke/påvirkes av alle hendelsestypene siden
det kan vanskeliggjøre krisehåndtering og -kommunikasjon. Mest direkte er koplingen til
helserelaterte hendelser og bortfall av infrastruktur.

Forsyning av vann og avløpshåndtering
Gjennom sine høydebasseng vil Karmøy kommune kunne levere drikkevann til forbrukerne i 1220 timer etter at Brekke vannverk blir forhindret fra å levere vann. Etter dette, må en basere seg på
utkjøring av vann og kjøp av flaskevann, oppsamling av regnvann og så videre. I løpet av 2021
ventes det at vannverket har reservekraft tilgjengelig i form av et stort strømaggregat. Da vil
vannverket kunne levere vann med fullkapasitet også ved langvarig strømutfall.
Avløpshåndteringen er det ikke noe alternativ til.
Forsyning av vann og avløpshåndtering vil særlig kunne påvirke/påvirkes av natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser næringsvirksomhet og bortfall av infrastruktur.

Framkommelighet for personer og gods
Eksempelvis en omfattende klimabasert hendelse vil kunne føre til at Karmsund bru stenger. Det
er også tenkelig at Karmøytunnelen stenger. Det er eksempler på at de har vært stengt samtidig,
om enn kun i en kort periode og ikke mer stengt enn et nødetatenes kjøretøy kunne slippes
gjennom.
Veinettet i kommunen er ellers slik at det skal mye til for å hindre framkommeligheten helt – det
finnes som regel omkjøringsmuligheter, selv om det gjerne kan ta noe mer tid. Det vil dermed
være mulig å etablere alternative transportruter og forsyningslinjer.
Så lenge en har ferdsel til og fra øya, er Karmøysamfunnet godt dekket med transportmuligheter.
Det kan selvsagt være at flyplassen må stenge. Det vil imidlertid være alternativer tilgjengelig, selv
om det skaper plunder og heft og kanskje og så medfører økonomiske merbelastninger.
Framkommelighet for personer og gods vil særlig kunne påvirke/påvirkes av natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser, næringsvirksomhet, forsyningssvikt og bortfall av
infrastruktur.
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Oppfølging av særlig sårbare grupper
Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en skal ivareta særlig sårbare grupper i en krisesituasjon.
Ved flere av de analyserte hendelsene er det risiko for at sårbare grupper vil rammes først og
sterkest. Karmøy kommune har en godt utbygd hjemmetjeneste som vil kunne bistå mange utsatte
mennesker.
Språk er en utfordring. Blant de 42.000 innbyggerne i kommunen og eventuelle besøkende vil det
være flere tusen personer som ikke kan nyttiggjøre seg informasjon på norsk. I Karmøy bor det
mennesker fra ca. 100 land som snakker minst 35 forskjellige språk. Mange av dem har lært norsk
eller har pårørende eller vertskap som kan hjelpe dem. Men det vil helt sikkert være et stort antall
som ikke blir klar over hendelsen, som ikke får hjelp eller ikke får sjansen til å opptre adekvat på
grunn av språkbarrierer.
Det er lagt til rette for jevnlig utskrift av lister over personer i hjemmetjenesten som har behov for
særlig støtte i krisesituasjoner.
Oppfølging av særlig sårbare grupper vil påvirke/påvirkes av helserelaterte hendelser, store
ulykker, atomulykker, stor brann, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser.

Nødvendige helse- og omsorgstjenester
Helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune anses som brede og robuste. En kan selvsagt ikke
utelukke at økt pågang og redusert kapasitet som følge av at ansatte rammes, kan føre til store
driftsproblemer i en akuttfase. Over tid vil det være mulig å etablere gode alternative systemer.
Kommunens tjenestetilbud er svært desentralisert, noe som gjør at det nesten kreves en regional
krise som også slår ut tjenestetilbudet i nabokommunene for at hele helse- og omsorgstjenesten
skal bli berørt på en gang.
Nødvendige helse- og omsorgstjenester vil særlig påvirke/påvirkes av helserelaterte hendelser,
store ulykker, atomulykker, forsyningssvikt, tilsiktede hendelser og bortfall av infrastruktur.

Nød- og redningstjeneste
Brannvesenets oppgaver i Karmøy er overtatt av det Haugaland Brann og Redning IKS. Nød- og
redningstjenestene anses som robust. Karmøy er den største kommunen i landet hvor en baserer
seg på deltidsbrannfolk. Også brannvesenet er desentralisert, slik at det skal mye til at hele styrken
blir berørt av en hendelse.
Nød- og redningstjenestene kan påvirke/påvirkes av natur- og klimahendelser, helserelaterte
hendelser, store ulykker, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser.

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering
Som nevnt ovenfor vil kriseledelse og – håndtering være avhengig av telefon, datanettverk og
strøm for å fungere etter forutsetningene. Det betyr ikke at en krise ikke han håndteres på en
tilfredsstillende måte i «analog modus». Det innebærer bare at en må improvisere. Godt
gjennomtenkte planer, gode systemer og god organisering gjør improvisasjon lettere enn om en
ikke var godt forberedt.
Karmøy kommune har lagt vekt på å bygge opp en bred og robust beredskapsorganisasjon med
mange mennesker som kan håndtere ulike funksjoner og også samhandle via DSB-CIM (så lenge
en har strøm og nett). Det er allokert betydelige mannskapsressurser til eksempelvis å ta imot
evakuerte og håndtere pårørende, informere og kommunisere og så videre. Til de aller fleste
funksjonene i kriseledelsen er det utpekt stedfortredere, og normal varsling av krisestab vil også
utløse samling av etatsledelsene på rådhuset. Det er behov for noe mer planlegging av
lengevarende hendelser som gjør at en må bytte ut nøkkelpersonell innenfor kriseledelse og
krisehåndtering.
Kommunens kriseledelse og krisehåndtering kan påvirke/påvirkes av alle typer hendelser som
inngår i ROS-analysen.
Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2020 – side 35

Opprettholde kommunens virksomhet
Karmøy kommune har gjennom flere tiår vært forskånet for store uønskede hendelser. Det er
selvsagt en velsignelse, men kan også innebære en sårbarhet. Det er sjelden systemene blir satt på
prøve, med tilhørende sjanse til å avdekke mangler og forbedringspotensialer. På et generelt
grunnlag er det imidlertid grunn til å anse Karmøy kommune som en robust organisasjon. Noen
av suksessfaktorene er nevnt ovenfor – bredde og desentralisert er stikkord som borger for at
virksomheten i hovedsak vil kunne holdes oppe også i krisesituasjoner.
Det er også naturlig å peke på det gode samarbeidet som er mellom kommunene på Haugalandet,
både når det gjelder operativ nødhjelp og når det gjelder innsats på strategisk nivå.
I en krisesituasjon er det naturlig nok de «brede» tjenestene det vil være mest komplisert å holde i
normal gjenge: Sykehjem, skoler, barnehager og så videre. Kapasiteten i de ulike tjenestene bør
imidlertid være stor nok til at det er mulig i en akutt situasjon å kompensere bortfall av
enkeltpersoner og enkeltvirksomheter.

Det sivile samfunn
Uten å gjøre det til ei sovepute, er det viktig å huske på at samfunnet ikke bare består av
kommunen eller nødetatene. All erfaring tilsier at «det sivile samfunn» er i stand til å bidra
vesentlig i å ivareta mennesker, miljø og materielle verdier. I denne forbindelse må vi heller ikke
glemme å nevne det brede spekteret av frivillige organisasjoner som sannsynligvis vil stille opp på
ulike nivåer i en krise – fra redningsoperasjoner til psykososial støtte og praktisk hjelp til
mennesker som trenger det.
Erfaringene tilsier at folk finner løsninger lokalt. Sivilsamfunnet strekker seg ofte langt for at ting
skal fungere i vanskelige tider.

Hendelser som påvirker hverandre
Sammenfall av hendelser som hver for seg ikke er svært dramatiske kan få store konsekvenser av
at de skjer samtidig eller i kjede og at de gjensidig påvirker hverandre. En hendelse kan utløse en
annen eller forsterke en annen hendelse, eller de kan gjensidig påvirke hverandre slik at det
oppstår uheldige spiraleffekter. Under enkelthendelsene er dette berørt i noen grad. Her går vi litt
mer spesifikt inn på dette ut fra hver enkelt hendelseskategori.

Natur- og klimahendelser
Helsehendelser
Natur- og klimahendelser kan føre til økt spredning av smitte. Utførelse av helse helsetjenester bli
vanskelig f.eks. fordi ambulanser får vanskelig for å komme fram. Dersom klimahendelsene bidrar
til forurensning av drikkevann, vil det naturlignok påvirke helsa til folk.
Store ulykker
Natur- og klimahendelser kan føre til et spekter av ulykker. Veiulykker kan forekomme fordi trær
blåser over ende eller veier blir oversvømmet. Dersom ulykker skjer samtidig med store vær/klimahendelser, blir det vanskeligere å håndtere ulykkene og ta seg av skadde eller andre berørte.
Stor brann
Branner kan forverres av sterk vind og/eller tørke. Brannbiler kan få problemer med å komme
fram.
Forsyningssvikt
Natur- og klimahendelser kan hindre at forsyning av nødvendige produkter. Mangel på drivstoff
kan gjøre det vanskelig å få i gang reservestrømsaggregat for å håndtere klimahendelser (for
eksempel pumpe vann ut av kjellere).
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Bortfall av infrastruktur
Brudd på infrastruktur kan forårsakes av natur- og klimahendelser. Sammenfall av
infrastrukturbortfall og klimahendelser vil redusere sjansen for å håndtere hendelsene, særlig ved
bortfall av strøm, telefon og andre IKT-løsninger.

Helsehendelser
Store ulykker
Større ulykker rammer ofte liv og helse. Det kan være personer som blir direkte skadd i
hendelsene, eller personer som blir traumatisert av å observere ulykker. Noen ganger fører store
ulykker også til at personer som bor i nærheten blir påvirket av giftige substanser som slippes ut
som følge av ulykkene (gjelder for eksempel lagring av farlig avfall og atomulykker). Det er
derimot ikke særlig fare for økt smittespredning som følge av store ulykker. Det er tenkelig at store
ulykker utløses av at smittede personer fører bil, båt eller fly uten å være friske nok til å gjøre det.
Stor brann
Store branner kan lett føre til skade på liv og helse i form av brannskader. Den mest utbredte
dødsårsak i forbindelse med brann, er at offeret puster inn giftig røyk. Det er liten fare for at brann
bidrar til sykdomssmitte.
Forsyningssvikt
Medisinmangel er en åpenbar helseutfordring. Dette er et økende problem ved at det blir
vanskelig å skaffe selv sentrale medikamenter. Matmangel kan også over lang tid føre til
mangelsykdommer. Problemer med å få tak i drivstoff kan gjøre det vanskelig å redde skadde,
både fordi ambulanser kan gå tomme for drivstoff og fordi en ikke har drivstoff til
reservestrømsaggregat.
Bortfall av infrastruktur
All bortfall av infrastruktur vil potensielt kunne bidra til smitte og også vanskeliggjøre behandling
av skadde.
Tilsiktede hendelser
Smittsomme sykdommer kan være resultat av at smitte er bevisst plantet/spredd

Store ulykker
Stor brann
Store ulykker fører ikke sjelden til branner av ulik størrelse. Det vil være en alvorlig trussel ved
blant annet tunnel-ulykker og gasslekkasjer/-eksplosjoner. Men store ulykker er ikke noen alvorlig
trussel mot de utvalgte brann-objektene i denne analysen (institusjon, publikumsbygg,
folkeansamlinger og trehusbebyggelsen i Skudeneshavn).
Forsyningssvikt
Store ulykker kan på kort sikt bidra til forsyningssvikt, men det vil som regel ramme
forsyningslinjer som det er mulig å erstatte. En større ulykke ved lager for bensin på Storesund vil
potensielt kunne ramme leveranse i hele Rogaland i en periode.
Bortfall av infrastruktur
Bortfall av infrastruktur vil kunne gjøre det vanskelig å håndtere store ulykker. Store ulykker kan
også være årsak til at de fleste formene for infrastruktur blir brutt.
Tilsiktede hendelser
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Det er ikke utenkelig at terrorisme skjer ved å forårsake store ulykker. Det er nok å henvise til
hendelsene i New York 11. september 2001. Det er heller ikke utenkelig at håndtering av store
ulykker blir vanskeliggjort på grunn av tilsiktede handlinger, uten at det er noe framtredende
trekk i Norge i moderne tid.

Stor brann
Forsyningssvikt
Brann kan bidra til forsyningssvikt, særlig drivstoffmangel, i alle fall på kort sikt.
Bortfall av infrastruktur
Bortfall fra vannforsyning kan være avgjørende for muligheten til å slukke branner. Brann i
avfallsanlegg forekommer ikke sjelden, men det er ikke vurdert som å være en vesentlig risiko i
Karmøy.
Tilsiktede hendelser
Brann eller trussel om brann kan potensielt være et virkemiddel for terrorister i gitte tilfeller, men
det har erfaringsmessig ikke vært framtredende.

Forsyningssvikt
Bortfall av infrastruktur
Bortfall av infrastruktur kan i noen grad bidra til forsyningssvikt, men det vil neppe være
hovedgrunnen til at det blir vanskelig å opprettholde leveranse av medisiner, mat eller drivstoff.
Det er klart at stengte veier kan gjøre det vanskelig å levere ulike produkter, men det vil ofte være
muligheter for omkjøring, i alle fall etter noe tid.
Tilsiktede hendelser
Det er rimelig å anse forsyning av medisiner, mat eller drivstoff som et mulig mål for
terrorisme/sabotasje.

Bortfall av infrastruktur
Tilsiktede hendelser
Bortfall av infrastruktur kan være konsekvens av tilsiktede hendelser, særlig sabotasje. Det kan
være et mål for terrorisme/sabotasje å forstyrre leveransen av både drikkevann, strøm og
telefon/internett.

Behov for befolkningsvarsling og evakuering
Enkelte hendelser krever at hele befolkningen raskt får tilgang på informasjon. Dette vil sikres ved
at informasjon legges ut på kommunenes nettsider og sosiale medier og ved samarbeid med
etablerte medier når det er behov for det. Kommunen har system for varsling på sms til alle
mobiltelefoner som er registrert i kommunen. I beredskapsplanen finnes egen informasjonsplan.
I de tilfeller hvor det er behov for evakuering er kommunen forberedt på å etablere
evakueringssenter. Evakuering vil skje i samarbeid med relevante nødetater. På samme måten er
kommunen forberedt på å etablere pårørendemottak, enten i kombinasjon med evakueringsmottak
eller hver for seg. I beredskapsplanen finnes det egen plan for evakuering og håndtering av
pårørende.
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Bakgrunnen for ROS-analysen
Hjemmelsgrunnlag
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) viser kommunens plikt til beredskapsarbeid.
Hjemmelsgrunnlaget for kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er å finne i lovens § 14,
første ledd. I tillegg hjemler paragrafens andre og tredje ledd kommunens plikt til å legge risikoog sårbarhetsanalysen til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap,
herunder også ved utarbeidelse av planer og areal- og kommunedelplaner.
Loven henviser også eksplisitt til plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven), som dermed også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget.
Loven en konkretisert i forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt.

Videreføring av tidligere planer
Den første ROS-analysen for Karmøy kommune ble utført i 1997, og revidert i 2005. I 2010 ble det
foretatt en omfattende revisjon av analysen. Arbeidet den gang ble organisert med en omfattende
involvering av kommunale virksomheter gjennom etatsvise arbeidsgrupper. Den versjonen ble ført
videre i 2016 som en revisjon.
Den foreliggende versjonen av ROS-analysen er bygget opp fra bunnen gjennom en omfattende
prosess i hele kommuneorganisasjonen og i samråd med andre samfunnsaktører.
KommuneROS er en selvstendig ROS-analyse for Karmøy kommune, men bygger på og må sees i
sammenheng fylkesmannens ROS (sist revidert 2018), andre kommuner i regionen og andre ROSanalyser som er foretatt på temaområder mv. i kommunen. DSBs «Analyser av krisescenarioer
2019» er også brukt som grunnlagsdokument i analysen.
Den største forskjellen mellom 2020-versjonen og 2016 er omfanget og at det er lagt større vekt på
oversikt, involvering og eierskap i organisasjonen enn på fyldige omtaler av uønskede hendelser.

Mål
KommuneROS skal gi et bilde av risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet
nivå, med vekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon.
Med dette skal analysen bidra til å ivareta kommunens plikter i henhold til Lov om kommunal
beredskapsplikt og sivile beskyttelsestiltak, og danner grunnlaget for arbeid med kommunal
beredskap og planlegging herunder arealplanlegging og kommunedelplaner.
Analysen som grunnlag for planlegging i kommunens virksomhet skal sikre en strukturert
tilnærming til kommunens risikoområder – og med det redusere sannsynligheten for en uønsket
hendelse, og samtidig bidra til å redusere konsekvensene av en inntruffet hendelse – både for
samfunnet og Karmøy kommunes innbyggere.

Sammenheng i planverket
ROS-analysen henger naturlig tett sammen med kommunens overordnede beredskapsplan, særlig
gjennom «oppfølgingsplan for kommunal beredskap».
ROS-analysen er det eneste av disse plandokumentene som skal vedtas politisk. Det skjer i et
kommunestyre tidlig i hver valgperiode. Det er imidlertid naturlig ved disse anledningene også å
legge fram beredskapsplanen og oppfølgingsplanen for de folkevalgte til orientering og eventuelt
kommentarer.
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Metode
ROS-analysen er utarbeidet i tråd med tradisjonell risikovurdering. En har imidlertid valgt å
forenkle formkravet for å gjøre risikovurdering tilgjengelig for flere som ikke har dette som
hovedarbeidsområde, særlig inn i de kommunale virksomhetene.

Definisjoner og begreper
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsstabilitet. Risiko er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensene av
uønskede hendelser.
Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å
forekomme.
Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse.
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå mål, og å levere nødvendige
tjenester, når det utsettes for påkjenninger.

Gjennomføring
Arbeidet med foreliggende ROS-analyse startet allerede i mars 2017. For å forsikre seg om at det
ikke bare ble «klipp og lim», valgte en denne gangen å begynne med helt blanke ark. Prosessen
startet med at det ble utviklet et eget digitalt verktøy for kartlegging av risikoer, spesielt beregnet
på lokale virksomheter i kommunen.
Alle virksomheter (typisk skoler, barnehager, sykehjem og så videre) ble pålagt å vurdere risikoer
lokalt i løpet av våren 2018. Disse skulle så sammenfattes og kompletteres på virksomhetsnivåer (i
sektorene på etatsnivå) i løpet av høsten 2018. Våren 2019 har dette materialet vært til bearbeiding
i ei prosjektgruppe som består av ressursgruppa for beredskap utvidet med kommuneoverlegen
og en representant for brannvesenet.
I denne prosessen (våren 2019) ble det avholdt møte med relevante eksterne samfunnsaktører –
nabokommuner, større bedrifter, viktige samfunnsaktører mv. Disse er i slutten av prosessen også
invitert til å uttale seg om et ferdig utkast til analyse-rapport. Følgende sendte inn sine innspill:


Politiet



Fylkesmannen i Rogaland



Statens vegvesen



Haugalandsgruppen av NRRL (radioamatørene)



Gassco



DuPont Nutrition Norge AS



Equinor



Heimevernet

Det er i rapporten ikke gjort rede for de ulike innspilla, men det er utarbeidet en egen rapport for
høringen.
Møter mellom beredskapskoordinatorer på Haugalandet er blitt brukt for å drøfte felles
problemstillinger, for å sikre at det er samsvar i vurderingen av felles utfordringer. I tillegg er det
gjennomført et betydelig antall enkeltsamtaler med så vel interne som eksterne instanser.
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Ut over hendelser som får et høyt produkt ved å multiplisere verdi for sannsynlighet med verdi
for konsekvens, har en også forsøkt å ta hensyn til såkalte «sorte svaner». Det er «utenkelige
hendelser» som til tross for ekstreme konsekvenser får en lav risikoverdi.

Nivå-hierarki
Det er viktig å være seg bevisst at en hendelses grad av opplevd risiko er avhengig av nærhet. En
krise for et individ i samfunnet, er ikke nødvendigvis en krise for kommunen eller samfunnet som
sådan. Store hendelser på virksomhetsnivå kan framstå som krise for brukere av tjenestene eller
ansatte. På den annen side kan en «opphopning» av tilfeller som på et lavere nivå bli en kommunal
krise fordi de krever samordning av ressurser og informasjonsinnsats. Når en jobber med ROSanalyse er det derfor viktig å være seg bevisst på hvilket nivå en analyserer.
Målet for denne analysen er en kommuneROS, altså en risikoanalyse for samfunnet Karmøy og
organisasjonen Karmøy kommune, som premissleverandør for lokalsamfunnet. Dette er derfor
det øverste nivået i denne analysen.
Kommunens organisasjon består av flere etater som overbygning over enheter som yter tjenester
innen sine felt til kommunens innbyggere. I tillegg er kommunens organisasjon bare en del av det
sammensatte samfunnet kommunen som helhet representerer.
I overordnet beredskapssammenheng er Karmøys avgrensning at det omfatter hendelser som går
utenfor det den ordinære beredskapen kan håndtere. Som regel takles uønskede hendelser greit av
virksomhetene, eventuelt i samarbeid med nødetatene.
Men også på lavere nivå må det foretas risikovurderinger for å minimalisere forekomst og
konsekvenser av uønskede hendelser. Derfor har kommunen utviklet et eget verktøy for
risikokartlegging på virksomhetsnivå.

Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag
Ved å multiplisere tall for sannsynlighet og konsekvens, får vi risikoverdien for den vurderte
hendelsen eller trusselen. Ut fra gjeldende «akseptkriterier" (se nedenfor) kan en da fordele
hendelsene mellom grønt (normal risiko), gult (betydelig risiko) og rødt (uakseptabel risiko):
Ubetydelig
En viss fare
Alvorlig
Kritisk
Katastrofalt

Lite sannsynlig Noe sannsynlig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

2
4
6
8
10

10
20
30
40
50

14
28
42
56
70

6
12
18
24
30

Matrisa viser hvordan ulike risikoverdier får ulike farge. Risikoverdi på inntil 15 gir
grønn farge, mellom 15 og 35 gir gul og over 35 gir rød.

Tabell for sannsynlighet
Begrep

Intervall

Lite sannsynlig

1

Mindre enn en gang hvert 50. år

Noe sannsynlig

3

Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år

Sannsynlig

5

Mellom en gang i året og en gang hvert 10. år

Svært sannsynlig

7

En gang i året eller oftere
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Tabell for konsekvens
Begrep

Liv og helse

Miljø

Materielle
verdier

Ubetydelig

2

Få og små personskader

Ubetydelig skade på miljøet

En viss fare

4

Alvorlig personskade,
dødsfall kan forekomme

Miljøskader som krever mindre
tiltak

Skader for inntil
500.000
Skader for inntil
5.000.000

Alvorlig

6

Inntil 4 døde, inntil 10
alvorlig skadde / syke

Miljøskader som krever større
tiltak

Skader for inntil
50.000.000

Kritisk

8

Inntil 10 døde, inntil 20
alvorlig skadde / syke

Omfattende og langvarige skader
på miljøet

Skader for inntil
100.000.000

Katastrofalt

10

Over 10 døde, over 20
alvorlig skadde / syke

Omfattende og uopprettelige
skader på miljøet

Skader for over
100.000.000

Akseptkriterier
Med akseptkriterier menes ikke en etisk forutsetning om at en visse risikoer kan aksepteres, men
en metodikk for klassifisering av risikoer med tanke på fokus og prioritering. I vår analyse er
risikokategoriene delt inn i tre; normal risiko, betydelig risiko og uakseptabel risiko.
Normal risiko – hendelser håndteres av den daglige stående beredskapen. Regnes som et
risikonivå som er dagligdags i samfunnet, og med det en grad av risiko som er uunngåelig og som
en forventer å måtte leve med. Enkelte hendelser som havner i denne kategorien kan imidlertid ha
høyere konsekvenser enn det den daglige beredskapen kan håndtere, men sannsynligheten for at
disse hendelsene inntreffer er svært lav (se punktet om sorte svaner nedenfor). I risikomatrisene vil
risikoverdier mellom 2 og 15 komme ut med grønn farge.
Beredskapstiltak vurderes ut fra kost/nytte-forhold.
Betydelig risiko – en risiko der hendelser kan medføre at den daglige stående beredskapen ikke er
tilstrekkelig.
Kategorien grenser i nedre sjikt til akseptert risiko, og i øvre sjikt til uakseptabel risiko.
Sammenfallende hendelser i denne kategorien kan kvalifisere for tiltak i henhold til uakseptabel
risiko.
Beredskapstiltak bør vurderes, kost/nytte-forholdet vurderes mot ønsket/oppnåelig grad av
risiko. Tallmessig vil risikoverdier mellom 15 og 35 komme ut med gul farge.
Uakseptabel risiko – en risiko der hendelser er så store at ytterligere ressurser og bistand må
tilføres. Røde risikoer vil være de som har en risikoverdi på mer enn 35.
Forebyggende tiltak må vurderes i hvert tilfelle. Beredskapstiltak som iverksettes bør vurderes
kritisk ut fra kost/nytte, og ses i sammenheng med ønsket/oppnåelig grad av risiko.

Usikkerhet og avgrensninger
En matematisk oppstilling av risikoene er beheftet med stor grad av usikkerhet. Konsekvenser av
en handling er det rimelig sjanse for å anslå. Forekomsten av hendelser som kan ramme en norsk
kommune, er det imidlertid vanskelig å finne relevante og pålitelige tall for. Derfor må
risikomatrisene også tas med en god klype salt.
Det er med andre ord behov for en skjønnsmessig vurdering av risikoene.
Til tross for et omfattende kartleggings- og analysearbeid vil det med stor sannsynlighet være
enkelthendelser og sammenhenger som ikke er avdekket i denne ROS-analysen. Analysen kan
derfor ikke anses som uttømmende for alle forhold i kommunen.
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Ettersom resultat hendelsene i denne analysen er vurdert på et overordnet kommunalt nivå, med
utgangspunkt i konsekvenser for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon, gir ikke analysen en
beskrivelse av opplevd risiko lavere nivå. Det innebærer at analysen ikke tar opp i seg
internkontroll- eller HMS-risikoer, og heller ikke risikoer som begrenser seg til for eksempel en
enkelt virksomhet.

Bow tie
Karmøy kommune legger den såkalte bow tie-modellen til grunn for sin stilnærming til
risikohåndtering og beredskap. Den der godt illustrert på denne måten:
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Vurdering
Risiko og sårbarhet er et komplekst samspill av sannsynlighet og konsekvens. Det er umulig å ha
like sterkt fokus på alt samtidig. Hvis alt prioriteres, blir ingen ting prioritert. Derfor er det
nødvendig forsøksvis å skille ut de mest alvorlige truslene lokalsamfunnet vårt står overfor. Det
gjøres tradisjonelt ved hjelp av risikomatriser der sannsynlighet og konsekvens tallfestes og ganges
med hverandre.
Holder vi oss til de tallmessige vurderingene av sannsynlighet for og konsekvens av de hendelsene
som er vurdert i ROS-analysen, kan vi summere opp i grafiske framstilling til høyre. Den baserer
seg på vurdering av følgende hendelser:
12

5,9,11,14

Konsekvens

10

8

21

6

20

15

4

8

4

3,18,22,23,24

2,19

1,6,7,10,12,13,17

16,25

2

0
0

1

2

3

4

5

Sannsynlighet
Talla i figuren henviser til følgende vurderte hendelser: 1) Flom/flo med alvorlige konsekvenser for mange menneskers
liv og helse, 2) Skogbrann med spredning til bebyggelsen, 3) Omfattende influensa som slår ut deler av tjeneste- og
beredskapsapparatet, 4) Tunnel-ulykke som involverer tankbil og/eller buss, 5) Fly som havarerer under oppstigning
eller landing, 6) Deler av bygg blir ødelagt som følge av ekstremt sterk vind under arrangement, 7) Brann i bobiler
eller båter som ligger tett, 8) Havari av større cruiseskip utenfor Karmøy med betydelig personskade, 9) Eksplosjon i
tankanlegg for bensin/diesel, 10) Smitte av svinebesetning med MRSA, 11) Lekkasje i gassrørledning med påfølgende
antenning/eksplosjon, 12) Sammenbrudd i atomgjenvinningsanlegget i Sellafield, 13) Brann i sykehjem med alvorlig
personskade, 14) Brann i forsamlingslokale, 15) Brann i trehusbebyggelsen i Skudeneshavn, 16) Mangel på livsviktige
medisiner på sykehjem, 17) Mangel på sentrale matvarer i mer enn tre døgn, 18) Bensinmangel i hele Rogaland i mer
enn tre døgn i en kald periode, 19) Spredning av bakterier, virus eller parasitter fra høydebasseng, 20) Brann i tre
eller flere renovasjonsbiler, 21) Strømstans på hele Haugalandet i mer enn ett døgn i en kald periode, 22) Brudd på
telesamband i mer enn 12 timer, 23) Terroristangrep (fysisk), 24) Trussel med våpen på skole, 25) Dokumenter med
følsomme personopplysninger når offentligheten.

Det er imidlertid ikke mulig å «regne seg fram til» rett svar på beredskapsutfordringene i en
kommune. Enhver risiko krever sin selvstendige tilnærming, samtidig som vi ivaretar et
overordnet perspektiv. Ofte handler det å være forberedt mer om en måte å tenke på enn de
konkrete, planlagte handlingene.
Ut fra en omfattende prosess med å kartlegge risikoer og sårbarhet, er det rådmannens oppfatning
at dette er de risikoene som i nærmeste framtid først og fremst får vår oppmerksomhet i form av
planlegging, øving og tiltak:
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6



Langvarig bortfall av strøm (og dermed gjerne IT-/telefonsamband) (på grunn av
følgeskader fordi det lett vil ramme både lokalsamfunnet, kommunens tjenesteproduksjon
og kommunens evne til å håndtere kriser)



Virus/pandemier (på grunn av sannsynlighet og fordi en epidemi (pandemi) i tillegg til å
være en generell helsemessig belastning også kan slå ut de som skal «holde hjula i gang» og
de som skal bidra til å bekjempe sykdomsutbruddet)



Klimabaserte hendelser (særlig kombinasjon av tørke og sterk vind)



Større branner, særlig med tanke på trehusbebyggelsen i Skudeneshavn (på grunn av
uopprettelige skader på kulturhistoriske verdier)



Større uønskede hendelser i T-forbindelsen (branner, eksplosjoner, ulykker med utslipp av
farlige stoffer)

Rådmannen ser ellers behov for ytterligere å understreke betydningen av framtidige risikoer i
arealplanleggingen. Det gjelder særlig med to innfallsvinkler: 1) Konsekvenser av klimaendringer,
blant annet havnivåstigning og fare for flom og 2) Sikkerhets- og hensynsoner rundt
storulykkebedrifter og andre risikoobjekter.
Det er ikke nok å ha oppmerksomhet om enkeltrisikoer. En må også se hvordan ulike hendelser
kan utløse eller på annen måte påvirke hverandre. Mange hendelser som er ubetydelige i seg selv,
kan få betydelige konsekvenser sammen med andre (eksempelvis skogbrann og sterk vind eller
bortfall av strøm og sterk kulde).
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen vil ligge til grunn for en overordnet beredskapsplan som tar
for seg måten Karmøy kommune vil møte en krise – en uønsket hendelse som går ut over det
virksomhetene og den stående beredskapen (nødetatene) kan håndtere.
Disse to dokumentene vil igjen danne grunnlag for et oppfølgingsdokument som dekker
forskriftskravet om et «helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid».
Rådmannen vil understreke at selv om en aldri kan bli god nok, Karmøy må anses for å være en
robust kommune med god beredskap mot større uønskede hendelser. Blant suksessfaktorene her
er en desentralisert driftsstruktur, solide nødetater og førstelinjetjenester og en bred
beredskapsorganisasjon hvor mange har mulighet til å samhandle i krisehåndteringsverktøyet
DSB-CIM.

Karmøy, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
Rådmann
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Hva er «akseptabel risiko»?
Når en vurderer risiko for uønskede hendelser, opererer en gjerne med begrep som «risikoaksept». I
det ligger det en slags antydning om at tap av liv/helse, økonomiske ressurser eller miljøødeleggelser
er akseptable hvis de kommer ned på et visst nivå. Det finnes selvsagt ingen som kan si at slik tap og
ødeleggelser er akseptable. Men det finnes heller ingen kommuner som er i stand til å forholde seg til
absolutt alle trusler på alle nivåer samtidig. Derfor må en sortere. Hendelser med «akseptabel risiko»
er da situasjoner der sannsynlighet eller konsekvens er så lav at det er mer formålstjenlig å arbeide
med andre risikoer. Det kan skyldes iverksatte tiltak, eller det kan skyldes at sannsynligheten er så
liten at det er uforsvarlig å iverksette ytterligere tiltak. Eller det kan rett og slett være at kommunen
ikke rår over tiltak av sannsynlighets- eller konsekvensreduserende tiltak. Dersom det britiske
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield går i lufta, vil det med en ugunstig vindretning kunne være til
stor skade for Karmøy-samfunnet. Det er likevel lite kommunen kan gjøre «i fredstid» for å hindre
eller lindre en slik katastrofe. Det er liten risiko for at det skjer, men det kan skje.
Hendelser med lav sannsynlighet og ekstreme konsekvenser kaller vi gjerne «sorte svaner». De
kommer ut «på grønt» når vi bruker tradisjonell risikovurdering der «risikopoeng» for sannsynlighet
og konsekvens ganges med hverandre. At en flyver med vitende og vilje styrter flyet sitt i bakken med
mange titalls passasjerer er ett eksempel på en hendelse som en ikke kan planlegge seg bort fra. At en
person kommer på en ungdomsleir på ei øy og begynner å skyte rundt seg, kan være et annet
eksempel på en sort svane. Etter 22. juli var det nok de som tenkte at vi må innrette samfunnet på en
slik måte at slike ting ikke kan skje. Sannsynligvis er vi ikke tjent med å innrette beredskapen vår på å
håndtere denne typen hendelser. Men det hjelper mye når slik ting skjer at samfunnet er godt
forberedt på å håndtere uønskede hendelser, det være seg naturskapte katastrofer, ulykker eller
villede handlinger (sabotasje/terror).
På den annen side skal vi også huske på at dersom fokus på beredskap blir for framtredende, risikerer
en å skape unødvendig frykt og engstelse. Erfaringene fra samfunnsområder som er veldig
«risikoorientert» er at det er flere mennesker som får livskvaliteten sin ødelagt av frykten for fenomen
enn av fenomenet i seg selv (eksempelvis voldskriminalitet).
Kommunen kan styrke sin beredskap ved å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer.
Det gjør vi ved blant annet å skifte ut rør for kloakk og vann som senker risikoen for helseskader av at
infrastrukturen stopper opp eller bidrar til smittespredning. Det gjør vi ved å risikovurdere nye
områder der det skal bygges boliger eller næringsvirksomhet. Det gjør vi ved å sikre et slagkraftig
brannvesen. Og det gjør vi ikke minst ved å ha et godt planverk som er oppdatert, kjent i
organisasjonen og som blir øvet.
Kommunens planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap består av tre hoveddokumenter:
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser mange uønskede hendelser som Karmøy-samfunnet kan bli utsatt
for, beredskapsplanen viser hvordan kommunen er rigget for å håndtere uønskede hendelser og
denne oppfølgingsplanen viser hva kommunen foretar seg «i fredstid» for å minimalisere risikoer ved
å redusere sannsynligheten eller ved å planlegge tiltak som skal gjøre konsekvensene av en uønsket
hendelse så små som mulige.
Karmøy, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
rådmann
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Målsetting for Karmøy kommunes
samfunnssikkerhetsarbeid (overordnet beredskap)
Karmøy kommune skal sørge for å ha kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede
ekstraordinære hendelser. Det er hendelser av en slik art eller omfang at de går ut over det en
kan forvente håndtert av den normale beredskapen.
Normalt vil små og store «kriser» løses av kommunens virksomheter, eventuelt i samarbeid med
nødetatene. Dette er i tråd med prinsippet om at beredskap skal utføres på lavest mulig
funksjonsnivå.
Kommunenes forpliktelser for beredskap og samfunnssikkerhet er nedfelt i Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
og tilhørende forskrift, men deler av arbeidet er også fastsatt i Lov om helsemessig og sosial
beredskap, Plan- og bygningsloven og flere andre lover.
I paragraf 3 i forskrift om kommunal beredskapsplikt, Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid, pålegges kommunen å
● utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
● vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven.
Karmøy kommunes overordnede beredskap bygger i hovedsak på to dokumenter:
● Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (Kommune-ROS)
● Beredskapsplan
Dette dokumentet, Plan for oppfølging av kommunal beredskap (oppfølgingsplanen), er ment å skulle
tilfredsstille paragraf 3 i forskriften og skal sikre en forbindelse mellom de to førende dokumentene og
den mer løpende styringen av kommunen som skjer gjennom kommuneplan og -delplaner,
økonomiplan og virksomhet i beredskapsorganisasjonen.
Karmøy kommune har en omfattende beredskapsorganisasjon der mange ansatte forventes å ha en
eller flere roller i en krisesituasjon (grundig omtalt i beredskapsplanen). Det forutsetter at de er kjent
med sine oppgaver og funksjoner, er opplært til å håndtere dem i samarbeid med andre og er trent på
disse over tid.
Karmøy kommunes hovedstrategier/prinsipper for beredskapsarbeidet er:
● Håndtering på laveste effektive funksjonsnivå
● Stor bredde i beredskapsorganisasjonen, god organisering og vekt på opplæring og øving.
● Effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM med papirbackup
● Funksjonelt beredskapsrom
● Gjør det enkelt – la folk i størst mulig grad gjøre det de gjør til daglig
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Oppdatering av planverket
Ifølge Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) oppdatere
etter behov og forankres i kommunestyret. Dersom det ikke viser seg nødvendig å gjøre det oftere,
legger Karmøy kommune opp til at en oppdatert plan legges fram i begynnelsen av hver
kommunestyreperiode. Samtidig legges oppfølgingsplanen og beredskapsplanen fram til orientering.
Rådmannen oppdaterer beredskapsplanen etter behov i mellomtida. Denne skal ifølge lovverket
oppdateres minst årlig. Rådmannens ressursgruppe for beredskap utfører en årlig gjennomgang av
beredskapssituasjonen og gir en statusmelding til rådmannen.
Plan for oppfølging av kommunal beredskap vedtas av kriseledelsen. Denne gjennomgås årlig av
ressursgruppa som utarbeider liste over restanser til rådmannen.

Mer om hovedstrategiene
Stor bredde i beredskapsorganisasjonen
God organisering, opplæring og øving er avgjørende for å kunne utføre et robust beredskapsarbeid.
Karmøy kommune har mer enn 100 personer som inngår i dette arbeidet gjennom kriseledelse og
støttefunksjoner, informasjonsberedskap, mottak av evakuerte og håndtering av pårørende og så
videre. Alle som har en beredskapsrolle skal være kjent med det, og mange av dem har fått opplæring
og deltatt i øvelser. Beredskapsorganisasjonen er grundig redegjort for i beredskapsplanen.

Effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM
CIM er et krisehåndteringsverktøy som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har
stilt gratis til disposisjon for kommunene. Dette er en samling relevante redskaper bygd opp omkring
en felles logg. Verktøyet muliggjør effektiv distribusjon av informasjon gjennom loggen, meldinger,
oppgavetildeling og tilgang til planverk. På den måten muliggjør CIM effektiv samhandling mellom
kriseledelsen og andre ressurser som deltar i krisehåndteringen, først og fremst på strategisk nivå.
Ved å være oppdatert på situasjonen vil eksempelvis etatsledelsene i større grad kunne handle
proaktivt. Karmøy kommune har tatt i bruk følgende tilleggsfunksjoner, ut over de standardmodulene
som følger med DSBs bestilling: Mobilversjon (for bruk av CIM på nettbrett og smarttelefon), telefonvarsling (for utsending av sms og talepost) og POC-modul (for registrering av evakuerte, pårørte og
andre som er berørt av en krisehendelse).

Funksjonelt beredskapsrom
Karmøy kommune har utviklet et beredskapsrom med tanke på effektiv håndtering av en
krisehendelse. Rommet er «hjemsted» for kriseledelsen og består av en rekke ulike muligheter for å
presentere informasjon. Der finnes også papirbackup av nødvendige planer, skjemaer, kart og lister, i
tilfelle strømbrudd mv. Beredskapsrommet ble oppgradert teknisk i 2018.

Ressursgruppa for beredskap
For å ha en jevnlig oppfølging av beredskapsarbeidet over tid, har rådmannen oppnevnt ei
ressursgruppe for beredskap. Denne består av representanter for alle etatene og servicetorget og ledes
av beredskapskoordinatoren. Gruppa møtes månedlig. Gruppa står for intern opplærings- og
øvingsaktiviteter, tilrettelegging, planarbeid og så videre.
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Opplæring og øving
Kommunen er pålagt å øve sitt beredskapsplanverk minst en gang hvert annet år. Karmøy kommune
har flere store bedrifter/samfunnsaktører som er pålagt å øve jevnlig, så som Hydro Aluminium,
Avinor (flyplassen), Karmsund Havn og Gassco/Statoil (gassrørledningen). Kommunen prøver etter
beste evne å kople seg på slike store øvelser, i tillegg til å gjennomføre egne øvelser og delta som
observatør på øvelser i nabokommuner mv. Dette fører med seg et forholdsvis høyt øvelsesnivå. Dette
styrkes ytterligere med stadige miniøvelser i krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM og minst halvårlige
uvarslede mobiliseringsøvelser for kriseledelsen med støttefunksjoner.
Sammen med kommunene Sveio, Utsira, Haugesund, Tysvær og Bokn arrangerte Karmøy en stor
øvelse i september 2017. Ny felles øvelse gjennomføres i januar 2020.
Kommunen (ressursgruppa) arrangerer jevnlig (minst hvert halvår) kurs for nye brukere av DSB-CIM.
Disse kursa brukes også til gjenoppfrisking for de som har gått kurs tidligere. Kursa er forholdsvis
kortvarige og tar for seg de mest elementære funksjonene i CIM. I tillegg gjennomføres det kurs i mer
spesialiserte funksjoner, så som POC- og mediemodul.
Det er ellers utarbeidet et nanolæringskurs (Junglemap) i beredskap som skal være tilgjengelig for alle
ansatte via Innsiå til enhver tid.
I tillegg benytter kommunen seg av en rekke andre anledninger til å høyne kompetansen i
organisasjonen på dette området, så som beredsskapsrådsmøter, fylkesmannens beredskapssamlinger,
kurs i regi av NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap).

Beredskapsråd
Karmøy kommune har fram til 2015 hatt sitt beredskapsråd en gang i året (som regel i juni måned).
Beredskapsrådet er et kontaktforum der ulike aktører med tilknytning til krisehåndtering møtes for å
oppdatere hverandre (så som ulike kommunale etater og avdelinger, politi, sivilforsvar, frivillige
ressurser, havnevesen og større bedrifter). Tilsvarende råd har vært å finne i de fleste av
nabokommunene. For å gjøre møtene – og forberedelsene av dem – mer effektive, er det lagt opp til at
kommunene på Ytre Haugalandet (Sveio, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Karmøy) arrangerer
felles beredskapsråd. Det bør på sikt kunne gjøre det enklere for eksterne ressurser å delta og vil også
kunne øke utbyttet ved at en kan bygge ut beredskapsmøtene til en seminardag. Første regionale
beredskapsrådsmøte ble gjennomført i Karmøy i oktober 2016. Dette ble fulgt opp i Tysvær i 2017 og
Sveio i 2018. Nytt beredskapsråd planlegges i Haugesund i februar 2020.

Beredskapssamarbeid med Bokn
I tråd med avtale om tjenestesamarbeid mellom Karmøy og Bokn kommuner, har Karmøy tatt på seg
beredskapskoordinatorrollen for Bokn. Ressursgruppa for beredskap er utvidet med representanter
for Bokn og vil fungere felles for de to kommunene. Det er en ambisjon å samordne/harmonisere
planverk og systemer for øvrig slik at samarbeidet kan gi synergi-effekter og ikke medføre
unødvendig dobbeltarbeid.

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 5

Beredskapstiltak som følger av ROS-analyse,
beredskapsplan, oppfølging av hendelser og øvelser
Gjennom arbeid med ROS-analyse, løpende beredskapsarbeid og øvelser, identifiseres behov og
muligheter for å styrke den overordnede beredskapen, i hovedsak gjennom
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. En del tiltak er allerede gjennomført
(framgår i noen grad av ROS-analysen) og fungerer vel, noen tiltak kan med fordel styrkes, andre
tiltak er foreslått eller besluttet iverksatt. Det er de tre siste kategoriene som framgår av denne
oppfølgingsplanen.
Kolonnene i de følgende matrisene: Tiltak angir hva slags tiltak det er snakk om, mest mulig konkret.
Hovedansvarlig angir hvilken etat som er ansvarlig for å initiere gjennomføring av tiltaket.
Sekundæransvarlige angir andre som bør trekkes inn i gjennomføringen. Tidsfrist angir når tiltaket
er forventet gjennomført. Status viser hvor «saken står» i øyeblikket - om tiltaket er foreslått, vedtatt,
tatt inn i øvrig planverk som budsjettplan, fagplaner mv.
Først i oversikten gjengis tiltak knyttet til hovedkategoriene i ROS-analysen (2020). Deretter kommer
tiltak som følger av beredskapsplanen. I en egen bolk er det overført en del tiltak fra tidligere
oppfølgingsplan og til slutt kommer tiltak som føler av møter i ressursgruppa/kriseledelsen, øvelser,
hendelser og så videre.

Hendelsekategori Natur- og klimahendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Avklare behov for flomvern
Avklare mulige tiltak for å kanalisere
og absorbere overvann
Tilsyn med og vedlikehold av dammer
Ta hensyn til overvann/urbanflom i
overordnet arealplanlegging
Utarbeide flomkart i tilknytning til
arealplaner
Utarbeide kart over forventet framtidig
havnivå

Utarbeide kart over (risiko for)
overvann som sikrer at areal for
overvannshåndtering tas med i
arealplanleggingen
Vurdere veistrekninger som kan/bør
heves for å unngå at de blir liggende
under vann
Skape buffer mellom bebyggelse og
utmark i arealplanleggingen

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Teknisk etat
Teknisk etat

Teknisk etat
Stabssjef

Plan&strategi

Teknisk etat

Plan&strategi

Gjøres i revisjon av
kommuneplanens
arealdel

Løpende

Tas hensyn til ved
utarbeiding av
kommuneplanens
arealdel

Stabssjef

Teknisk etat

Teknisk etat

Stabssjef

Plan&strategi
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Vurderes i revisjon
av kommuneplanens
arealdel

Fortsatt lav terskel for å innføre
restriksjoner på/forbud mot
bålbrenning, grilling i utnmark mv.
Lyngbrenning, beiteforbedring og
beskjæring for å holde vegetasjonen
nede nær bebyggelse
Separering og utskifting av gamle
avløpsrør

Brannvesenet

Løpende

Teknisk etat

Løpende

Teknisk etat

Løpende

Hendelsekategori Helserelaterte hendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Pandemigruppe
System for beordring/innkalling av
ekstramannskaper
Kontinuitetsplaner som sikrer personell
til samfunnskritiske oppgaver

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Helse- og omsorg Smittevernlegen
Helse- og omsorg

Helse- og omsorg

Helse- og omsorg

Hygiene-informasjon

Helse- og omsorg

Vaksinasjon
Kontroll med badeanlegg mv.
Oppmuntre til reduksjon i bruken av
antibiotika

Stabssjefen

Miljørettet
helsevern
Helse- og omsorg Kommuneoverlegen

Hendelsekategori Store ulykker
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Krav om brannslukningsutstyr i bobiler
og båter som «fortøyes» tett under
festivaler mv.
Regulering av parkering av bobiler
Krav til ROS-analyser for festivaler
Oversikt over mannskap og utstyr for
oppsamling av olje, rensing av strenger
mv. ved akutte utslipp av forurensende
materialer.
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Hendelsekategori Næringsvirksomhet/-industri
Tiltak

Hovedansvarlig

Hensynssoner/sikkerhetssoner rundt
storulykkebedrifter mv. for å begrense
boligbygging og etablering av visse
typer virksomheter

Stabssjef

Sekundæransvarlige

Begrense tilgang til besetninger/anlegg
for å hindre smitte.

Status
Vurderes i
forbindelse med
rullering av
kommuneplanen

Plan&strategi

Løpende

Rask melding til mattilsynet ved
hendelser knyttet til
næringsvirsomhet/-industri
Prøvetaking for å begrense smitte av
dyrebesetninger

Tidsfrist

Teknisk etat

Brekke vba

Stabssjef

Plan&strategi

Løpende

Vurderes i
forbindelse med
rullering av
kommuneplanen

Hendelsekategori Atomulykker/strålehendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Lagring og system for utdeling av jodtabletter

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Helse og
omsorg

Hendelsekategori Stor brann
Tiltak

Hovedansvarlig

Teknisk etat

Soneinndeling av bygg
Automatiske slukkeanlegg (sprinkling)
i kommunale bygg
Nødvendig opplæring hos personale,
og brukere ved kommunale bygg
El-vakt på komfyrer
Tilse at blant annet rømningsveier er i
tråd med regelverket

Sekundæransvarlige

Helse og
omsorg
Helse og
omsorg

Løpende

Helse og omsorg

Oppvekst og
kultur

Løpende

Teknisk etat

Helse og
omsorg

Teknisk etat

Teknisk etat

Krav til ROS-analyser ved festivaler og
større arrangementer
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Løpende

Hendelsekategori Forsyningssvikt
Tiltak

Hovedansvarlig

Informasjon om egenberedskap til
befolkningen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Kommunikasjonssjefen

Tidsfrist

Status

Løpende

Skaffe transportmuligheter,
oppvarming mv. med alternative
energikilder med tanke på bortfall av
strøm, bensin og så videre.
System for alternativ distribusjon av
vann (f.eks. utkjøring av vann)
Varslingssystem for unormale forhold
for drikkevann
Kontroll, testing og tilsyn med
nedbørsfelt, dammer, høydebasseng og
distribusjonsnett for vann

Teknisk etat

Teknisk etat

Teknisk etat

Teknisk etat

Utskifting av rør
Økt kapasitet på høydebasseng
Avklare reservevannsløsning for
regionen

20 mill fordelt på
2020-21.

Teknisk etaat
Teknisk etat

Teknisk etat

Forsvarlig parkering av
renovasjonsbiler
Plan for anskaffelse av nød- og
reservestrøm til bygg med kritiske
samfunnsfunksjoner

Teknisk etat

Teknisk etat

Ressursgruppa
forberedskap

Legge til rette for evakueringsmottak
med varmestuefunksjon

Ressursgruppa
for beredskap

Sektor eiendom

Øvelser i å håndtere hendelser uten
tilgang til strøm, telefon, internett mv.

Ressursgruppa
for beredskap

Innkjøp av mobilt reservestrømsaggregat og forberede tilkopling

Alle kommunalAlle virksomheter i kommunen må
vurdere sin egen sårbarhet og relevante sjefene
tiltak for å ivareta kritiske funksjoner
ved (langvarig) strømbrudd.
Planlegge tilgang på diesel til
nødstrømsaggregat ved langvarig
strømutfall

Ressursgruppa
for beredskap
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2020

Penger avsatt i
budsjettet for 2020.
Prosess i gang.

Løpende

2020

Kontakte ST1 om
avtale

Hendelsekategori Tilsiktede hendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Flukt-/rømningsveier
Rask oppfølging av signaler fra politi
eller andre fagmyndigheter
Opplæring av ansatte med tanke på
årvåkenhet overfor unormal eller
mistenkelig oppførsel
Instrukser og øvelse for personale
Trening i å fange opp signaler som kan
varsle uønskede hendelser
Utvikling av egen IKT-beredskapsplan

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Teknisk etat

Løpende

Rådmannen,
berørte etater

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Stabssjefen

IT-sjef

Status

2020

Hendelseskategori «spesielt ressurskrevende hendelser»
Tiltak

Hovedansvarlig

Legge til rette for samordning og god
kommunikasjon ved vanskelige
situasjoner - mot publikum, egne
ansatte og mellom virksomheter og
nivåer i organisasjonen.
Medieovervåkning

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Ressursgruppa
for beredskap

Kommunikasjonssjefen

Løpende

Stabssjefen

Kommunikasjonssjefen,
medieovervåer

Løpende

Status

Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Tiltak

Hovedansvarlig

Oversikt over tiltak knyttet til
smittsomme personer som ankommer
flyplassen

Stabssjefen

Sekundæransvarlige

Kommuneoverlegen

Tidsfrist

Status

Løpende

Hendelser på tvers av kommunegrensene
Tiltak

Beredskapsforum

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

Løpende

Status
Beredskapsforum
har møte hver
måned

Felles beredskapsrådsmøter

Kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Felles øvelser
Felles ROS

Løpende

Kriseledelsen

Løpende

Beredskapsrådsmøte
i Haugesund 6.
februar 2020
Felles øvelse 23.
januar 2020

2020

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
Tiltak

Hovedansvarlig

Velge ut områder av
samfunnsfunksjoner en vil ha spesielt
fokus på
Plan for reservepersonale på utvalgte
områder

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
for beredskap

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere formalisert samarbeid med
flere frivillige ressurser (blant annet
Røde Kors)

Ressursgruppa
for beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap
Tiltak

Hovedansvarlig

Sjekke at planen er i tråd med lovkrav
og veilder.

Helse og omsorg

2020

DSB-CIM, nødnett mv.
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

2020

Komplettere lister over kontakter og
ressurser - plan for oppdatering

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Legge inn planverk i CIM
(beredskapsplan, ROS, oppf.plan)

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Nye tiltakskort etter justering av ROS

Vurdere CIM opp mot GDPR
Lokalt sambandsreglement
nødterminaler

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2020

Kvalitetsrådgiver
Digitalitetsrådgiver
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2020
2020

Status

Tiltakskort for intern teknisk
brukerstøtte

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Opprette teknisk brukerstøtte som
rolle/gruppe i CIM

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Vurdere mottak og oppfølging av
varsler fra Fylkesmannen

Ressursgruppa
for beredskap

Samordnes med
andre kommuner i
beredskapsforumet

Etablering av kriseledelsen dersom rådhuset ikke er tilgjengelig
Tiltak

Hovedansvarlig

Øve kriseledelse på
hendelseshåndtering utenfor rådhuset

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Kriseledelsen

Forlegning
Tiltak

Hovedansvarlig

Oppdatere oversikt over mulige
overnattingstilbud i kommunen og
nabokommuner

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Opplæring og øving
Tiltak

Hovedansvarlig

Kurs for bemanning i pårørendemottak
Kurs for ulike funksjoner i
krisehåndteringen
Samling av alle som har
beredskapsfunksjoner for å skape
oppmerkomhet og øke kompetansen
Sjekkliste over kompetansekrav for alle
med beredskapsfunksjoner
CIM-opplæring
CIM-øvelser

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Hvert halvår

Løpende

Månedlig

2020

Oppgaver overført fra tidligere oppfølgingsplan
Tiltak

Hovedansvarlig

Logistikken på evakueringsmottak
gjennomgås på nytt.

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

2021

Status

Mediehåndtering avstemmes mellom
overordnet beredskapsplan og
beredskapsplan mot vassdragsulykker.

Teknisk etat

Videreutvikle
medieovervåkningsfunksjonen

Ressursgruppa
for beredskap

Utvikle arbeidsflyt for henvendelser
som kommer til rådhuset i en krise

Ressursgruppa
for beredskap

Videreutvikle «øvingsweb»

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
for beredskap,
kommunikasjonssjefen

2020

2020

Servicetorget

2020

2020

Oppgaver som følge av tilsyn med beredskapen oktober 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Bedre oversikt over ressurser og
kontakter (i CIM)

Ressursgruppa
for beredskap

Rutiner for oppdatering av liste over
ressurser og kontakter

Ressursgruppa
for beredskap

Vurdering av beredskapskoordinators
rolle i kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Alle etatene
Eksterne
aktører

Tidsfrist

Status

7. februar
2020
7. februar
2020

Kriseledelsen

2019

Justert tekst i
beredskapsplanen

Oppgaver som følge av arbeid med rullering av planverket
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Status
Innspill fra
Fylkesmannen

Ressursgruppa
Vurdere akseptkriterier og grunnlag for
for beredskap
tall for sannsynlighet i ROS-analysen.
Styrke sammenhengen mellom ROSanalyse og annet planverk, først og
fremst økonomiplan/budsjett og
kommuneplanen.

Tidsfrist

Stabssjef

«Kommunen skal følge opp denne
rapporten med dokumentasjon som
dekker forskriftskravet om et helhetlig
og systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid. Vi forventer at
kommunens beredskap knyttet til
eventuell stenging og hendelser på
europa- og fylkesveinettet også vil
inngå i dette arbeidet»
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Innspill fra
Vegvesenet.

Oppgaver som følge av havariøvelse på flyplassen november 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere kommuneoverlegens rolle og
funksjon i krisehåndtering
Ta opp med Haugaland Brann og
Redning om varsling av kommunen
(rådmannen) ved større hendelser
Innkallinger via e-post går i spamfilteret
Avklare om NAV-sjefen forventes å
møte ved øvelser
Vurdere robustheten i at
økonomiavdelingen brukes til
oppskalering etter nedbemanning (fra
24 til 8 personer)
Bevisstgjøring av og opplæring i ulike
medarbeideres rolle og funksjon i krise
Finne optimal plassering av
loggansvarlig i beredskapsrommet
Avklare om kommunale virksomheter
skal varsles uten at det er kommet
ønske om det fra nødetatene
Tydeligere markering av statusmøter i
kriseledelsen
Avklare hvordan kommunen skal
forholde seg til meldinger i sosiale
medier i en krise
Skal servicetorget kunne se tiltakskort?
Bør kommunen ha et "krisesekretariat"?
Aktivering av psykososialt støtteteam
avklares.

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Kriseledelsen

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

IT-avdelingen

F24 Nordics
(OneVoice)

2020

Helse og omsorg

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Kriseledelsen

2020

Ressursgruppa
for beredskap

Alle etatene

Rådmannen

Ressursgruppa
for beredskap

Status

Dette antas nå å
være i orden.

2020

2020

Kommunikasjonssjefen

Ressursgruppa
for beredskap
Kriseledelsen

2020

2020

Ressursgruppa
for beredskap
Helse og omsorg/ Ressursgruppa
kommuneoverfor beredskap
legen

2020
2020

Oppgaver som følge av strategimøte i kriseledelsen desember 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Oppdatering av tiltakskort i CIM

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

2020

Status

Ønske om demonstrasjon av utstyr i
beredskapsrommet, blant annet
satellittelefonen

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
Avklaring av grensesnittet kommunen for beredskap
IUA - brannvesenet

Oppgaver som følge av regional stråleøvelse januar 2020.
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Nye oppgaver som følge av politisk behandling januar/februar 2020
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sammenheng i planverket
Det er kommuneplanen som skal være det øverste nivået i kommunens planhierarki. Der er det et eget
kapittel om beredskap under kapittel 5.11 Klima, miljø og samfunnssikkerhet. Det er lagt opp til at
kommuneplanens samfunnsdel revideres i 2020.
Hoveddokumentene i beredskapsarbeidet er den overordnede ROS-analysen og beredskapsplanen.
Skal disse ha noen funksjon, må de følges opp i det øvrige planverket, særlig i økonomiplan og
budsjett. Både beredskapsplan og ROS-analyse er inntatt i kommunens planstrategi.
Det er også nødvendig å etablere egne beredskapsplaner i de enkelte virksomhetene i kommunen (den
enkelte skole, sykehjem, barnehage og så videre). Karmøy kommune har gått bort fra å ha egne
beredskapsplaner på etatsnivå. En del fagplaner finnes fortsatt på etatsnivå, så som smittevernplan,
beredskapsplaner knyttet til vannproduksjon og så videre. Plan for helsemessig og sosial beredskap er
tatt inn i den overordnede beredskapsplanen.
Ved å ta bort de etatsvise beredskapsplanene, tydeliggjør en at en hendelse enten håndteres på
virksomhetsnivå i samarbeid med nødetatene. Dersom hendelsens art eller omfang tilsier det, heves
den opp til «kommunalt nivå» ved at kriseledelsen samles. Samtidig med at kriseledelsen etableres,
samles også alle etatsledelsene, og dersom en videre håndtering kan skje innenfor rammene av en etat,
kan ansvaret lett videreføres i respektive etatsledelse.
I den daglige virksomheten er det avgjørende at ROS-analysen benyttes blant annet i
reguleringsarbeidet. Dette blir i stor grad gjort.
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Politisk behandling av planverket 2020
(legges inn etter kommunestyrets behandling i februar 2020)

Internkontroll på beredskapsområdet
Interessenter og krav
Kommunens beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeid er hjemlet i lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og konkretisert i
forskrift om kommunal beredskapsplikt. Lov og forskrift stiller blant annet krav om risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS), beredskapsplan og at kommunen kan dokumentere et helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endring i
risiko- og sårbarhetsbildet. ROS-analysen skal forankres i kommunestyret. Beredskapsplanen skal
være oppdatert til enhver tid og revideres minst én gang i året, men trenger ikke politisk behandling.
Rådmannen legger opp til at ROS-analysen legges fram hvert 4. år, tidlig i kommunestyreperioden. I
samme omgang legges oppdatert beredskapsplan og oppfølgingsplan til de folkevalgtes orientering.

Egenvurdering og gjennomganger
Beredskapsarbeidet skal årlig gjennomgås for å fastslå om aktivitetene og resultatene av dem stemmer
overens med det som er planlagt. Den årlige gjennomgangen foretas av ressursgruppa for beredskap
som sammenfatter sine funn i en rapport til rådmannen. Rapporten tas om nødvendig opp i
strategimøte for kriseledelsen som avholdes to ganger i året.

Kontinuerlig forbedring
Rådmannen oppdaterer beredskapsplanen etter behov i mellomtida. Rådmannens ressursgruppe for
beredskap utfører en årlig gjennomgang av beredskapssituasjonen og gir en statusmelding til
rådmannen.
Tiltak som foreslås gjennomført, skal føres inn i plan for oppfølging av kommunal beredskap. Disse
forslaga tas med i behandlingen av kommunens økonomiplan og øvrig planverk. Endringer i
beredskapssystemet skal føre inn i revidert beredskapsplan.
Alle øvelser og uønskede hendelser skal dokumenteres og evalueres. Evalueringene brukes til å
planlegge beredskapsarbeidet videre, til oppdatering av planverk og til styrking av
systemene/planverket.
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Rådmannens forord
Kommunene har de siste åra fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging og håndtering
av kriser. Det kommer ikke bare av at lovverket er blitt styrket på beredskapsfeltet, men også en rekke
store uønskede hendelser. Det er nærliggende å trekke fram 22.-juli-hendelsene i Oslo og på Utøya
(2011), storbrannen i Lærdal (januar 2014) og tankbilulykken i Skatestraumtunnelen i Sogn og
Fjordane (juli 2015) som eksempler på store, uønskede – og fullstendig uventede – hendelser de siste
åra som har stilt beredskapsorganisasjonene overfor varierende utfordringer.
Ikke minst ser det ut til at vi må innstille oss på at klimabaserte hendelser kommer hyppigere og er
mer intense enn vi tidligere har regnet med. Flomaktiviteten de siste åra er en påminning om det, og
ekstremvær i form av sterk vind og store nedbørsmengder er en annen. Paradoksalt nok er det likevel
mangel på nedbør i vinterhalvåret som i øyeblikket framstår som den største nye
beredskapsutfordringen for Karmøy-samfunnet.
Karmøy kommune yter gjennomgående gode tjenester som blir verdsatt av innbyggerne. Det er
naturlig nok det som har hovedfokus til daglig. Men det er først når de uønskede (usannsynlige)
hendelsene oppstår at en virkelig kan skille de gode kommunene fra de ikke fullt så gode. Ved å være
godt forberedt kan kommunen og andre samfunnsaktører redusere konsekvensene av slike hendelser.
Og ved høy bevissthet og god tilrettelegging kan en i noen grad redusere risikoen for at uønskede ting
skjer.
Denne bevisstheten skaper kommunen gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Det er en
oversikt over hvilke typer hendelser en må ta høyde for. ROS-analysen peker både på tiltak som kan
bidra til å redusere forekomsten av slike hendelser og konsekvensene av dem.
På grunnlag av ROS-analysen er denne beredskapsplanen utviklet. Her peker kommunen på hva som
er tenkt i forkant for å ivareta kommunens ansvar og oppgaver dersom «krisa» rammer oss.
Disse to dokumentene er så ført videre i «plan for oppfølging av kommunal beredskap». Dette
dokumentet knytter den overordnede analysen og planen til kommunens øvrige virksomhet gjennom
å peke på konkrete tiltak, prioriteringer, ansvar og tidsfrister i «fredstid», blant annet inn i øvrig
planverk og økonomistyring.
Det er ikke mulig å ha fokus på alt samtidig. Denne planen er ment å være overordnet. Det betyr at
den tar for seg hendelser som må håndteres «på kommunalt nivå». Erfaringene tilsier at vi har en
kompetent og sterk organisasjon der de aller fleste uønskede hendelsene håndteres greit på
virksomhetsnivå, i samarbeid med nødetatene og psykososialt støtteteam. Det er hendelser som går
utover det den daglige beredskapen kan møte som dekkes av kommunens overordnede ROS-analyse
og denne beredskapsplanen. Det sier seg selv at det derfor også må foreligge ROS-analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for det som kan oppstå i forbindelse med daglig tjenesteleveranser.
Beredskapsplanen er bygget opp omkring mulighetene som kommunens beredskapsrom gir. Den er
også lagt opp for å utnytte mulighetene i det digitale krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM som
kommunen disponerer og moderne geografisk informasjonsverktøy (GIS).

Karmøy, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
rådmann
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Kommunens oppgaver
og ansvar i en krisesituasjon
Kommunen har et bredt ansvar i håndtering av en stor uønsket hendelse. Denne beredskapsplanen
omfatter i utgangspunktet hendelser av en art eller et omfang som går utenfor det som løses av
virksomhetene selv og den stående beredskapen som brann- og redningsvesenet, politiet, og
helsetjenesten. Disse tjenestene utløses automatisk uten noen beslutning i kriseledelsen. Det gjør også
psykososialt støtteteam, som utløses av legevakta.
Her er noen av de oppgavene som kan måtte ivaretas/iverksettes på overordnet nivå:
●
●
●
●
●

Befolkningsvarsling og informasjon
Samordning, prioritering av ressurser
Evakuering og håndtering av pårørende
Dokumentasjon (blant annet loggføring), rapportering (særlig til fylkesmannen), evaluering
Normalisering, oppfølging

Lov og forskrift
Ifølge lov om Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) (§15) skal kommunen utarbeide en beredskapsplan på grunnlag av overordnet
ROS-analyse. Planen skal inneholde en oversikt over tiltak kommunen har forberedt for å håndtere
uønskede hendelser. Planen skal minst omfatte plan for kommunens kriseledelse, varslingslister,
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon innad i organisasjonen, ut til eksterne
samarbeidspartnere, til befolkningen og mediene. Planen skal oppdateres minst årlig, men trenger
ikke være politisk forankret. Den skal også øves jevnlig.
I tilhørende forskrift (§4) er dette pålegget utdypet og konkretisert med at planen skal samordne og
integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen og være samordnet med andre relevante offentlige og
private krise- og beredskapsplaner.
Planen skal gi opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og
fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. Det skal
finnes varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering, og oversikt over
hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre
aktører. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser.
Dessuten skal planen omfatte evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling og plan for
krisekommunikasjon med befolkningen, mediene og egne ansatte.
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Kommunalt
krisehåndteringsapparat
Karmøy kommune har en forholdsvis omfattende «beredskapsorganisasjon» med ulike oppgaver,
funksjoner og ansvarsområder.

Kommunal kriseledelse (krisestab)
Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at en kriseledelse etableres i
kommunen (krisestab). Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen.
Den kommunale kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som sådan ikke delta på
skadestedet. Det er etablering av krisestab som utløser iverksettelse av beredskapsplanen.
Rådmannen er leder for kriseledelsen.
Inntil krisestab er satt ivaretas kriseledelsen normalt av overbefal i brann- og redningstjenesten.
I en større hendelse vil normalt kommunens kriseledelse bli innkalt. Den består av:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordfører
Rådmann
Stabssjef
Økonomisjef
Personalsjef
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef oppvekst- og kultur
Kommunikasjonssjef

Kriseledelsen kompletteres med følgende støttefunksjoner (stabsfunksjoner) etter behov:
o Medieovervåker
o Kartoperatør (GIS)
o IT-sjef
o Beredskapskoordinator
o Kommuneoverlegen
Samtidig innkalles rutinemessig alle etatsledelsene.
De fleste i kriseledelsen har på forhånd utpekte stedfortredere.
Å sette krisestab (iverksettelse av beredskapsplanen) er en formell handling som forutsetter
loggføring, rapport til Fylkesmannen og evaluering.
Erfaring tilsier at det er av stor gjensidig nytte at den kommunale kriseledelsen styrkes med liaison fra
politiet ved Karmøy lensmannskontor.

Varsling av kriseledelsen
Kriseledelsen varsles normalt av brann- og redningsvesenet ved direkte kontakt med rådmannen (se
varslingsmønster nedenfor). Rådmannen vurderer, på grunnlag av råd fra brannvesen, politi eller
andre myndigheter, hendelsens omfang og innkaller etter behov øvrig kriseledelse og nødvendige
støttefunksjoner. Varsel fra andre formidles snarest mulig til rådmannen. I rådmannens fravær varsles
(i rekkefølge) stabssjefen, ordføreren, varaordføreren eller beredskapskoordinatoren.
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Sted for etablering av kriseledelsen
Kriseledelsen vil normalt samles i kommunens beredskapsrom (012). Avlastningskontorer: Auditoriet
og 016. I en situasjon der rådhuset ikke kan brukes, settes kriseledelsen på Vea sykehjem.

Kriseledelsens ansvar
Kriseledelsen er det strategiske leddet i den overordnede beredskapen. Det innebærer vurdering av
situasjonen, beslutninger og igangsetting av relevante ressurser.
● Etablere kontakt med politiet, telefon 02800 (omtales også som Lokal redningssentral (LRS))
● Iverksette relevante støttefunksjoner (som psykososialt støtteteam, evakueringsmannskap,
informasjonstjeneste)
● Etablere kontakt med «hendelseseier»
● Sørge for at det blir å innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen
● Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier
● Prioritere kommunens egne ressurser
● Sørge for at det blir utarbeidet og distribuert informasjon til ansatte, innbyggerne og medier
● Sørge for bistand til evakuering og bemanne mottakssenter for evakuerte og pårørende.
● Sørge for bidrag til innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper
● Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens
psykososiale støtteteam
● Sørge for at vann- og strømforsyning sikres
● Se til at skader på kommunikasjoner og andre anlegg blir rettet opp
● Gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak
● Se til at skadested blir ryddet og at det ytes innsats for å beskytte miljøet
● Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet
● Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen
● Alle aktiviteter skal loggføres, fortrinnsvis i DSB-CIM.

Instanser kriseledelsen etablerer kontakt med
●
●

Lokal redningssentral (politiets operasjonssentral) (telefon 02800)
Fylkesmannens beredskapskontor

Kriseledelsens fullmakt
Det er nødvendig med delegert myndighet og forholdsvis vide fullmakter for at kriseledelsen skal
kunne utføre sitt arbeid. Kommunestyret har i møte den 12.12.00, sak 113/00, gitt ordføreren fullmakt
til å foreta de økonomiske disposisjoner han finner nødvendig ved eventuelle krise/-katastrofe.
Hastebeslutninger kan dermed vedtas av kriseledelsen, uten at saken må gå gjennom kommunestyret
eller formannskap.

Økonomisk ansvar
Kommunen vil normalt stå økonomisk ansvarlig for de utgifter som påløper i forbindelse med
katastrofeinnsats. Det vil si utgifter til tiltak den selv har tatt initiativet til. Dersom disse er betydelige,
er det mulig i ettertid å søke staten om delvis dekning av disse.
Kommunen er pliktig til, vederlagsfritt, å stille ressurser til disposisjon for den offentlige
redningstjenesten hvis det anmodes om dette. Normalt vil en på anmodning kunne få nødvendig
støtte fra andre offentlige organer vederlagsfritt i en krisesituasjon.
De bestillingene og rekvisisjonene som skjer gjennom politiet og sivilforsvaret står de selv ansvarlig
for. Det kan være hensiktsmessig å vurdere om ansvaret for oppgaven som skal løses ligger hos
politiet og avklare det økonomiske med disse før en gjennomfører enkeltaksjoner.
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Beredskapskostnader ellers
For at kommunen skal kunne ta rasjonelle beslutninger til rett tid i en krisesituasjon, må en del
forhåndstiltak være utført, slik som:
●
●
●

tilrettelagt for økt informasjonsbehov (jfr informasjonsplan)
reservestrømforsyning (jfr nødstrømsaggregat)
situasjonsbetingede utgifter (leie av maskintjenester og annet utstyr)

Hovedoppgaver for den kommunale kriseledelsen
Ordfører
●

●

Ha ansvar for innhold i kommunens
informasjonsbudskap og være
kommunens «ansikt utad».
Uttale seg på vegne av kommunen,
med vekt på ”empati” – betydninger
for liv og helse.

Kommunalsjef helse- og omsorg
●

●
●

Rådmann
●

●
●
●

Vurdere behov for, innkalle og lede
kriseledelsen
Ta beslutninger i samarbeid med
kriseledelsen
Ivareta de ansatte
Sørge for at kriseledelsen har kontakt
med LRS (politiet), Fylkesmannen og
andre eksterne samarbeidspartnere

Kommunikasjonssjef
●

●
●
●
●

Stabssjef
●

Være rådmannens stedfortreder

Personal- og organisasjonssjef
●

●

Holde oversikt over og disponere
ressurser i staben/sektorene
Være kriseledelsens kontaktperson
overfor servicetorget.

Kommunalsjef teknisk
●

●
●
●
●

Følge opp kriseplaner for drift, bygg,
vann, brann, havner mv.
Ha ansvar for oljevernberedskap
Holde oversikt over ROS-analyser
Holde oversikt over brannressurser
Være kriseledelsens kontaktperson
overfor evakueringsmannskapet.

Følge opp plan for helsemessig og
sosial beredskap
Holde oversikt over alle
sykehjem/omsorgsboliger og brukere
med særskilt hjelpebehov.
Sørge for medisinsk faglig
kompetanse, psykososialt støtteteam

Være ansvarlig for intern og ekstern
informasjon
Utarbeide pressemeldinger
Håndtere mediene
Opprette informasjonskanaler ut til
publikum (Servicetorget)
Være kriseledelsens kontaktperson
overfor info-gruppa.

Kommunalsjef oppvekst- og kultur
●

●
●
●
●

Holde oversikt over alle skoler og
barnehager i kommunen
Holde oversikt over beredskaps/evakueringsplaner
Iverksette informasjonsopplegg
overfor pårørende
Holde oversikt over alle kulturbygg i
kommunen
Følge opp beredskapsplaner for
byggene

Økonomisjef
●

●

Bidra til at loggen er oppdatert og har
god kvalitet.
Sørge for nødvendig avløsning

Utover det ovennevnte må kriseledelsen utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige
vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon. Det er derfor viktig at teamet er bredt sammensatt
med forskjellig kompetanse og ansvarsforhold.
Det er utarbeidet tiltakskort for de enkelte funksjonene og hendelsestypene i DSB-CIM.
NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet.
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Beredskapskoordinator, IT-sjef og kommuneoverlege
Innkalles rutinemessig som støttefunksjon for kriseledelsen/etatsledelsene, særlig innenfor planverk,
tekniske funksjoner, IKT og kommunikasjon, samt helsefaglig kompetanse.

Andre opplysninger
Ved strømbrudd løses kraftbehovet i kriseledelsens lokaler med eget aggregat, kontakt IT-sjef. Tilgang
til kommunale kart finnes i kommunens kartsystem. Kontakt kart-operatør (GIS) i teknisk sjefs stab.

Etatenes ledergrupper
Ved en uønsket hendelse som krever at det settes krisestab (samling av kriseledelse, iverksettelse
beredskapsplanen), vil etatenes ledergrupper normalt bli samlet av sine respektive etatsledere.
Etatsledelsene blir dermed det «taktiske leddet» i krisehåndteringen. De representerer både
fagressursene og tjenesteapparatet og vil således være i posisjon til å framskaffe nødvendig intern
informasjon og sette i verk tiltak i tråd med kriseledelsens vurderinger. Ved å følge hendelsens logg i
DSB-CIM, vil de være oppdatert og ha mulighet til å handle proaktivt.

Informasjonstjeneste
Kommunens informasjonstjeneste i en krisesituasjon består av
●
●
●
●
●

Ordfører (kommunens «ansikt utad»)
Kommunikasjonssjef
Servicetorget
Info-gruppa
Øvrige ressurser (Kommunalt informasjonsforum i Rogaland)

Servicetorget er kommunens førstelinje for kommunikasjon med mennesker via telefon og frammøte
på rådhuset. Servicetorget har ansvar for opprettelse og drift av pårørendesenter dersom dette
etableres på rådhuset.
Info-gruppa består av representanter for etatene mv. som har god erfaring med å håndtere
kommunens nettsider og sosiale medier. Gruppa har ansvar for å effektuere informasjonsbudskap til
medier og allmennheten etter avtale med ordfører/kommunikasjonssjef.
Sektor kultur i oppvekst- og kulturetaten og arkivet fungerer som ekstra personalressurs ved behov
for oppskalering av kapasiteten på informasjon, i første rekke på sentralbordet. Se Informasjonsplan.

Evakueringsmannskap
Sektor areal og byggesak i teknisk etat utgjør stammen i kommunens evakueringsmannskap.
Ressursen er først og fremst avsatt til å bemanne et evakueringsmottak som normalt vil bli etablert i
Karmøyhallen eller Norheimshallen. Evakueringsmottaket har som hovedoppgave å registrere inn og
ut evakuerte, ta vare på dem under oppholdet og bidra til at de blir koblet på sine pårørende eller
andre. Evakueringsmottak kan i noen situasjoner også fungere som mottak av pårørende.
Evakueringsmannskapet ledes av areal- og byggesakssjefen. Utover sektor areal og byggesak kan
evakueringsmottak/pårørendemottak bemannes av psykososialt støtteteam, Norske Kvinners
Sanitetsforening, økonomiavdelingen, politisk sekretariat eller servicetorget i samarbeid med
nødetatene.
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Psykososialt støtteteam
Psykososialt støtteteam sørger for nødvendig psykososial bistand både ved evakueringsmottak, i
servicetorg/annet mottakssted for pårørende og andre steder (skadested, hjemme). Karmøy
kommune har ikke en tradisjonell modell med ”kriseteam”. I stedet har vi en fleksibel og tilgjengelig
ordning som utløses av legevakta. Ordningen baserer seg på psykiatriske sykepleiere som har avtale
om å bistå det ordinære hjelpeapparatet. Ut fra hendelsens art og omfang kan andre ressurser trekkes
inn (eksempelvis psykolog, sosionom, helsesøster, lege og/eller prest).

Liaison (kommunikasjonsutsending)
For å lette kommunikasjonen mellom kriseledelsen og samarbeidende instanser, kan det være aktuelt
å sende eller motta en liaison. I andre tilfeller kan det være aktuelt å utveksle liaison med
hendelseseier (flyplassen, Hydro mv.), med spesialisthelsetjenesten eller leverandører av
varer/tjenester.
Kriseledelsen mottar gjerne liaison fra politiet ved Karmøy lensmannskontor.

Ekstra personalressurser til oppskalering og utskifting
De fleste funksjonene i kommunens beredskapsorganisasjon er bemannet for å utføre sine oppgaver i
«fredstid». I en krisesituasjon vil presset på en del funksjoner øke, både psykisk og fysisk. Dessuten vil
en langvarig situasjon kreve at folk kan byttes ut for å sikre grunnleggende behov (mat, søvn og så
videre). Derfor er det avsatt ekstra personellressurser til noen av funksjonene. Disse kan brukes for å
skalere opp virksomheten eller til erstatning av personale som må hvile.
Økonomiavdelingen og politisk sekretariat er avsatt som ekstra personalressurs ved behov for
oppskalering av evakueringsmannskap og/eller pårørendemottak, eller til å skifte ut personale under
langvarige hendelser.
Sektor kultur i oppvekst- og kulturetaten og arkivet fungerer som ekstra personalressurs ved behov
for oppskalering av kapasiteten på informasjon, eller til å skifte ut personale under langvarige
hendelser. Det gjelder i første rekke dersom en hendelse «sprenger» sentralbordet, i noen grad også
dersom det er behov for økt kapasitet til å informere via nettsider, sosiale medier og så videre. Dersom
pårørendesenter etableres på rådhuset, vil kulturavdelingen også kunne bli trukket inn i drift av dette.

Tiltakskort
Det finnes tiltakskort for følgende roller i beredskapsarbeidet (i DSB-CIM):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordfører
Rådmann
Stabssjef
Personalsjef
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef oppvekst- og kultur
Loggansvarlig
Informasjonsansvarlig
Servicetorg
Beredskapskoordinator
Evakueringsledelse
Liaison
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●
●
●
●

Informasjonsmedarbeider
Psykososialt støtteteam
Hver av etatsledelsene
IT-sjef

I DSB-CIM finnes det også tiltakskort for en rekke aktuelle hendelsestyper.

Varslingsmønster
Det er rådmannen som skal vurdere om situasjonen som har oppstått har eller vil kunne få en art eller et omfang
som tilsier at den overordnede beredskapsplanen skal iverksettes (etablere krisestab). Derfor er det viktig at
melding om slike hendelser så snart som mulig når fram til rådmannen.
Dersom ikke rådmannen er tilgjengelig, går melding til rådmannens stedfortreder (stabssjefen), ordfører,
varaordfører eller beredskapskoordinator (i denne rekkefølgen).
Som regel vil brann- og redningsvesenet bli varslet (for eksempel 110-sentralen, politiet eller andre).
Dersom varselet kommer først til sentralbordet/servicetorget, er det viktig at det formidles til rådmannen
umiddelbart. Det samme gjelder dersom varselet kommer til andre kommunale virksomheter (legevakt,
bestillerkontor og så videre).
Dersom kriseledelsen varsles av andre enn brannvesenet, må som regel brannvesenet informeres.

Brannvesenets rolle
Arbeidsoppgaver for brannvesenet i startfasen av en akutt krise:
●
●
●

Nødvendig strakstiltak for å begrense skaden utføres først
Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare
Varsling av kommunale kriseledelse snarest mulig

Innkalling av den kommunale kriseledelsen
Dersom rådmannen (eventuelt sammen med brannvesenet, politiet, ordføreren eller andre) vurderer
det som hensiktsmessig, innkalles den faste kriseledelsen.
Samtidig innkalles normalt stedfortredere for de enkelte funksjonene i kriseledelsen. Frammøtte som
det ikke er behov for eller som kan gjøre bedre nytte for seg andre steder, dimitteres.
Kriseledelsens støttefunksjoner (GIS-operatør, medieovervåker, IT-sjef og beredskapskoordinator)
innkalles automatisk.
Samtidig med etablering av krisestab, innkalles etatenes ledergrupper til samling på respektive
møterom for å kunne følge utviklingen av hendelsen og således operere proaktivt.
Kommuneoverlegen tilslutter seg ledelsen i helse og omsorgsetaten hvis ikke annet er bestemt.

Organisasjonskart
Oppdatert organisasjonskart følger beredskapsplanen som vedlegg.
Flere og de mest oppdaterte organisasjonskarta finnes på kommunens nettside:
https://www.karmoy.kommune.no/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
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Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann
Politiet har generelt ansvar for å lede krisehåndteringen (ledelse betyr også informasjonsansvar)
●
●

Ved redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker
eller tap av store verdier.
I saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette.

Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for
straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningen. Dersom i tvil,
kontakt politiet.
Politiet kan i samråd med kommunen overta deler av ansvaret for krisehåndteringen til den
kommunale kriseledelsen.
Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengre tid og
hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis ekstreme værforhold.
Ifølge kongelig resolusjon av 12.12.97 gis fylkesmannen anledning til, ved større regionale kriser, å
overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab.

Andre ressurser
Beredskapsrommet – rom
012
Karmøy kommune har et godt
utstyrt rom for ledelse av kriser mv.
Rommet ligger i kjelleren i rådhuset
(her markert med oransje farge):
Rommet gjennomgikk en teknisk
oppgradering i 2018.
Beredskapsrommet inneholder følgende utstyr:


6 videoskjermer som hver for seg kan vise innhold fra samtlige PC-er samt to tilkoplede
bærbare PC etter ønske. Skjermene kan vise 6 x1 eller et stort (4 skjermer) og to små.
 Fire mindre, skyvbare
Whiteboard-tavler
 Stasjonær PC (møte-PC) med
internett-tilgang.
 Videokonferanseutstyr og tilgang
til virtuelt møterom.



Apple-TV og ordinært TV (Get).

3 arbeidsstasjoner reservert
●
●
●

GIS (geografisk informasjon)
Medieovervåking
(ledig)
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Ellers er det noen aktuelle papirkart og papirversjon av kriseplaner, ressurslister, skjemaer mv.
tilgjengelig.

Telefoner i beredskapsrommet:
52 85 71 04 felles
52 81 24 92 telefon på møtebord
52 81 24 90 støttefunksjon kart
52 81 24 91 støttefunksjon medieovervåker

Satellitt-telefon og nødnett
Karmøy kommune har tilgjengelig satellitt-telefon på rådhuset. Telefonen er anskaffet med tanke på
kommunikasjon ved bortfall av vanlig telefon. Satellitt-telefonen kan brukes til vanlige
telefonsamtaler og SMS.
Nummeret til telefonen er 88 16 224 560 39 for samtale og 88 16 924 560 39 for dataoverføring (SMS).
Karmøy kommune har også anskaffet to nødnetterminaler til bruk for kriseledelsen/overordnet
beredskap. Tanken er at den ene av disse kan befinne seg i beredskapsrommet, servicetorget eller
annet hensiktsmessig sted på rådhuset, mens den andre kan brukes ut til for eksempel et
evakueringsmottak eller i nærheten av et skadested der kommunen er «skadestedseier».
Nødnetterminalene har ISSI-nummer 8121001 og 8121002

Låst skap i beredskapsrommet
I låst skap i beredskapsrommet lagres satellittelefonen, nødnetterminaler og bærbare pc-er. Disse skal
være klare til bruk, men det kan være behov for å lade batterier under/før bruk.

Revisjon av utstyr
Fasiliteter og utstyr i beredskapsrommet gjennomgås jevnlig av ressursgruppa for beredskap.
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Plan for evakuering
og håndtering av pårørende
I en krisesituasjon kan kommunen få et ansvar for å bistå politiet med evakuering av personer som må
flyttes fra et farlig til et trygt område. Samtidig er det et ansvar å ta seg av mennesker med en nær
relasjon til berørte personer – skadde/omkomne og evakuerte – som vi vanligvis omtaler som
pårørende.
I mange sammenhenger omtales pårørende og evakuerte som en enhet. Karmøy kommune legger i
utgangspunktet opp til å håndtere de to gruppene hver for seg. Dersom situasjonens art, lokalisering
og omfang tilsier det, kan imidlertid de to funksjonene behandles felles.
Kommunens oppgaver i forbindelse med evakuering og håndtering av pårørende dreier seg i
hovedsak om registrering, innkvartering, helse- og/eller psykososial støtte og ellers å bistå politiet i
evakueringsarbeidet.
Dersom det ikke er gitt uttrykkelig beskjed om det, vil telefonnummer til kommunens servicetorg
tjene som pårørendetelefon. Dersom det opprettes andre pårørendetelefoner (for eksempel i regi av
større bedrifter eller politiet), må kriseledelsen vurdere om det er behov for en egen pårørendetelefon
for kommunen.
Dersom andre aktører (politiet, større bedrifter mv.) iverksetter evakuering og/eller håndtering av
pårørende, vil det være naturlig at kommunens ressurser stilles til disposisjon for dem. Kommunens
ansvar for å ta vare på så vel evakuerte som pårørende er uendret selv om andre påtar seg konkrete
oppgaver.

Definisjoner
I denne planen er evakuering definert som pålagt forflytning (ikke på eget initiativ) av personer fra et
utsatt område til et sikkert.
Pårørende er definert som personer med en nær relasjon til noen som er berørt av en større uønsket
hendelse.
Evakueringsmottak er definert som et oppmøtested for personer som er evakuert, der de registreres
og eventuelt mottar relevant bistand (videre forflytning, forlegning, forpleining, psykisk/fysisk
helsehjelp mv.)
Pårørendemottak er brukt som en fellesbetegnelse på oppmøtested for pårørende der de registreres
og eventuelt mottar relevant bistand (informasjon, gjenforening med sine respektive, psykososial
støtte mv.)
Politiet og andre aktører opererer til dels med andre kategorier og definisjoner. Se veileder for
evakuering og pårørende for mer informasjon.

Evakuering
Personer i eller i nærheten av et kriseområde kan måtte flyttes fordi det ikke er mulig å forsyne dem
med nødvendige tjenester (strøm, vann, helsetjenester mv.), fordi det medfører fare å oppholde seg på
stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoffer mv.) eller at deres tilstedeværelse forstyrrer
redningsarbeidet for øvrig.
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Ansvar i forbindelse med evakuering og håndtering av pårørende
Det er politiet som formelt beslutter evakuering og eventuelt anmoder kommunen om bistand, dels til
selve forflytningen av personer og dels til etablering av mottak, viderebefordring, nødvendig
forpleining og forlegning mv.
Kriseledelsen har ansvar for å utløse følgende ressurser i den utstrekning det er nødvendig:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Evakueringsmannskap (sektor areal og byggesak i teknisk etat) er dedikert til å bemanne et
evakueringsmottak som – normalt – vil bli etablert i Karmøyhallen eller Norheimshallen. En
representant for kriseledelsen utpekes som fast kontakt til leder for evakuering.
Eksterne aktører som for eksempel busselskap for praktisk forflytning av evakuerte og
eventuelle innkvarteringssteder for forlegning av evakuerte.
Servicetorget vil ta imot henvendelse på telefon og personer som oppsøker rådhuset.
Rådhuset er, dersom ikke annet besluttes, mottakssted for pårørende.
Kulturavdelingen tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av
kapasiteten på servicetorget.
Arkivet tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av kapasiteten på
servicetorget.
Økonomiavdelingen tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av
kapasiteten ved evakuerings- og/eller pårørendemottak.
Politisk sekretariat tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av kapasitet
ved evakuerings- og/eller pårørendemottak.
Psykososialt støtteteam sørger for nødvendig psykososial bistand både ved
evakueringsmottak og i servicetorg/annet mottakssted for pårørende.
Norske Kvinners Sanitetsforening har avtale med kommunen om beredskap for å bistå med
forpleining mv. etter behov.
Sivilforsvaret vil kunne bistå i en krisehendelse med blant annet personell til evakueringen
og til støtte ved drift av evakueringsmottak og/eller pårørendesenter.

Organisering
Når kriseledelsen i samråd med politiet har iverksatt evakuering og/eller håndtering av pårørende,
vil følgende organisering tre i kraft:

Evakueringsmottak
Areal og byggesakssjefen i teknisk etat leder støtteapparat for evakuering. Sektor areal og byggesak
(eventuelt med støtte fra økonomiavdelingen) sørger for bemanning av mottaksstedet eller trekker inn
andre ressurser for å besørge mottak av evakuerte.

KO
Ved etablering av evakueringsmottak, etableres det så snart som mulig et KO (kommandoledelse) for
å tydeliggjøre mottakets ledelse og samordne innsats fra ulike aktører (politi, evakueringsmannskap,
helse, forpleining og så videre).

Praktisk gjennomføring av evakuering
Den praktiske forflytningen av evakuerte forestås av kriseledelsen i samråd med politiet. Det er også
kriseledelsen som tar beslutninger om eventuell innkvartering og gjør nødvendige avtaler med
innkvarteringssteder.

Håndtering av pårørende
Servicetorget gjør klart for mottak av henvendelser både pr. telefon og personlig oppmøte. Kantina på
rådhuset vil være oppholdssted for pårørende dersom ikke annet er besluttet. Dersom
kommunestyresalen benyttes som pressesenter, er det nødvendig å skilte og legge til rette for at
medierepresentanter og pårørende holdes adskilt, blant annet ved at det åpnes egen inngangsdør til
kommunestyresalen og at dør mellom servicetorg og kommunestyresal låses av.
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Dersom politiet eller andre oppretter pårørendesenter, kan funksjonen tilbys flyttet dit for mest mulig
rasjonell utnyttelse av ressursene. Dersom det viser seg mer hensiktsmessig, samlokaliseres mottak av
pårørende med mottak av evakuerte.

Ressurser for faglig støtte og oppskalering
Kriseledelsen varsler NKS med tanke på forpleining, slik at de kan tilkalles av evakueringsmottaket
på kort varsel. Kriseledelsen setter kulturavdelingen, arkivet, økonomiavdelingen og valgmannskap i
beredskap, slik at de kan innkalles på kort varsel etter behov (kortsiktig/langsiktig).

Berørte som ressurs
Det er viktig å huske på at det blant både evakuerte og pårørende vil være personer som kan være
godt i stand til å bidra med praktiske oppgaver, for eksempel inn- og utregistrering, matlaging,
aktivisering av barn, ivaretakelse av eldre/funksjonshemmede og køordning.

DSB-CIM
Karmøy kommune bruker det digitale krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Der finnes en egen modul
beregnet på registrering av evakuerte og pårørende, POC. For situasjoner der datautstyr, internett
og/eller elektrisitet ikke er tilgjengelig på evakueringsmottak, skal det finnes utstyr for journalføring,
inn- og utregistrering på papir.

Oppgaver i forbindelse med evakuering
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Bistå politiet/kriseledelsen med organisering av transport av evakuerte
Ta imot evakuerte som kommer
Dirigere trafikken, slik at mottak av evakuerte går så smidig som mulig
Kanalisere de evakuerte til innregistrering
Registrere personene inn i DSB-CIM, POC-modulen, med
- Fornavn, etternavn
- Fødselsdato
- Mobilnummer
- Løpenummer
- Pårørende
Avklare om noen av de evakuerte har udekkede behov for medisinsk og/eller psykososial
støtte og innkalle nødvendige fagressurser
Sørge for forpleining under oppholdet i mottaket
Bistå kriseledelsen med mer langsiktige tiltak (innkvartering mv.)
Bidra til kopling mellom evakuerte og pårørende
Registrere personene ut i DSB-CIM, POC-modulen, med
- oppfølging (hva som skjer etter opphold i mottak)

Konkrete arbeidsoppgaver og rollefordeling på evakueringsmottak
Ansvarlig: Areal- og byggesakssjefen i teknisk etat
Oppgaver

Veilede evakuerte og styre dem til rett sted
Sørge for ro og orden ute.

Roller

Ordensvakter
utenfor
mottakssenter

Sørge for at uvedkommende ikke kommer inn i
lokalene.

– 1-2 personer

Ordne registreringsplass.

Inn-registrering

Koble opp pc eller annet utstyr som kan brukes til
registrering i CIM.

- 2-4 personer

Merknader

Medier henvises til ordføreren eller
politiet.

Det er av stor betydning at evakuerte blir
nøye kategorisert og henvist til riktig
sted. Sammenblanding av evakuerte
skaper uro. Som et minimum registreres
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Registrere alle i POC-modulen i DSB-CIM.

navn, mobiltelefonnr., løpenummer og
pårørende.

Lose de registrerte til avsatte ro.
Ordne registreringsplass.

Utregistrering

Registrere alle som forlater mottakssentralen særskilt.

- 1-2 person

Kople opp pc eller annet utstyr som kan brukes til
registrering i CIM.

Ved utregistrering finner en fram til
vedkommende person og skriver inn
”oppfølging”, dvs. hva som videre skjer
med vedkommende (”er blitt hentet av
pårørende”, ”reiser til … på egenhånd”).

Myndighet til å bestemme om noen kan forlate
evakueringsmottaket.
Loggføre alle formelle henvendelser og beslutninger.
All loggføring skjer i DSB-CIM. Siden alle personer
vil være registrert individuelt, holder det at loggfører
registrerer andre hendelser.

Loggfører

Tilrettelegge lokalene som skal brukes.

Tilrettelegger av
lokaler og
ressurser for
øvrig

Klarlegge behovet for ressurser utenfra: Mat,
helsehjelp/psykososial støtte transport, utstyr for
øvrig.
Delegasjon for rekvisisjonsmyndighet for slike
oppgaver.
Ivareta evakuerte som har behov for bistand og
omsorg knyttet til hendelser de ulike evakuerte har
vært igjennom.

- 1 person

Viktig dokumentasjon på alle hendelser.
Loggen er også viktig for evaluering av
katastrofe/øvelse.

- 1 reserve

- 2 personer

Bistand og
omsorg
- 3-6 personer

Ved behov gis leder bistand og omsorg delegasjon for
å rekvirere ekstern bistand.

Viktig at den digitale infrastrukturen
fungerer.
Evakueringsledelsen må disponere et
kontor som er avskjermet, men sentralt
beliggende i mottakssentralen.

Fortløpende gi evakueringsledelsen
status for evakuerte. Sørge for å være
tidlig ute med behov for ytterlige
ressurser. Raskt orientere og informere
innregistrering om det viser seg at feil
innregistrering har skjedd.

Samarbeide med psykososialt støtteteam.
Holde oppsyn med at det er ro og orden inne i
mottakssentralen.

Ordensvakt
inne

Ved behov gis leder orden delegasjon til å rekvirere
politi.

- 1-4 personer

Sørge for kommunikasjon mellom evakuerte og for
eksempel pårørende.

Kommunikasjo
n mellom
evakuerte og
utenverden:

Holde kontakt med kriseledelse og pårørendesenter.
Bistå evakuerte med å få kontakt med sine
pårørende.

- 1 person

Observere under hele evakueringen.

Observatør
- 1 person

Viktig at ordensgruppa holder god
kontakt med innregistrering og
utregistrering slik at kategorier
evakuerte blir plassert riktig på mottaket.
Ha oppmerksomhet rettet mot alle
kategorier evakuerte. Gi fortløpende
informasjon begge veier.

Gi evakueringsledelsen råd under
evakueringen. Lage rapport om
evakueringen som overleveres ledelsen.

Dersom det besluttes at evakuerte og pårørende skal tas imot på samme sted, må noen av disse
ansvarsområdene oppskaleres. Det er viktig at ingen evakuerte forlater evakueringsmottaket før de er
registrert inn og ut.

Oppgaver i forbindelse med håndtering av pårørende
●
●
●

Ta imot telefonhenvendelser
Ta imot personer som kommer til rådhuset eller til annet mottak
Sørge for somatisk/psykososial helsehjelp til de som har behov for det
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●

●

Registrere henvendelsene i DSB-CIM, POC-modulen, med
- Fornavn, etternavn
- Mobilnummer
- Løpenummer
- Respektive *) (dem de er pårørende til)
Bidra til kopling av pårørende og respektive (spesielt med tanke på evakuerte)

Konkrete arbeidsoppgaver og rollefordeling ved mottak av pårørende
Ansvarlig: Dersom pårørendesenter plasseres på rådhuset, er leder av servicetorget ansvarlig. Dersom
pårørendesenter samlokaliseres med evakueringsmottak, ledes det av areal- og byggesakssjefen i
teknisk etat.
Oppgaver

Roller

Sørge for at personer som oppsøker mottakssted
(normalt rådhuset) kommer på rett sted.
Sørge for at pårørende blir holdt atskilt fra andre
grupper, særlig mediene.
Ordne registreringsplass.

Merknader

Ordensvakter i og
rundt
pårørendesenter

Medier henvises til ordføreren eller
politiet dersom det ikke er lagt opp til
pressekonferanse.

Registrering

Som et minimum registreres navn,
mobiltelefonnr., løpenummer og
respektive, samt ”oppfølging” (kopling
med respektive etc.).

Kople opp pc eller annet utstyr som kan brukes
til registrering i CIM.
Registrere alle i POC-modulen i DSB-CIM.
Tilrettelegge lokalene som skal brukes.
Klarlegge behovet for ressurser utenfra: Mat,
helsehjelp/psykososial støtte mv.

Tilrettelegger av
lokaler og ressurser

Delegasjon for rekvisisjonsmyndighet for slike
oppgaver.
Ivareta pårørende som har behov for bistand og
omsorg knyttet til aktuell hendelse.

Bistand og omsorg

Samarbeide med ”støtteapparat for mennesker i
krise”.
Sørge for kommunikasjon mellom de pårørende
og bistå pårørende med å få kontakt med sine
respektive.

Kommunikasjon

Holde kontakt med kriseledelsen og
evakueringsmottak.
Karmøy kommune har utviklet en egen veileder for evakuering og håndtering av pårørende hvor
temaet er konkretisert ytterligere.

Fleksibilitet
Det er viktig at planlegging av evakuering og håndtering av pårørende ikke skjer med tanke på én
spesiell form for krise, men at en er rustet for ulike hendelser som skaper ulike behov. Det er stor
forskjell på å «redde folk unna» et område truet av ekstremvær der ingen er skadd og eksempelvis en
ulykke med skadde eller omkomne. Det vil også være stor forskjell på pårørende som bare har behov
for å bli gjenforent med sine respektive og pårørende som er uvisse på om deres respektive er
evakuert i god behold, skadde eller omkomne. Dette må en ta hensyn til i vurderingen av om det skal
opprettes eget mottak for pårørende eller om det skal samlokaliseres med evakueringsmottak. Dette
er nærmere drøftet i kommunens veileder for evakuering og håndtering av pårørende.
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Informasjonsplan
Mål
Målet med informasjonsarbeidet i krisesituasjoner er å:
●
●
●
●
●

bidra til å skape trygghet og sikkerhet, redusere unødig frykt/angst
redusere, avgrense skade, konsekvenser, psykisk/fysisk
forhindre myter, rykter og feilinformasjon
rettlede, rådgi berørte parter
styrke tilliten til kommunen og ivareta dens omdømme

En avgjørende faktor for at kriseinformasjonsarbeidet skal fungere, er tid. Det er nødvendig å være
raskt ute for blant annet å unngå en informasjonskrise i tillegg til den egentlige krisa.
Denne planen dekker først og fremst hendelser av et slikt omfang at de utløser kommunal
kriseledelse. For hendelser av mindre omfang, vil imidlertid det sentrale kommunikasjonsapparatet
bistå etater, avdelinger, virksomheter eller enheter etter behov.
Denne planen begrenser seg i hovedsak til informasjon overfor berørte parter, publikum og medier.

Overordnede prinsipper
En omfattende krisesituasjon kan deles i to faser: Akuttfase (normalt det første døgnet) og driftsfase.
Denne planen omfatter i hovedsak akuttfasen, der følgende prinsipper gjelder:
●

Det er politiet/lokal redningssentral (LRS) som gir konkret informasjon om hendelsens
årsaker, omfang og konsekvenser
● Kommunens oppgave består først og fremst i å:
o Varsle de som er utsatt for fare og evt. deres pårørende
o Koordinere innsats på systemnivå – og orientere om tiltak
o Forhindre unødvendig frykt
I driftsfasen tar kommunen over mer av ledelsen og koordineringen også på skadestedet.

Fare for informasjonskrise
Alle slags uheldige hendelser fører med seg et informasjonsbehov som, inntil det er dekket, framkaller
et informasjonsvakuum. Mangel på informasjon kombinert med stor interesse (nysgjerrighet,
informasjonsbehov…) fra så vel berørte parter og allmenheten som mediene, er så å si et av
kjennetegna på en krise. Dette fylles av saklig eller usaklig, korrekt eller mindre korrekt informasjon
ut fra hva som er tilgjengelig. Dersom det ikke er god nok tilgang til saklig og korrekt informasjon,
skapes det rykter, myter, informasjon basert på personlige opplevelser eller følelser og så videre.
Veien er svært kort til at det i tillegg til den egentlige/faktiske krisa også oppstår en
informasjonskrise. En informasjonskrise har mange negative konsekvenser. Først og fremst at
mennesker blir unødig skremt og/eller at mennesker som har behov for å verne seg/komme seg bort,
ikke blir varslet i tide. Mangel på informasjon kan føre til større skadeomfang enn nødvendig og i
verste fall til panikk eller kaos. Ei slik informasjonskrise vil også svekke tilliten til kommunen og
kommunens omdømme.
Det er viktig å være bevisst på det mangfoldet av informasjonskanaler og hastigheten som
informasjon (kan) spres med i dag, på godt og vondt. Det handler ikke lenger bare om papiraviser,
radio og TV, men i tillegg om sosial medier, blogger, nettaviser/nett-radio/nett-TV og ulike former
for mobiltelefonbaserte kanaler (SMS, MMS mv.). Tempo og krav til tilgjengelighet har økt. Det
samme har mulighetene, både for å spre korrekt informasjon og rykter. Utfordringen med de nye

Beredskapsplan for Karmøy kommune 2020 – side 19

mediene er at de ikke alltid er underlagt like tydelig redaktøransvar som ivaretar en korrekt og
balansert formidling.

Organisering av informasjonsberedskapen
Kommunikasjonssjefen er informasjonsleder i kriser. Informasjonsleder inngår i kommunens
kriseledelse.
Ved hendelser som ikke krever innkalling av den sentrale kriseledelsen, har den enkelte etat, avdeling
eller virksomhet/enhet ansvar for nødvendig informasjon til publikum og mediene. Den sentrale
kommunikasjonsgruppa vil likevel være til disposisjon for praktisk assistanse.
Ved alvorlige hendelser som krever at kriseledelsen sammenkalles, leder kommunikasjonssjefen
informasjonsarbeidet. Vedkommende innkaller etter behov lederen for servicetorget og/eller infogruppa. Info-gruppa er tverretatlig sammensatt og har til oppgave å dekke den praktiske
informasjonsberedskapen i en krisesituasjon i samråd med kriseledelsen:
●
●
●
●
●

informere de av kommunens ansatte som har behov for oppdatert kunnskap, særlig med
tanke på å informere andre
informere berørte og pårørende, varsle ved for eksempel behov for evakuering
informere mediene ut fra en vurdering av gjensidig behov
besvare telefonhenvendelser fra allmennheten
informere kommunens politikere

Rollefordeling - informasjonstjenesten
Kommunikasjonssjef
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inngår i kriseledelsen og deltar i dens møter
Sørger for informasjonsflyt til øvrige operative informasjonsressurser
Avklarer hva som til enhver tid kan/skal kommuniseres ut
Sørger for at det blir etableres pressesenter og lede evt. pressekonferanser
Et medlem i info-gruppa er stedfortreder for leder av politisk sekretariat ved behov
Hovedansvar for nettbasert kommunikasjon
Hovedansvar for medieovervåkning
Organisere og informere kommunikasjonsgruppa
Sørge for at kommunens nettsider er oppdatert
Lede informasjonsarbeidet ved mindre hendelser, sammen med berørt
etat/avdeling/virksomhet.

Leder for servicetorg
●
●

Hovedansvar for telefonsvarertjeneste overfor publikum, berørte, pårørende mv.
Organisere og informere ansatte på servicetorget, herunder å sørge for at
telefonsvarerkapasiteten er tilstrekkelig og kvalitetssikret

Info-gruppa
Består av blant annet representanter for de tre etatene og personalavdelingen. Den vil bistå praktisk i
kriser med produksjon av nettbasert informasjon, pressemeldinger, nyhetsovervåkning mv.

Medieovervåkning
En egen medarbeider fra info-gruppa er utpekt til å dekke støttefunksjonen «medieovervåkning» i
kriseledelsen.

Personal- og organisasjonssjef
Har et spesielt ansvar for oppfølging av servicetorget , særlig for å sikre at servicetorget har
tilstrekkelig bemanning og er i stand til å håndtere situasjonen. Denne oppfølgingen gjelder ikke med
tanke på informasjonsbudskap.
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Øvrige ressurser
Ved fravær eller ved kriser av spesielt stort omfang, kan både kommunikasjonsgruppa og
servicetorget måtte forsterkes. Sektor kultur i oppvekst- og kulturetaten og arkivet tjener som slik
ekstra personellressurser ved behov for oppskalering eller utskifting av mannskap.

Liaison-ordning mot politiet
For å sikre god informasjonsstrøm mellom politi/LRS (lokal redningssentral) og kommunens
kriseledelse, sørger kriseledelsen så langt det er praktisk mulig for at det sendes eller mottas en
liaison.

Kommunalt informasjonsforum i Rogaland
Informasjonsmedarbeidere i Rogalandskommunene og hos Fylkesmannen inngår i et nettverk som
kalles Kommunalt informasjonsforum. Dette forumet har blant annet fokus på informasjon i
forbindelse med kriser og andre alvorlige hendelser. Gruppa fungerer som en informasjonspool hvor
medlemmene kan søke støtte hos hverandre ved behov. Det foreligger en gjensidig forståelse av at
informasjonsmedarbeidere kan bidra operativt i andre kommuner ved behov. Henvendelser som
gjelder informasjonsstøtte og koordinering går i så fall via de formelle beredskapskanalene.

Når kommunal kriseledelse ikke settes
Også ved uønskede hendelser som med et omfang eller alvorlighetsgrad som ikke gjør det naturlig at
kommunal kriseledelse settes, oppstår det informasjonsutfordringer. Normalt er det da leder på det
nivået som «eier» krisen (etat/avdeling/virksomhet) som også er ansvarlig for informasjonsarbeidet.
Den kommunale kommunikasjonsgruppa bistår i så fall etter ønske/behov.
Det forventes at det i andre beredskapsplaner i organisasjonen inngår et punkt om hvordan
informasjonsbehov ved kriser skal dekkes.

Budskap
Alt informasjonsarbeid skjer i samråd med rådmann og ordfører og evt. LRS. Informasjon som går ut
fra kommunen skal kvalitetssikres for å unngå feilinformasjon eller misforståelser.
I hovedsak er det LRS som i akuttfasen uttaler seg om situasjonen på skadestedet, skadeomfang og
personskader/omkomne. Kommunen bringer da dette videre kun i den utstrekning informasjonen er
kvalitetssikret/avklart med LRS. Kommunen vil normalt ikke informere om årsaksforhold.
Det er også LRS som evt. gir mediene tilgang til skadestedet. Kommunen bør ikke kunne gjøre dette,
men bør kunne sette grenser for hva som skal kunne avbildes mv. Denne informasjonen må i så fall
formidles til skadestedet via formelle kanaler.
Kommunens informasjonsansvar består først og fremst i å ivareta publikum slik at ikke skadene blir
større enn nødvendig og slik at det ikke oppstår unødig frykt, panikk eller kaos.
Det vil normalt være ordfører som er kommunens ansikt utad også i krisesituasjoner.
Budskap i krise følger følgende prioritering:
●
●
●

Liv og helse
Miljø
Materielle verdier

Medier, kanaler, virkemidler
Ved kriser er kommunens hovedkanaler ut mot publikum de samme som ellers:
●
●

Telefon – svartjeneste ved servicetorget
Internett – kommunens ordinære nettsted, intranett og sosiale medier.
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I hovedsak skjer informasjonsformidlingen ved at meldinger legges ut på internett. Der oppgis også
telefonnumre for publikumskontakt (servicetorget) og mediekontakt.
Alle telefonhenvendelser styres til/via kommunens servicetorg, som eventuelt forsterkes med
personell fra etatene.
Det er viktig å sørge for at
● publikum, berørte, pårørende mv. i størst mulig grad kan betjene seg selv via nettløsningene
● at flest mulig kan få enkle svar på sine spørsmål i servicetorget
Dette vil frigjøre ressurser i organisasjonen som er nødvendig for å ivareta koordinering,
beslutningstaking og fagbaserte oppgaver (avhengig av type krise).
For øvrig brukes etter behov
●
●
●

SMS-varsling, telefonvarsling
E-post
Massemedier (aviser, radio, TV)

I helt spesielle situasjoner kan også følgende kanaler tas i bruk:
●
●
●
●
●
●

telefaks
sivilforsvarets tyfoner (signalet ”Viktig melding – lytt på radio!”)
dør til dør-aksjon, husbesøk
informasjonsmøter
brosjyrer, løpesedler… delt ut av kommunens personale eller posten, for eksempel på skolene
via elevene
plakatoppslag

Varsling via radio
Ved kriser av en viss størrelse kan NRK og nærradioene pålegges å samarbeide med myndighetene.
De nødvendige avtaler for slikt samarbeid foreligger.
For Karmøy gjelder dette NRK Rogaland og Radio 102. Det er fylkesmann/politimester som anmoder
medieorgana om å formidle kriseinformasjon.

Informasjonssenter
Ved hendelser der det er nødvendig, opprettes et pressesenter i kommunestyresalen. Siden
servicetorget skal betjene pårørende, åpnes det egen inngang til kommunestyresalen for
medierepresentanter.
Det som må være tilgjengelig for at et pressesenter skal kunne fungere, er:
●
●
●
●

Påloggingsmulighet for internett (Trådløst tilkoplingspunkt)
Tilgang til TV
Tilgang telefon, telefaks mv.
Strømforsyning til teknisk utstyr, lading mv.

Rom 016 vil være utgangspunktet for arbeidet til informasjonstjenesten (kommunikasjonsgruppa). En
medarbeider bistår kriseledelsen med medieovervåkning i beredskapsrommet (avhengig av
kriseledelsens behov for avlastningsrom)
Pressekonferanser holdes i kommunestyresalen. Derfra er det mulig å kringkaste direkte til web-tv.
Mediene har i en krisesituasjon ikke tilgang til andre deler av rådhuset. Intervjuer, samtaler med
fagpersonell mv. skal skje i pressesenteret og koordineres av informasjonsleder eller den/de
vedkommende utpeker til dette
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Medieovervåking
En sentral oppgave for informasjonstjenesten i kriser er å overvåke omtalen i mediene (i vid forstand).
Avhengig av omfanget må det settes av egne medarbeidere til dette. Det er lagt til rette for en
arbeidsstasjon som er dedikert til medieovervåkning i beredskapsrommet. Det vil være naturlig å ha
hovedfokus på digitale medier, først og fremst nettaviser/-radio/-tv, men også blogger og sosiale
medier.
Medieovervåkningen har til hensikt å kartlegge hva som meldes som grunnlag for videre handling,
evt. retting av feilinformasjon/misforståelser, dementier og så videre.

Opptreden overfor medier mv.
Noen generelle tips/retningslinjer for kontakt med medier. De fleste råda kan med fordel brukes i
kontakt med berørte, pårørende mv.
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tenk gjennom budskapet i forkant. En fornuftig rekkefølge er ofte:
o Menneske/empati
o Miljø
o Materielle verdier
o Handling – hva kommunen (evt. andre instanser) gjør
o Publikum – hvordan andre bør/skal forholde seg til situasjonen
Vær så åpen som mulig, men vær bevisst og marker tydelig at det er klare grenser for hva det
er riktig at kommunen informerer om!
Mediene kan lett oppfattes som en trussel eller ”klamp om foten” i en krisesituasjon, men må
først og fremst betraktes som en viktig ressurs for å få ut informasjon.
Vær rask! Kampen om sannheten består i stor grad i å være først på banen.
Mediene behandles med åpenhet og respekt, alle aktører behandles likeverdig.
Ikke la deg presse av medienes tidspress eller deadline!
Før logg for kontakt med medier – navn, medienavn, mobiltelefonnummer/e-postadresse,
tidspunkt for kontakt!
Avtaler med og løfter til mediene skal holdes.
Uoverensstemmelser med mediene avklares i ettertid, fortrinnsvis med redaksjonsledelsen
Ikke informer mediene før pårørende mv. er informert.
Ikke bruk sperrefrist! Det som ikke kan publiseres får vente.
Vær ærlig! Unngå spekulasjoner og vurderinger, hold deg i størst mulig grad til fakta. Forsøk
en balansert framstilling – ikke overdriv eller bagatelliser!
Forklar hvorfor det er informasjon vi ikke kan gå ut med – unngå ”Ingen kommentar”!
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Plan for helsemessig
og sosial beredskap
Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester eller
sosialtjenester den skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlig for. Denne delen av beredskapsplanen
dekker det lovpålagte kravet om en plan for helsemessig og sosial beredskap, jfr Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (lov-2011-06-24-30).

Mål for plan om helsemessig og sosial beredskap
Karmøy kommune skal verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og
sosiale tjenester tilbys dem som til enhver tid bor eller oppholder seg her. Mål for planen er å ha
forberedt og planlagt tiltak for å kunne yte nødvendige helse- og omsorgstjenester ved kriser og i
ekstraordinære situasjoner der normalressurser ikke er tilstrekkelig.

Prinsipper i helsemessig og sosial beredskap
1. Ansvar. Den som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise.
2. Likhet. Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
3. Nærhet. En krise skal håndteres på lavest mulig nivå.

Varsling
Alle krisesituasjoner og situasjoner der virksomheten ikke på egenhånd kan håndtere situasjonen
(eventuelt i samarbeid med nødetatene), varsles rådmannen.
Det vises til varsling av kriseledelsen på side 6 og varslingsmønster for større uønskede hendelser på
side 11.

ROS-analyse
Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen for kommunen dekker også helse- og sosialsektoren.

Ressursdisponering og omlegging av drift
I en krisesituasjon kan det være nødvendig å omdisponere personalressurser for å sikre nødvendig
tjenesteytelse. Omprioritering av oppgaver og omstilling av driften kan være nødvendig for å kunne
øke kapasiteten. Dette kan være aktuelt ved hendelser som vesentlig reduserer virksomhetens evne til
å yte tjenester og hendelser og som vil innebære en ekstraordinær belastning på virksomheten. Ved
alle hendelser som krever omdisponering og omlegging av drift i virksomheten eller som krever
virksomhetsovergripende tiltak varsles sektorsjef/kommunalsjef. Sektorsjef/kommunalsjef tar
nødvendige beslutninger.
Følgende hendelser i ROS-analysen kan kreve omstilling av den ordinære drift for å øke kapasiteten:
01.01 Svikt i data/telesamband
01.02 Langvarig strømbrudd
01.03 Hindring av transport (på vei, i sjø og luft)
02.03.01 Smitte med resistente bakterier
02.03.02 Smitte via næringsmidler/drikkevann
02.03.03. Smitte via luft /dråpe (pandemi)
05.07 Brann i omsorgsbolig/institusjon
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Behov for ressursdisponering og omlegging av drift kan gjelde hendelser som rammer egen
sektor/virksomhet. Det kan også være behov for ressursdisponering og omlegging av drift dersom en
sektor/virksomhet må bistå en annen sektor/virksomhet i en krise, for eksempel ved brann i
institusjon og evakuering av pasienter til annen institusjon.

Tiltak ved hendelser som medfører
redusert bemanning eller økt tjenestebehov
Omlegging av drift
Alle virksomheter har oversikt i sine beredskapsplaner over prioriterte oppgaver og kritiske
funksjoner som må opprettholdes, slik som akutt beredskap for å avverge fare for liv og helse,
ernæring og medisinsk behandling. Det er også oversikt over oppgaver som ikke vil bli utført eller
redusert, som for eksempel begrenset trening, sosialt samvær, aktivitet og møtevirksomhet. Ved
legevakten nedprioriteres pasienter med sykdomstilstander som kan vente med behandling til neste
dag.

Ressursdisponering
Virksomhetene skal i sine beredskapsplaner disponere ressursene ved økt tjenestebehov og/eller
redusert bemanning.
Alle virksomhetene skal i sine beredskapsplaner ha definert hva som er minimumsbemanning for å
dekke sin arbeidsplan. Det er også definert hvilken kompetanse som kreves (sykepleier, lege mm.) for
å kunne gi nødvendig helse- og sosialhjelp til pasientene/brukerne. Det er også oversikt over tiltak
som må iverksettes for å kunne utføre nødvendig tjenesteyting. Dette kan være optimal utnyttelse av
sykepleierressurser på tvers av avdelinger, innkalle personell som har fri, utsette ferieavvikling og
kontakte frivillige organisasjoner.
Ved en større krise kan dette føre til vansker med å opprettholde normal og/eller faglig forsvarlig
drift. Dette kan også gjelde bemanningsreduksjoner pga. svært høyt sykdomsfravær som ved
pandemi. Virksomhetens personalgrunnlag for en arbeidsplan faller da bort og det vil være
nødvendig med en større omlegging og reduksjon av drift. Det kan være nødvendig å iverksette
mobilisering av personell fra andre tjenestesteder. Personalenheten kan bistå ved behov for å
rekruttere ekstra bemanning via NAV eller vikarbyrå.
Alle virksomheter i helse og omsorgsetaten har oversikt over personalet i det elektroniske
personalsystemet Visma. Det er i tillegg oversikt over turnusarbeidere i det elektroniske
turnusprogrammet Gat. Karmøy legevakt har oppdatert oversikt over sykepleiere og leger som kan
kalles inn (beordres) i en krisesituasjon. Listene er også tilgjengelige elektronisk i ICCS (Nødnett).

Andre tiltak
Ved bortfall av strøm og IT i legekontorer vil akutt og nødvendig helsehjelp kunne ytes fra legevakten
i en kortere periode. Det kan også være nødvendig at legekontorer som ikke er berørt av den aktuelle
hendelsen kan bistå. Karmøy legevakt må ha tilgang til nødvendig nødstrøm for å opprettholde
nødvendig drift.

Registrering av personell
Hver virksomhet må ha oppdatert oversikt over ansatte som inneholder kontaktinformasjon samt en
varslingsplan i sin beredskapsplan.
Virksomhetsleder eller stedfortreder har myndighet til å beordre alle egne ansatte i en krisesituasjon.
Ved hendelser som krever virksomhetsovergripende tiltak har etatssjef/avdelingssjef myndighet til
beordring.
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Krav om operativ ledelse
Virksomheten skal ved en krise eller katastrofe kunne treffe beslutninger om egen virksomhets
organisering og ressursdisponering samt samvirke med overordnede ledd, myndigheter og
samarbeidspartnere.
En uønsket hendelse som er større enn det de tjenestegivende virksomhetene sammen med
nødetatene kan løse på egenhånd, utløser etablering av kriseledelse på overordnet/strategisk nivå.
Helse- og omsorgssjefen inngår i denne kriseledelsen. Samtidig med at kriseledelse settes, samles også
etatsledelsen som kan følge krisehåndteringen gjennom det digitale verktøyet DSB-CIM. På den
måten kan fagressursene koples inn proaktivt.
Varsling av kommunens kriseledelse framgår av «Kommunalt krisehåndteringsapparat» (side 6).
Nødvendige beslutninger om endring av drift/bemanning foretas av kriseledelsen på egendelegasjon.
Etatsledelsen har også fullmakter til å beordre mannskaper i en krisesituasjon.
Virksomhetsleder/vakthavende i virksomheten vil i startfasen av en akutt krise ha følgende
oppgaver:
●
●
●

Nødvendige strakstiltak for å begrense skaden utføres først
Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare
Varsling av kommunens kriseledelse snarest mulig.

Informasjonsberedskap
Beredskapsplanens informasjonsplan gjelder også for helse- og omsorgssektoren (side 19)

Samordning av beredskapsplaner
Virksomheten skal samordne sine beredskapsplaner.
Slik samordning er særlig ivaretatt ved at plan for helsemessig og sosial beredskap er tatt inn i den
overordnede beredskapsplanen og at dette planverket støtter seg på en overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse. Planverket vil hele tida bli sett i sammenheng med fagplaner, både innen helse- og
omsorgssektoren (eksempelvis smittevern-/pandemiplanen og tuberkulosekontrollprogram) og
innenfor andre relevante sektorer (eksempelvis plan for sikring av drikkevann). Bakerst i
beredskapsplanen følger en oversikt over relevante interne og eksterne planer.
Alle virksomheter i helse og omsorgsetaten har utarbeidet egne beredskapsplaner basert på en risiko
og sårbarhetsanalyse av oppgavene/driften. Planene oppdateres jevnlig.

Krav om kompetanse, opplæring og øvelser
Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har
nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. Dette omfatter blant annet kompetanse om psykososial
støttetjeneste til berørte og rammede, debriefing av personell, akuttmedisinsk opplæring for personell
som trenger dette med mer.
Deler av helse- og omsorgssektoren involveres i kommuneomfattende øvelser. Det gjelder særlig
administrativt personale (2. linje), men også i noen grad de operative tjenestene (legevakt og
psykososialt støtteteam). Alle virksomheter utfører brannøvelser ut fra en risikovurdering av
brannobjekt, brukere og bemanning. I særskilte brannobjekter (institusjoner og en del definerte
omsorgsboliger) utføres det tilsyn fra brannvesenet. Oppgaver på virksomhetsnivå nevnt i denne
planen, skal øves på jevnlig basis.
For redegjørelse om opplæring og øvelser på beredskapsområdet vises det til oppfølgingsplan for
kommunal beredskap.
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Forsyningssikkerhet
Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og
legemidler.
Av overordnet ROS-analyse, framgår det at det i dag er små lagre av så vel legemidler som av
medisinsk materiell, sammenliknet med hvordan det var tidligere. Det gjelder både hos apotekene og
ved kommunens institusjoner mv.
Kommunen har lager av sykesenger plassert på gamle Tuastad skole /gamle Avaldsnes aldershjem.
Sengene kan rekvireres fra kommunes hjelpemiddellager i fysio- ergoterapitjenesten. Det er en total
beredskap på 20 senger med komplett utstyr.
Vedrørende legemidler må leverandør og lege i de aktuelle situasjoner måtte finne fram til legemidler
som kan erstatte problemfylte leveranser.
Det må også, om det er nødvendig, i tillegg koordineres legemidler mellom sykehjemmene ved behov.
Kommuneoverlegen bør være med i drøfting av eventuelle løsninger.
Vedrørende medisinsk forbruksmateriell vil en koordinering av utstyr mellom de ulike virksomheter
bli nødvendig.

Psykososial støtte
Støtteapparat for psykososial støtte til mennesker i krise er beskrevet under Kommunalt
krisehåndteringsapparat (side 6).
Støtteapparat for psykososial støtte kan ikke regnes inn i den ordinære bemanning ved en krise. Ved
en oppskalering av krisen vil virksomhetsleder for rus og psykisk helsetjeneste definere
arbeidsoppgavene for personalet til krisearbeid eller ordinært arbeid.
Er ulykken større enn det teamet kan håndtere og/eller dersom teamet trenger å supplere med
kompetanse fra for eksempel PPT eller helsestasjons- og skolehelsetjenesten varsles kommunens
kriseledelse.

Evakuering
Plan for evakuering og håndtering av pårørende er beskrevet i eget kapittel (side 14)
Ved behov for evakuering i et geografisk område er det viktig å ha oversikt over personer som trenger
bistand for å evakueres. Virksomhetene må ha tilgjengelig oversikt over personer med behov for
bistand, som trenger oppfølging og/eller evakuering i en krisesituasjon.
Virksomhetene i helse- og omsorgsetaten har utarbeidet egne planer for evakuering av beboere i
institusjoner og hvordan tjenesteyting til beboerne skal utføres.

Økonomi
Dersom håndtering av en krisehendelse utløser behov for ekstra ressurser (økonomiske og/eller
personelle) som ikke dekkes av omprioriteringer innenfor etaten, tas dette opp med kriseledelsen som
har de nødvendige fullmakter, se Kriseledelsen fullmakter side 7.

Beredskapsplan for Karmøy kommune 2020 – side 27

Tiltakskort i DSB-CIM
For å operasjonalisere beredskapsplanen, er det utarbeidet tiltakskort i DSB-CIM. Disse tar
utgangspunkt i hendelser som er avdekket i den kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen, men det er
også mulig å utvikle tiltakskort for andre hendelser. Utarbeiding av tiltakskort er en dynamisk
prosess. Det vil stadig komme nye tiltakskort til, og de som er vil måtte oppdateres i tråd med
erfaringer fra øvelser, virkelige hendelser og ny kunnskap.
I øyeblikket finnes følgende tiltakskort i CIM:
Svikt i data-/telesamband
Strømbrudd
Brudd på vannforsyning
Forsyningssvikt
Pandemi
Ekstremvær
Gassulykke
Storbrann
Storulykke
Omfattende akutt forurensning
Ulykke med radioaktiv stråling
Sabotasje/terror
Dambrudd
PLIVO-hendelser

Følgende hendelsestyper er vurdert i ROS-analysen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Natur- og klimahendelser
Helserelaterte hendelser
Store ulykker
Stor brann
Forsyningssvikt
Bortfall av infrastruktur
Tilsiktede hendelser
Spesielt ressurskrevende hendelser
Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Hendelser på tvers av kommunegrensene
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Prioriterte bygninger
Ved strømbrudd
Dersom strømtilførselen blir redusert, må det avtales med Haugaland kraft om at følgende bygninger
skal prioriteres:
Pri

Bygning

Merknader

1

Brekke vannbehandlingsanlegg

1

Legevakt

2

Alders- og sykehjem, omsorgsboliger og institusjoner

3

Rådhuset

4

Dyr/dyrehold

5

Bedrifter som håndterer fersk mat

6

Mottakssentraler ved evakuering

7

Industri

Prioriterte bygninger dersom det oppstår brudd på vannforsyningen
Dersom vanntilførselen blir redusert eller forsvinner helt, er vannverkene i kommunen pålagt å
prioritere følgende bygg/installasjoner/hensyn:
Pri

Bygning

Merknader

1

Legevakt

2

Alders- og sykehjem, omsorgsboliger og institusjoner

3

Rådhuset

4

Dyr/dyrehold

5

Bedrifter som håndterer fersk mat

6

Mottakssentraler ved evakuering

7

Industri

Dersom vannforsyningen faller ut kan vannforsyning i noen grad dekkes med tilkjørt drikkevann eller
offentlige vannposter. I verste fall vil en måtte gå over til «nødvann» (urenset).
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Hvis kommunen selv rammes
I de fleste hendelsene som er vurdert i ROS-analysen, er kommunen en samfunnsaktør på sida av
selve hendelsen. «Kommunen» er da brukt om det overordnede nivået og tjenesteapparatet, ikke
førstelinjetjenester som brannvesen og legevakt som vil bli faglig berørt av et stort antall hendelser.
I et antall aktuelle hendelser, kan både det overordnede nivået og tjenesteapparatet rammes kraftig og
få problemer med å utføre sine funksjoner. Det gjelder hvis rådhuset skulle bli utilgjengelig (mindre
sannsynlig), strømforsyning og telefon/datanettverk faller ut (sannsynlig, men ikke over veldig lang
tid) eller at en pandemi slår ut en betydelig del av samfunnet (blant de mest sannsynlige scenariene).
Det er ikke mulig å gå inn i alle slags eventualiteter, men det er likevel viktig å ha tenkt noen tanker
rundt hva som skjer når kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet (kontinuitetsplanlegging)
og når kritiske samfunnsfunksjoner utfordres.

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
I ROS-analysen er det gjennomgått i hvilken grad ulike hendelser kan påvirke hverandre og i hvilken
grad de kan skape problemer med å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, samt kommunens
evne til å holde i gang sine virksomheter i krisesituasjoner.
Kommunen er en mangfoldig samfunnsaktør som skal ivareta blant annet tjenesteproduksjon,
myndighetsutøvelse og overordnet samfunnsplanlegging, i tillegg til at en har et betydelig ansvar for
samordning, kommunikasjon og praktisk bistand hvis «det smeller».
En kan eksempelvis tenke seg at en skole, en barnehage eller et sykehjem brenner. Da rammes
brukerne, selv om ikke nødvendigvis noen blir skadd i hendelsen. Enten må virksomheten da
innstilles for en periode eller den må flyttes til midlertidige lokaler. Karmøy kommunes vurdering er
at en vil kunne takle de aller fleste slike hendelser uten vesentlige belastninger for brukerne. I ROSanalysen er det pekt på at kommunen besitter høy faglig kompetanse. En desentralisert driftsstruktur
er framhevet som et aktivum i en slik sammenheng, ettersom det skal veldig mye til at mange
driftsenheter rammes på en gang.

Etablering av kriseledelsen dersom rådhuset ikke er tilgjengelig
Det er ikke utenkelig i en tilstrekkelig stor hendelse at rådhuset enten blir skadd eller utilgjengelig
utenfra. Det vil sette mange funksjoner på prøve. I denne omgang avgrenses problemstillingen til
kriseledelsesfunksjonen. I et slikt tilfelle må kriseledelsen flyttes til et lokale, som fortrinnsvis har
strøm, telefonforbindelse og datanettverk tilgjengelig. Det er mer enn 100 lokasjoner i Karmøy
kommune som har det, og mange av dem ville kunne gi kriseledelsen tilfredsstillende arbeidsvilkår.
Dersom ikke annet er angitt, er Vea sykehjem alternativ lokasjon for etablering av kriseledelse.

Beredskapsarbeid uten tilgang til strøm/telefon/datanettverk
Bortfall av sentral infrastruktur som strøm, telefonforbindelse og datanettverk vil i seg selv være en
stor utfordring. Denne blir ikke mindre av at beredskapsarbeidet også baserer seg på tilgang til slik
infrastruktur.
Som påpekt ellers i denne planen, er mye av krisehåndteringen basert på bruken av det digitale
verktøyet DSB-CIM. Der ligger planverket, ressurslistene, kontaktlistene, tiltakskorta og andre
hjelpemidler, og der føres loggen for hendelsen.
Krisehåndtering vil utmerket kunne la seg gjøre uten tilgang til DSB-CIM. I beredskapsrommet skal
det til enhver tid ligge papir-backup av den informasjonen som finnes i CIM og papirversjoner av de
mest aktuelle hjelpemidlene (blant annet logg-skjema).
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For å sikre en viss telefonkontakt i en akuttfase, er det innkjøpt en satellitt-telefon til rådhuset. Det kan
på sikt være aktuelt å kjøpe flere. Det vil også bli vurdert å anskaffe andre løsninger, så som
radiotelefoni og det nye nødnettet. Flere eksterne aktører vil også kunne bidra med
kommunikasjonsløsninger i en krisesituasjon (radioamatører, sivilforsvar, Røde Kors mv).
I en gitt situasjon vil kriseledelsen måtte avveie ulempene med å greie seg uten slik infrastruktur mot
ulempene og tidsbruken som vil være forbundet med å flytte krisehåndteringen til et lokale der det
finnes strøm, telefon og datanettverk.

Hvis nabokommuner rammes
Karmøy kommune har også plikt til å stille opp dersom en hendelse rammer andre kommuner. I
henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommuner (dersom forholdene tilsier det) også yte
bistand til andre kommuner ved ulykker og andre akutte situasjoner. Tilsvarende har selvsagt også
Karmøy rett til slik bistand når det er nødvendig.
Karmøy kommune inngår i mange interkommunale sammenhenger hvor det er naturlig både å tilby
hjelp og å stille opp når en blir anmodet om det, også ut over det som følger direkte av loven. På Ytre
Haugalandet er det et nettverk av beredskapskoordinatorer. På fylkesnivå inngår Karmøy i
Kommunalt informasjonsforum Rogaland (KIR), der kommunene har forpliktet seg til å bistå
hverandre med informasjonstjenester i krisesituasjoner.
Det er naturlig at behov for eller tilbud om bistand rettes tjenestevei via rådmannen.
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Langvarige hendelser,
normalisering, oppfølging
Langvarige hendelser
Det er lett å tenke på store uønskede hendelser som akutte og kortvarige. Ofte er det da også å komme
i gang med krisehåndteringen som byr på de største utfordringene. Eksempelvis kan det være
avgjørende å komme ut med befolkningsvarsling eller korrekt og relevant informasjon i løpet av den
første halvtimen.
Men ikke sjelden vil hendelser strekke seg over flere døgn og ha ettervirkninger som sitter i mye
lengre. Da er det nødvendig å ha tenkt gjennom hvordan systemer skal holdes gående, blant annet
hvordan personell skal skiftes ut. I denne planen er hendelser som strekker seg over flere dager å
betrakte som langvarige.

Forlegning
En hendelse som strekker seg over mer enn én dag, innebærer blant annet at det kan være behov for å
skaffe overnattingsmuligheter til evakuerte og andre berørte.
Karmøy kommune har ikke noen egen avtale med overnattingssteder. I DSB-CIM finnes det oversikt
over en rekke mulige overnattingsplasser – fra hotell via campingplasser til mindre pensjonater.
Det er viktig i en krisesituasjon å mobilisere «sivilsamfunnet». Det offentlige skal være forsiktig med å
overta ansvar for den enkelte og lokalsamfunnet har for å prøve å finne løsninger. Svært ofte vil det gi
gode resultater. Dersom det ikke finnes overnattingsmuligheter i berørtes familie, omgangskrets eller
lokalsamfunn, må kommunen bidra til å finne hensiktsmessige løsninger.

Utskifting av personell
En hendelse som varer utover en dag, vil også utløse behov for erstatning av personell. Det gjelder
både operative mannskaper, støttepersonell og medarbeidere på strategisk nivå (kriseledelsen).

Nedtrapping, normalisering
●
●
●

Kriseledelsen vedtar at krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift
Nødvendig etterbehandling av innsatspersonell og eventuelt pårørende i en kort
nedtrappingsfase. Senere behandling bør overtas av primærhelsetjenesten.
Evaluering

Rapportering
Alle hendelser som innebærer at krisestab settes (at kriseledelsen samles, at beredskapsplanen
iverksettes) krever rapport til Fylkesmannen. Det er nødvendig å rapportere snarest mulig etter at
krisestab er satt og minimum også når hendelsen anses som over. I tillegg kan det være aktuelt å
rapportere underveis.

Evaluering
Alle hendelser som innebærer at krisestab settes (at kriseledelsen samles, at beredskapsplanen
iverksettes) krever evaluering i ettertid. Evalueringen skal dokumentere hendelsen og gi informasjon
om hvordan den ble håndtert av kriseledelse og andre involverte. Det er spesielt viktig å få med
læringspunkter og tiltakspunkter med tanke på oppfølging i senere planverk.
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Andre relevante planer
Planer – egne og andres - med relevans for kommunens overordnede beredskap/krisehåndtering

Kommunale planer
Plan
Kommuneplanen

Ansvarlig for planen
Kommuneplanlegger

Oppdatert?
(når?)
2015

Kommentarer
Kommuneplanen omfatter en arealdel (kart) og en
samfunnsdel (tekst) og er nært knyttet til en
overordnet kommunal planstrategi. Planene ble
vedtatt i juni 2015, mens planstrategien ble vedtatt
i 2016.
Ny kommunal planstrategi skal opp til
behandling i 2020.
Kommuneplan og kommunal planstrategi finner
du på kommunens nettside:
https://www.karmoy.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/styringsdokumenter/planergjeldende/planstrategi-og-kommuneplan/

Smittevernplan

Smittevernlegen

2016

Revisjon hvert 4. år.
Smittevernplan for Karmøy kommune finner du
på kommunens nettside:
https://www.karmoy.kommune.no/content/upl
oads/2019/01/Smittevernplan_2016.pdf

Sikkerhets- og
beredskapsplan
for vannverket:
Består av to
beredskapsplaner i dag:
Beredskapsplan
for transport av
vann og avløp i
Karmøy
kommune
Beredskapsplan
Produksjon av
drikkevann

VAR-sjefen, teknisk etat.

VAR-sjef er ansvarlig
for at vedlikehold og
ajourføring av
beredskapsplanen
gjennomføres. HMSKansvarlig er tildelt
oppgaven for
vedlikehold og
ajourføring.

Beredskaps
plan for
transport av
vann og
avløp i
Karmøy
kommune er
datert
17.03.2014

Beredskapsplan transport av vann og avløp
gjelder for drift av transportnettet og
omfatter rutiner ved unormale situasjoner
og ulykker og varslingslister mv.
Beredskapsplan, produksjon av drikkevann
gjelder all beredskap for Brekke
Vannbehandlingsanlegg og omfatter
varslingslister mv.
Ligger i CIM
I desember 2019 startet arbeidet med å lage
en felles sikkerhets- og beredskapsplan for
vannverket, herunder transport av vann og
avløp og produksjon. Arbeidet ferdigstilles
ila. 2020.

Beredskapsplan for Karmøy kommune 2020 – side 33

Beredskapsplan
mot
vassdragsulykker

VTA (vassdragsteknisk
ansvarlig)

Sist revidert
23.01.2019

Planen har som hovedinnhold en beskrivelse av
magasin og damanlegg i Karmøy kommune,
tilsynsprogram, vurdering av mulige forløp ved
dambrudd, tiltak for å redusere/avverge skade,
rutiner ved ekstrem vannstand, organisasjonskart.

Ligger i CIM
Beredskap mot
akutt
forurensning

IUA Haugesund region.
IUAs leder.

2015,
kontinuerlig

Teknisk sjef og brannsjef.

Planen gjelder geografisk for Nord-Rogaland og
Sunnhordland beredskapsområde, inkludert
Odda, Ullensvang og Jondal beredskapsområde.
Planen omhandler beredskapsorganisasjon for
interkommunale utvalg mot akutt forurensning
(IUA), aksjonsnivåer, vaktordning og
mobilisering, aksjonsplanlegging og
utstyrsoversikt.
Planen finnes på
http://karmsundhavn.no/iua
https://docplayer.me/17648546-Beredskapsplanakutt-forurensning-iua-haugesund-region.html

Dokumentasjon
av brannvernet

Brannsjefen, teknisk etat.

2008

Dokumenter omhandler brann- og
redningsvesenets organisering, bemanning og
utstyrssituasjon.
https://www.karmoy.kommune.no/content/upl
oads/2019/04/Retningslinjer-fra-Haugalandbrann-og-redning-om-tilrettelegging-forrednings-og-slokkeinnsatser.pdf

Objektplaner til
bruk ved PLIVOhendelser

Politiet i samarbeid med
oppvekst- og kulturetaten
og SLT

2015

Objektplaner finnes for alle skolene og
barnehagene. Det jobbes også med å få til planer
for hva som skal gjøres ved en slik hendelse.

Hovedplan for
avløp 2016-2023

VAR-sjefen

2015

Planens hensikt: Utarbeide et effektivt
styringsredskap for kommunens avløpspolicy
med sikte på et samlet, bærekraftig og optimalt
avløpssystem som ivaretar: - Krav til nasjonale
forskrifter - Lokale miljøhensyn - Lokale
brukerinteresser - Framtidig utvikling - Framtidig
klimaendring
Planperioden er satt til 8 år - det vil si at etter 8 år
skal vi ha en fullstendig revisjon av planen.
https://www.karmoy.kommune.no/content/upl
oads/2018/03/hovedplan-avlop-2016-2023.pdf
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Andres planer
Plan

Ansvarlig for planen

Beredskapsplan for
Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft AS

Beredskapsplan for
Karmsund havn IKS

Karmsund Havn IKS

Beredskapsplan Tforbindelsen

Statens vegvesen

Oppdatert? (når?)

Kommentarer

Under revisjon

Kan skaffes på etterspørsel.

"KH
Beredskapsplan"
datert 10.11.2017 og
dokumentet "DG
Beredskapsplan"
(farlig gods) datert
01.03.2018.

Kontaktperson: Sikkerhets- og
beredskapsleder (HSSEQ) i
Karmsund Havn

2013
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Ressurser, kontaktlister
og skjemaer
Det meste av oversikter, skjemaer med videre er fra denne versjonen tatt ut av beredskapsplandokumentet og lagt inn i DSB-CIM. Alle dokumenter vil ligge som papir-backup i beredskapsrommet.

Ressurslister
I DSB-CIM er det i øyeblikket ressurser fordelt på følgende kategorier:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tekniske redningsressurser
Særskilt SAR-ressurser (søk og redning)
Spesialkompetanse
Samband og kommunikasjonsutstyr
Oljevern
Innsatsmannskaper
Helseressurser
Forpleining
Forlegning
Dykking
Båttyper

Kontaktlister
I DSB-CIM finnes en rekke forskjellige lister over kontaktpersoner (ut over ressurslistene) både internt
i kommunen og eksternt. Ansatte i kommunen er organisert ut fra hvor de hører til i organisasjonen,
slik at det er mulig å søke fram de som hører til f.eks. samme etat eller avdeling. Ellers omfatter listene
kontaktpersoner til eksterne aktører som Avinor (flyplassen), Fylkesmannen, kirken, Frivillige
Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), medier, Norske Kvinners Sanitetsforening, andre
kommuner i Rogaland, Heimevernet og Karmsund Havn.

Operative skjemaer
Følgende skjemaer finnes. De ligger som maler under «rapporter» og kan blant annet brukes som
rapporter til Fylkesmannen:
● Førstemøte for kommunens kriseledelse
● Kommunikasjonsplan i hendelsen
● Statusmøte i kriseledelsen
● Situasjonsrapport
Loggskjema for kriseledelsen og logg for mottak ved evakuering finnes i papirversjon, men de skal
bare brukes dersom DSB-CIM ikke er tilgjengelig.
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY
SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 02.10.2018, saksnr. 109/18
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2112 - Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – gnr 1/48 m.fl. - Veavågen, datert 02.10.18, legges
ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY
SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 22.01.2019, saksnr. 12/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.

2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av endringer i
planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig frist til å
uttale seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader,
anses behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY
SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 03.12.2019, saksnr. 140/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de
innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med
anbefaling fra kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av endringer
i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig
frist til å uttale seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn
vesentlige merknader, anses behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet
og saken legges fram for kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aage Steen Holm
17/4741

Arkiv: PLANR 2112
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

02.10.2018
22.01.2019
03.12.2019
10.02.2020

PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar plan 2112 - detaljregulering for Ospøy småbåthavn, gnr. 1/48 m.fl.,
med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart og bestemmelser datert 10.02.20), jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.

SAKSFRAMSTILLING
RH Oppmåling AS har på vegne av Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve Fredriksen,
Arne Fredriksen, Fredrik Fredriksen, m.fl. utarbeidet forslag til reguleringsplan for Ospøy
småbåthavn - gnr 1/48 m.fl. i Veavågen, plan-ID 2112.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 17 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekk
- i sjø: Småbåthavn, flytebrygge og ferdsel
- på land: Naust, kai, vei, parkering, renovasjon samt annen type bebyggelse (klubbhus).
Ubebygde arealer består av blågrønnstruktur og friluftsområder
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planforslaget omfatter arealer som ligger innenfor formålet SBH07 i områdereguleringsplan 2082
Områderegulering for Salvøy, godkjent 19.12.16. Områdereguleringsplanen setter krav om
detaljregulering for ny småbåthavn (SBH07). Området er i dag for det meste ubebygd, med
unntak av et par mindre, private kaier. Se bilde 1.

Bilde 1: Flyfoto av dagens situasjon

Planen legger til rette for bygging av totalt 36 naust, 1 klubbhus og 1 flytebrygge. Klubbhuset og
flytebrygga skal disponeres av Veabuen båtlag, med utleie av til sammen 20 båtplasser. Naustene
er delt inn i 7 delområder med 1 båtplass pr. naust. Båthavnen gir dermed rom for totalt 56 båter.
Det er ikke lagt opp til at større båter skal bruke småbåthavnen (under 20 fot).

Naustene skal være maks 30 m2, uisolert, uten innlagt vann, og kun benyttes til oppbevaring av
mindre båter og tilhørende utstyr. Det tillates ikke overnatting eller varig opphold.
De ulike delfelt av naust har krav om samtidig opparbeidelse av kaianlegg foran. Kaiene skal
være tilgjengelig for allmenn ferdsel, og stengsel er ikke tillatt.
Det er ingen eksisterende tekniske anlegg i form av vann og avløp i planområdet. Dagens
Salvøyveg (fylkesvei) er smal, i områdereguleringsplanen er den regulert bredere med fortau mot
sør. I nordenden av planområdet går det en høyspent kraftlinje i luft. Denne skal legges delvis på
sørsida av fylkesvei i jordkabel. Helt i nordøst er det en båndleggingssone i
områdereguleringsplanen, som skal sikre at arealer ikke blir regulert til andre formål før det er
regulert ny bro mellom Ospøy og Karmøy. Denne broa er i dag svært smal uten gangfelt.
Det er i planarbeidet lagt vekt på at allmennheten skal ha tilgang til kaier og sjønære arealer, at
størrelse og aktivitet i småbåthavna gir minimal forurensning som ivaretar ålegrass og annet
marint liv, samt at området kan tilrettelegges for naust med båtplass, og utleie av båtplasser
gjennom Veabuen båtlag. Det er blant annet ikke lagt opp til offentlig/privat båtopptrekk for ikke
å bidra til unødvendig økt trafikk over Salvøybrua. Videre er det rekkefølgekrav om å
opparbeide fylkesvei (Salvøyvegen) med fortau fram til avkjørsel i vest (KV1 i denne plan). Det
gjøres unntak for opparbeidelse av krysset KV03 (Salvøyvegen) og KV05 (begge i plan 2082) slik
som regulert, for å ivareta dagens veibredde i krysset. Likeledes er krav om opparbeidelse av
fortau øst for dette krysset (mot Salvøy bru) tatt ut.
Det finnes i dag et privat båtopptrekk på Ospøy ved speiderhuset (ved brufoten). Det er i 2009
inngått en samarbeidsavtale mellom 1. Vedavågen sjøspeidergruppe og Veabuen båtlag om bruk
av dette båtopptrekket, se vedlegg.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til:
- Vestre og nordre del: Småbåthavn – på land og i sjø
- Østre del: LNF på land og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
I områdereguleringsplanen er hele området (på land og i sjø) avsatt som småbåthavn, med
unntak av et landområde helt i øst som er avsatt til friluftsformål. I planforslaget settes det av
større områder til friluftsformål enn det som allerede er regulert i godkjent
områdereguleringsplan.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Det er ingen tilgrensende planer, foruten områdereguleringsplanen som dekker hele Ospøy og
Salvøy. Det er i 2019 vedtatt en detaljreguleringsplan for Porsholmen i nord. Denne planen ligger
på nordsiden av fylkesveien, og grenser ikke direkte til planforslaget for Ospøy småbåthavn.
Teknisk plan - vann- og avløp:

En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg, men dette ligger
ikke i nærheten. Det er en sjøledning for vann nord for Ospøy, og en kommunal pumpestasjon
for avløp i Sævikeveien. Slamavskiller med sjøledning finnes sørvest for planområdet.
Det legges opp vannuttak utenfor alle naust og vann og avløp til klubbhuset. Overvann føres til
sjø. Vann hentes fra Salvøy kommunalledning. Spillvann og avløp for klubbhuset pumpes til
kommunal utslippsledning.
Det er ikke brannvannskapasitet på Ospøy. Kommunen vil sette krav om at det ved byggesøknad
dokumenteres tilstrekkelig slukkevannskapasitet. Det er utarbeidet en skisse til teknisk plan som
viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses gjennom å pumpe vann fra sjø.
Brannvesenet har informert om at de ikke har nødvendig kapasitet på mannskap og utstyr til en
slik løsning. En tilfredsstillende løsning må derfor redegjøres for og dokumenteres når det er
aktuelt å bygge ut anlegget. Planbestemmelse § 4 (Fellesbestemmelse) følger opp dette.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Nylig registrerte barnetråkk viser ikke at området er i aktiv bruk. Etter utbygging vil
området bli en småbåthavn med naust, hvor det legges opp til fri ferdsel gjennom området på
brygger.
Ved gjennomføring av tiltak i henhold til denne planen er det krav om opparbeidelse av
Salvøyvegen/fylkesveien i henhold til områdereguleringsplanen. Dette innebærer at Salvøyvegen
langs planområdet blir utvidet med fortau, noe som er positivt for alle myke trafikanter, med
unntak av fortau fra Salvøy bru mot første kryss i sør (KV05 i plan 2082). Småbåthavnen vil
medføre noe mer trafikk over Salvøybrua, som er smal og trafikkfarlig. Mertrafikk grunnet
småbåtanlegget er liten i forhold til dagens trafikkbilde.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. Det er stilt krav om
konsekvensutredning for tema naturmangfold, jf . naturmangfoldloven, deriblant landskap,
forurensning av vann, grunn og støy og vannmiljø, jf. vannforskriften.
Planområdet er ikke utbygd i dag, og består delvis av kystlynghei. Dette er imidlertid marginale
arealer, og det er gjennom områdereguleringsplanen for Salvøy avsatt områder for friluftsformål
og LNF-formål på Ospøy og Salvøy. Det er funnet et mindre område med ålegrasforekomst
innenfor planområdet.
Konsekvensutredningen med tilhørende fagrapport på vannmiljø og forurensning tilsier at det
må påregnes noe utslipp av bunnstoffer, slik som kobber- og sinkforbindelser, fra båter som
ligger i vann. Dette er uunngåelig. Planforslaget la opprinnelig opp til 92 båtplasser, men er
redusert til 56 båtplasser for å redusere miljøbelastningen i småbåthavnen. Plassering av kaier,
båtplasser og brygger kommer heller ikke direkte i konflikt med ålegrasforekomsten.
Videre er det ikke lagt opp til båtopptrekk og – gjennom planbestemmelsene – lagt inn forbud
mot vask, oljetømming og vedlikehold av båter i småbåthavnen, både på land og i sjø (tabell 02,
kap. 6.1.1 i planbeskrivelse og §§ 8-9 i planbestemmelsene). Dette, sammen med redusert antall

båtplasser, er vurdert til å gi akseptabel miljøbelastning innenfor planområdet. Det er satt krav
om at bygging ikke skal skje i vekst- og gytesesongen, for å hindre at partikkelspredning i
byggefasen forstyrrer marint liv unødvendig.
Ytterligere tiltak kan også vurderes i byggesøknad (f.eks. krav til materialbruk mv.), jf.
planbestemmelse § 7 (Fellesbestemmelse).
Planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet».
Økt trafikk til Ospøy over Salvøybrua kan utgjøre en liten negativ konsekvens, samt at det alltid
vil være mulighet for vinningsforbrytelse innenfor småbåtanlegg. Imidlertid vil utvidelse av
Salvøyvegen langs småbåthavnen med fortau være en positiv konsekvens for befolkningen både
for Ospøy og Salvøy. Fri ferdsel for allmennheten/lokalbefolkning gjennom planområdet kan
også være en positiv konsekvens, da området i dag er ulendt å gå i, og/eller privatisert.
Kommunen vurderer at planen totalt sett bidrar positivt til folkehelsa.
Økonomiske konsekvenser:
Alt anlegg, deriblant også veier, kaier mv., er private eller felles og innebærer ikke
investeringsmidler eller drift- og vedlikeholdsutgifter for kommunen. Salvøyvegen med
tilhørende fortau er fylkeskommunal.

Saksbehandling:
1. gangsbehandling og offentlig ettersyn:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 02.10.18 - sak 109/18 - og følgende vedtak ble fattet:
«Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2112 - Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – gnr 1/48 m.f l. - Veavågen, datert 02.10.18, legges
ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan - og bygningsloven § 5 - 2 og § 12 - 10.»
Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 28.11.18. Det kom
inn følgende uttalelser til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....24.10.18
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................27.11.18
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................23.11.18
4. Fiskeridirektoratet .............................................................27.11.18
5. Karmsund Havn IKS .........................................................30.10.18
6. Fiskarlaget Vest ..................................................................22.11.18
B. Private merknader:

Ingen private merknader.

2. gangsbehandling og første gangs begrenset ettersyn:

Det kom ingen innsigelser til planforslaget, men enkelte merknader gjorde at Hovedutvalg
teknisk og miljø behandlet reguleringsplanen 2. gang i møte 22.01.2019 - sak 12/19 - der
følgende vedtak ble fattet:
«1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av endringer i
planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig frist til å uttale
seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.»
Hovedendringene var:
Plankart:
- Endring av formål «Småbåtanlegg i sjø og vassdrag» (SB) til «Småbåthavn» (SBH). Hele
området ligger i sjø, og hensikten med endringen er å tydeliggjøre at det ikke tillates
utbygging (byggeformål) i sjøområdet
- SB3 er endret til SBH3 med en ny hensynssone (H190). I dette området er det tillatt å
etablere en flytebrygge med tilhørende båtplasser rundt, beregnet på Veabuen båtlag.
Hensynssonen definerer området der forankring i bunn tillates, på lik linje som i det
tidligere formålet SB
- Friluftsområde FRIL2 var markert som felles (f_FRIL2), mens de andre områdene ikke var
det. Dette var en feil. Ingen friluftsområder skal være felles eller offentlig eid, men
områdene skal like fullt kunne brukes av allmennheten, jf. planbestemmelsene for
formålet
Planbestemmelser:
- Det er under formål «Uthus/Naust/Badehus» presisert hvor mange naust det maksimalt er
tillatt å bygge for hvert delområde, i tråd med tabell i planbeskrivelsen
- Bestemmelser under tidligere formål SB er nå lagt inn i nytt formål SBH. Det presiseres at
byggegrense for flytebrygge går i formålsgrensa for SBH3. Ei flytebrygge må imidertid i
praksis være mindre, fordi formålet også skal romme selve båtplassene rundt flytebrygga
- Ny hensynssone (sikringssone for forankring) – H190 – er lagt til med samme utstrekning
som tidligere formål SB3, for å vise hvor forankring av flytebrygge kan tillates
- En feil i § 51 er rettet opp. I et tidlig planutkast var det tillatt flere båtplasser, der hvert
naust kunne ha 2 båtplasser. Dette ble før offentlig ettersyn redusert til 1 båtplass per
naust, men endringen ble uteglemt i planbestemmelsene
- Det er lagt til et rekkefølgekrav for SBH3 (flytebrygge som skal brukes av Veabuen
båtlag). Disse må bruke KAI4 og KAI10 for å komme til flytebryggen fra
parkeringplassen. Det manglet rekkefølgekrav for dette, noe som nå er lagt til
- I § 37 presiseres det at det på parkeringsplass P4 må settes av plass for gangferdsel
mellom KV4 og KAI08

-

-

Det er presisert i § 64 at det er en avkjørsel fra f_KV01 til Salvøyvegen, og ikke et kryss.
ÅDT både på Salvøyvegen og fellesveg i planområdet åpner for at dette kan være en
avkjørsel, og siktlinjer og veg er utformet deretter
Det er lagt til to nye rekkefølgekrav som sikrer at renovasjonsanlegg bygges i forbindelse
med andre byggetiltak, og at det foreligger en uteomhusplan for de berørte områdene
som bygges (delområde). Det siste for å kunne sikre en mer helhetlig utbygging av hele
området

Det kom inn fem høringssvar fra offentlige myndigheter, der ingen hadde merknader til
endringene. Det kom inn 3 private merknader. To av disse er fra grunneiere som er
forslagsstillere til planforslaget.
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....30.01.19
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................04.02.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................13.02.19
4. Fiskeridirektoratet .............................................................11.02.19
5. Karmsund Havn IKS .........................................................27.01.19
B.
1.
2.
3.

Private merknader:
Stava Eiendom AS .............................................................25.01.19
Tomas Mørch .....................................................................12.02.19 (forslagsstiller)
Lars Arve Fredriksen .........................................................13.02.19 (forslagsstiller)

3. gangsbehandling og andre gangs begrenset ettersyn:
Merknadene fra private gjorde at hovedutvalg teknisk og miljø behandlet reguleringsplanen 3.
gang i møtet den 03.12.2019 - saksnr. 140/19 - der følgende vedtak ble fattet:
«1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til kommunalsjef teknisk sin vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med anbefaling fra
kommunalsjef teknisk.
2. De grunneiere og rettighetshavere, samt offentlige myndigheter som berøres av endringer i
planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig frist til å uttale
seg, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader, anses
behandlingen i Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.»
Hovedendringene var:
Plankart:
- Formål «Grønnstruktur» (GRØNN1) endres til «Blågrønnstruktur» (BG1) i henhold til ny
nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt register. Endringen får ingen
konsekvenser, men det gamle formålet «Grønnstruktur» finnes ikke lenger.
- Bestemmelsesområde for midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde (#2) endres til M1,
med tidsangivelse for når midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde bortfaller. Dette pga.
nye krav til produktspesifikasjon for arealplan og digitalt register.

-

N2 og N3 utvides henholdsvis mot nord og sør, og erstatter kaiarealet (KAI02 og KAI03)
som i tidligere planforslag går mellom naustområdene. Dette innebærer at formålene N2
og N3 vil henge sammen. Begrunnelsen for dette er at frisiktkrav sør ved N2 ikke gir
optimal plassering av antall naust som er tillatt i N2. Ved å utvide både N2 og N3 (uten at
antall naust økes), blir plasseringen av naustene bedre. Naust vil fremdeles plasseres i
klynger med luft mellom innenfor arealformålene, men det legges ikke opp til kaipassasje
her. Det er regulert passasje sør for N2 og nord for N3, som anses som tilstrekkelig.
- N4 økes nordover til byggegrense mot fylkesvei, for å sikre bedre plassering av naust og
mer luft/gangpassasje mellom naustene
Planbestemmelser:
- §38
Henvisning til antall parkeringsplasser for Veabuen båtlag, var feil. Antall
parkeringsplasser skal harmonere med antall båtplasser i SBH_03, og ikke SBH_02.
Dette er endret.
- § 61
På grunn av nye nasjonale krav, må midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde ha
påført gyldighetsperiode (fra-til) i planregisteret. Denne perioden blir også synlig i
digitale plankart (på nett). Det legges derfor til at bestemmelsesområde M1
(tidligere «2) gjelder fra 03.12.2019 og i 10 år fra når planen vedtas. Da vi ennå ikke
vet når planen vedtas, er datoen foreløpig satt til 03.12.2029. Denne datoen vil
altså
endres til 10 år fra vedtatt plan, når dette er avklart. Planbestemmelsen endres til
følgende:
«Bestemmelsesområde (M1) skal nyttes til midlertidig bygg- anlegg og riggområde i
forbindelse med opparbeiding av tilhørende veg. Området kan benyttes til
midlertidige anleggsveger, massedeponi, brakker og lignende under
anleggsperioden. Etter endt anleggsperiode skal bestemmelsesområde opphøre.
Bestemmelsesområdet bortfaller senest 10 år etter vedtak av plan.»
- § 64: Rekkefølgekravet fjernes:
«Kjørevei i plan 2082 - f_KV05 – skal opparbeides fra krysset til fylkesvei/Salvøyvegen og
fram til og med kryss f_KV3 i denne plan. Opparbeidelsen skal være iht. kommunalteknisk
norm og Statens Vegvesens Håndbok N100, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak med
adkomst via f_KV3. Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Karmøy kommune og
Statens vegvesen.»

-

§ 65: Blir ny § 64. Det gjøres noen presiseringer ift. til at rekkefølgekravet over blir
fjernet. Opparbeidelse av o_KV03 med fortau må ikke komme i konflikt med
allerede opparbeidet kryss mot f_KV05:
«Kjørevei o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra Salvøy bru
til og med avkjørsel f_KV1 i denne plan, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak
med adkomst via f_KV1. Fortau skal kun opparbeides fra dagens kryss til f_KV05 og
vestover. Mot øst avsluttes fortau der dagens kryss f_KV05 begynner, og ikke der
krysset er regulert. Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100.
Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.»

Illustrasjon 1: Fortau skal opparbeides fra krysset markert med rød pil, og videre vestover. Kjørevei skal opparbeides
fra Salvøy bru og vestover.

Illustrasjon 2: Fortau skal opparbeides vestover fra dagens kryss, markert med rød pil. Dette for å ikke snevre inn
dagens kryssutforming.

Det kom inn fire høringssvar; tre fra offentlige myndigheter og en privat merknad. Offentlige
myndigheter hadde ingen merknader til endringene. Den private merknaden anses ikke som
vesentlig eller relevant.
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....12.12.19

2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................16.12.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................20.12.19
B. Private merknader:
1. Kåre Gilje ............................................................................21.12.19

Det vises for øvrig til sammendrag av alle innkomne uttalelser og merknader, med rådmannens
kommentarer, under. Alle høringssvar fra offentlig ettersyn, første gangs begrenset ettersyn og
andre gangs begrenset ettersyn ligger vedlagt i et samlet dokument.

Rådmannens kommentarer:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.
Som det fremgår av de innkomne uttalelser og merknader, har høringsrundene avdekket visse
konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Rådmannen vil i denne forbindelse vise
til den etterfølgende gjennomgangen av de enkelte uttalelser og merknader med kommentarer.
Rådmannens generelle konklusjon er at det foreliggende planforslag er et rimelig kompromiss
mellom de ulike hensyn kommunestyret som øverste planmyndighet må ta når detaljene i
kommunens arealbruk skal fastlegges.

Rådmannens konklusjon:
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 03.12.19, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 14.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Planbestemmelser
- Oversiktkart
- Plankart
- Gjeldende områdereguleringsplan
- Utsnitt kommuneplan

-

Planbeskrivelse med ROS-analyse
Situasjonsplan med diverse illustrasjoner
Konsekvensutredning
Fagrapport COWI Forurensning og naturmangfold
VA-skisse og brannvurderinger
Samarbeidsavtale om båtopptrekk
Uttalelser og merknader fra:
o Fylkesmannen i Rogaland (3 stk)
o Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (3 stk)
o Statens vegvesen (3 stk)
o Fiskeridirektoratet (2 stk)
o Karmsund havn IKS (2 stk)
o Fiskarlaget vest
o Tomas Mørch
o Lars Arve Fredriksen
o Stava Eiendom AS
o Kåre Gilje

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.

OFFENTLIG ETTERSYN:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (24.10.18)
Fylkesrådmannen mener det er positivt at planarbeidet vektlegger at allmennheten skal ha
tilgang til kaier og sjønære arealer, og at planen dermed bidrar til økt friluftsliv og god
folkehelse.
Planområdet ligger midt mellom to friområder. Fylkesrådmannen ber kommunen om å
vurdere om parkeringsarealene kan utformes på en slik måte at det enda bedre
sammenheng mellom friområdene og kaiområdet/ferdselsstier.
Fra et regionalt perspektiv er det viktig at slike anlegg er forankret i overordnede planer av
hensyn til samlokalisering av båtplasser, og minst mulig enkeltinngrep i strandsonen.
Regionalplanavdelinga har i egen e-post datert 14.12.18 bekreftet at fylkeskommunen ved
kulturavdelinga ikke har merknader til planforslaget.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Friområdene som er nevnt er små og allerede i dag svært fragmenterte av eksisterende veier. I
øst fremstår friområdene mer som «grønne øyer» enn som aktuelle områder å bevege seg i eller
gjennom. I vest, vest for planområdet, kan friområdet benyttes av turgåere til/fra sjøen.
Planforslaget har derfor lagt større vekt på å bruke eksisterende infratruktur (veier) for ikke å
lage nye sår i landskapet, enn å binde friluftsområdene sammen.
Kommunalsjef teknisk er av den oppfatning at hensyn til allmennheten er godt nok ivaretatt. Det
fremgår at området skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel, og kaiene er gjennomgående. Dette
gjelder også ferdsel over parkeringsareal mv. (§2): «Opparbeidelse av fellesarealer slik som veger, stier,
brygger m.m. i samsvar med planen, skal ikke medføre at allmennhetens ferdselsrett etter friluftslovens
bestemmelser i området blir redusert.» Hensynet blir dermed ivaretatt i byggesak.
Plankartet endres dermed ikke. Imidlertid er det fullt mulig å anlegge stier (eller bevege seg)
mellom kaier og friområdene, f.eks. fra KAI8/KAI9 gjennom FRIL4 opp mot kjøreveien KV4 (i
øst). Naturlige stier i terrenget gjennom bruk vil være mindre ødeleggende for de gjenværende
grøntområdene, enn dersom det skal opparbeides gangveier eller lignende. Det er lagt til en
setning i § 37 om at det på P4 må sette av minimum 3 meter bred gangsone mellom KV4 og
KAI08 for å sikre ferdsel mellom vei/friluftsområder og kaiområdet.

2. Fylkesmannen i Rogaland (27.11.18)
Fylkesmannen viser til småbåtanlegg f_SB1 og f_SB2 som byggeformål i sjø. Fylkesmannen har
faglig råd om at bare selve brygga skal vises med byggeformål, og at fortøyningsområde i sjø blir
vist med formål «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», ev. et
underformål. Dette vil gi planen sterkere føringer for utforming og fremtidig bruk av anlegget.
Det går ikke frem av plankartet og bestemmelsene hvor mange naust som kan tillates oppført
innenfor områdene N1-N7. For å sikre områdets utbyggingsstruktur har Fylkesmannen et faglig
råd om at det også blir lagt inn et maksimum antall naust i plankart og tilhørende bestemmelser.
Foreslått kjørevei (f_KV3 og f_KV4) har fått en plassering som gir fragmentert struktur på
område avsatt til friluftsformål (f_FRIL2 – f_FRIL4). Fylkesmannen har faglig råd om at veien blir
plassert slik at man får en større sammenhengene friluftsområde. Eventuelt bør f_KV4 tas ut av
planen og parkering P5 legges inn under P4/P3.
Fylkesmannen minner om at tiltak i sjø krever avklaring etter forurensingsloven, der
Fylkesmannen er myndighet. Det kan være aktuelt med nærmere utredninger i forbindelse med
tillatelser etter denne loven, for å konstatere at planlagt område ikke har negativ innvirkning på
de marine verdiene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Faglig råd om å endre formålet SB1-2 til «blått» formål imøtekommes. Dette gjøres for alle tre
områdene SB1-3, som får formålet «Småbåthavn» (SBH). For SBH3 (tidligere SB3) er det lagt inn
byggegrense og hensynssone som sikrer at det kan anlegges en flytebrygge med forankring i
bunn. Utstrekning av dette formålet er lik som opprinnelig formål SB3.
Faglig råd om at det legges inn maks antall naustplasser i hvert delområde, i henhold til
planbeskrivelsen, imøtekommes. Dette er nå presisert i § 21 i revidert utkast til
planbestemmelser.
Faglig råd om å endre kjøreveier for å gi sammenhengende friluftsområder i øst, imøtekommes
ikke. Det er allerede opparbeidet kjøreveier der KV3 og KV4 (og P5) er lagt. Dersom
friluftsområdene ikke skulle splittes opp, må nye kjøreveier gjøre inngrep i «urørte» områder i
dag. Det er kommunalsjef teknisk sin oppfatning at dette visuelt og for eksisterende vegetasjon,
vil være mer uheldig enn å beholde dagens veistruktur. Verdien av friluftsområdene i den østre
delen av planområdet er, etter kommunalsjef teknisk sin vurdering, først og fremst av visuell
karakter (øy av grønne områder med opprinnelig vegetasjon), enn som ferdselsområde for
gående. Området er småkupert, og det er sannsynlig at ferdsel gjennom området først og fremst
vil skje via veisystemene og kaiene. Planforslaget ivaretar på denne måte større områder som
ikke blir utsatt for inngrep, enn dersom veisystemet blir lagt om. Dette gjelder også eksisterende
vei, regulert som KV4 og P5 i planforslaget.

3. Karmsund Havn IKS (30.10.18)
Karmsund Havn IKS har ingen merknader til planforslaget.

4. Fiskarlaget Vest (22.11.18)
Fiskarlaget Vest viser til kart fra Fiskeridirektoratets sin nettside som viser at det ikke er registrert
fiskeriinteresser i/ved reguleringsområdet. De peker på at det blir også fisket i områder som ikke
er registrerte, f.ek.s nye fiskeri som leppefiske eller fiske etter sjøkreps.
Fiskarlaget Vest viser til vurderingene som kommunen har gjort i forhold til forurensning og
påvirkning av sjøbunn, og foreslår at det etter en tid bør kreves befaring av området, for å se om
de iverksatte tiltakene for å ivareta naturmangfoldet er nok. Resultatene fra en slik befaring kan
brukes ved vurdering av nye småbåthavner.
Fiskarlaget Vest beskriver for øvrig en rekke generelle hensyn til fiskerinæringa som er basert på
fornybar biologisk produksjon, og at det er grunnleggende at kyst- og havsmiljø er mest mulig
rent og fritt for miljøgifter, samt at fiskerinæringa får ha nok egnet areal å fiske på.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk tar uttalelsen til orientering. Det er forståelig at fiskeriinteressene kan
være i områder som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets kart. Bukta som planforslaget
omfatter, er imidlertid svært trang, relativt grunn og er avsatt til småbåthavn i overordnet plan.
Det vil derfor ikke være naturlig at det foregår fiske innenfor planområdet.
Det kan være hensiktsmessig å foreta en befaring og undersøkelse av de marine forholdene etter
at småbåthavnen er utbygd, for å se hvordan småbåthavnen påvirker det marine miljøet. Det er
imidlertid vanskelig å si når området er utbygd, da planområdet eies av flere grunneiere og kan
utbygges i flere etapper. En undersøkelse av marine konsekvenser bør heller iverksettes
uavhengig av planen, som et ledd i kommunal oppfølging av miljøtilstander i en eller flere
småbåthavner i kommunen, og etter en overordnet plan for miljøovervåking av slike anlegg. Det
settes derfor ikke et spesifikt krav til dette i planbestemmelsene.

5. Statens vegvesen (23.11.18)
Statens vegvesen sine innspill til oppstart av planarbeidet er delvis hensyntatt i
planforslaget. Når det gjelder kapasitets - og trafikksikkerhetsutfordringer tilknyttet Salvøy
bru, anser forslagsstiller og kommunen at foreliggende planforslag ikke vil medføre vesentlige
endringer i trafikkforholdene sammenlignet med gjeldende plangrunnlag. Statens vegvesen har
ikke merknader til de vurderinger som er gjort i denne forbindelse.
Avkjørselen fra fv. 853 til f_KV1 skal dimensjoneres som kryss på grunn av
trafikkbelastningen. Krysset er ikke utformet i samsvar med vegnormalen N1 00. Det må
redegjøres for dimensjonerende kjøretøy og kjøremåte. Siktkrav i uregulerte kryss er 20x30
m. Det framgår av planbestemmelsene § 65 at:
«Kjørevei o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra Salvøy bru til
og
med kryss f_KV1 i denne plan, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak med adkomst
via

f_KV1. Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100. Opparbeidelsen
krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.»
Statens vegvesen gir faglig råd om å utforme f_KV1 i samsvar med N100. Vi presiserer at en
godkjennelse av teknisk plan for krysset forutsetter at det er utformet i samsvar med N100.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
I Statens vegvesen sin håndbok står det at kryss bør vurderes hvis avkjørselen har mer enn 50
ÅDT og primærvegen mer enn 2000 ÅDT. Salvøyvegen har i dag en midlere ÅDT på 1061 og et
potensial for utbygging som kan øke trafikken med kansje 200-300 ÅDT. Tiltakene innenfor
planområdet er beregnet til å gi godt under 50 ÅDT for begge adkomstveier til sammen (jf.
konsekvensutredningen. Kommunalsjef teknisk mener derfor at planforslaget kan legge til grunn
at avkjørselen til fylkesveien ikke trenger å utformes som et kryss.
Det er også andre krav til utforming av avkjørsel, blant annet vinkel på hovedvei. I planforslaget
er KV1 vinklet innenfor tillatt variasjon på 70-110 grader.
Veien avviker fra N100 sin anbefaling på hjørneavrunding R=4 til R=6, pga. kjøretøy som skal
hente renovasjonskontainere. For øvrig kan radius her endres i teknisk plan, med asfaltert
avkjørsel med R=4, men der sideareal eksempelvis gruses.
Kommunalsjef teknisk kan derfor ikke se at planforslaget trenger å endres.

6. Fiskeridirektoratet (27.11.18)
Fiskeridirektoratet region Sør ga i brev datert 16.1.2018 tilbakemelding på oppstartsvarsel for
samme plan. Våre innspill og merknader fra den gang synes tilfredsstillende fulgt opp, og vi har
ikke ytterligere merknader til fremlagte planforslag.

FØRSTE GANGS BEGRENSET ETTERSYN:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (30.01.19)
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen for uttalelse.
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 24.10.18 og har ingen ytterligere kommentarer til
saken.

2. Fylkesmannen i Rogaland (04.02.19)
Me viser til kommunen si oversending frå 24. januar.
Saka gjeld avgrensa offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Ospøy småbåthamn med
tilhøyrande anlegg på ovanfornemnte eigedom. Kommunen har på bakgrunn av merknader ved
første høyringsrunde føretatt endringar i plankart og føresegner.
I revidert planforslag har kommunen i hovudsak innarbeida våre faglege råd, jf. uttale den 27.
november 2018. Me har på dette grunnlaget ingen ytterlegare merknader i saka.

3. Karmsund Havn IKS (27.01.19)
Vi viser til Deres brev av 24.01.201 9 vedrørende begrenset ettersyn for detaljregulering Ospøy
småbåthavn. Det opplyses at det på bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn
er foretatt endringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Karmsund Havn I KS har ingen merknader til de foreslåtte endringer.

4. Statens vegvesen, region vest (13.02.19)
Statens vegvesen viser til brev datert 24.01.2019. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for
småbåthavn med naust og tilhørende anlegg. Området er regulert til småbåthavn og
friluftsformål i gjeldende reguleringsplan.
Planområdet grenser til fv.853. Statens vegvesen sine interesser i området er knyttet til
fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Statens vegvesen sine innspill til planarbeidet er kommentert og imøtekommet ved behov. Vi har
ingen andre merknader til planen.

5. Fiskeridirektoratet (11.02.19)
Vi viser til oversendelse av 24.1.2019 om begrenset høring av forslag til ovennevnte
detaljreguleringsplan. På bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn er det
foretatt endringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se av oversikten over justeringer i planforslaget at det
kan medføre særlige konsekvenser for nasjonale og vesentlige regionale interesser, som
Fiskeridirektoratet skal ivareta i planleggingen. Vi har derfor ikke merknader utover vår
tilbakemelding i brev datert 16.01.2018 og 27.11.2018.

6. Stava Eiendom AS (25.01.19)
Leste planen idag og ønsker bare å spille inn at bedriften Stava Mekaniske Verksted AS har
behov for at avkjørselen fra fylkesvei 853 til f_KV1 må utformes slik at semitrailere har mulighet
for å komme ned til vår virksomhet. Avkjøringen er idag tilpasset dette og dersom en
omarbeiding gjør krysset vanskeligere å forsere for semitrailere vil dette ha store følger for den
virksomheten som drives.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er krysset fv. 853 og f_KV05 som kommenteres, og ikke f_KV1 slik det står over.
Krysset er i dag opparbeidet med grus, og adskillig bredere enn det som er regulert. Selve krysset
ble regulert i plan 2082 Områderegulering for Salvøy, vedtatt 19.12.16. Det kom ingen merknader
fra Stava Eiendom den gang om at regulert kryss var for smalt for deres virksomhet. Kommunen
ser likevel at det er uheldig at en «trang» kryssutforming i gjeldende plan, vil kunne skape
problemer for eksisterende næringsvirksomhet på Ospøy.
Kommunen har vært ute på befaring, og ser at dagens kryss har gode siktforhold (tilsvarende det
som er regulert) og svingradius, men at stigning på KV05 er noe større enn Statens vegvesens
sine normer tilsier. Dog er stigningen akseptabel i yttersving. Selve KV05 er også regulert
smalere enn det kommunens egen veinorm tilsier for nærings-/industritrafikk.

Illustrasjonen over viser regulert vei, samtidig som man kan se dagens utbredelse av veikrysset under. Rød pil viser
utstrekning av dagens kryssbredde, som er adskillig bredere enn den regulerte.

Vi finner det imidlertid urimelig at kravet om ny regulering og opparbeidelse av kryss og vei i
henhold til næringstrafikk skal belastes plan 2112 Ospøy småbåthavn. Deres bruk av området er
begrenset til 16 naust med parkering, med en anslått ÅDT på ca. 2,5 ÅDT (16/36 deler av alle
naust som generer trafikk, minus trafikk til Veabuen båtlag som har innkjøring lenger vest).
Videre skal renovasjonsbilen hente avfall i området, men den trafikkerer veien allerede i dag.
Samtidig ønsker kommunen ikke å sette krav om opparbeidelse av krysset slik det er regulert i
dag, all den tid dette kan skape problemer for eksisterende næringstrafikk hos Stava. Vi foreslår
derfor at rekkefølgekravet om opparbeidelse av krysset fjernes.
Samme spørsmål ble også reist i forbindelse med vedtak av plan 2111 Porsholmen, da også disse
hadde krav til opparbeidelse av f_KV05 med kryss mot fv. 853. Kommunen sendte derfor
spørsmålet om fjerning av rekkefølgekravet i plan 2111 til Statens vegvesen den 15.05.2019, og
fikk følgende svar: «Statens vegvesen viser til tidligere dialog i sakens anledning og møte med Karmøy
kommune den 07.03.2019. Vi har ingen merknader til kommunens vurderinger. Statens vegvesen vil
imidlertid oppfordre planmyndigheten til å klarlegge behovet og endre reguleringsplanen for
krysset fv. 853 x KV05 .»
Kommunen er enig i at krysset antakeligvis bør endres for å sikre riktig utforming ift. dagens
næringstrafikk spesielt, og all trafikk generelt. Kommunalsjef teknisk mener derimot at det er
Stava Eiendom sin bruk som i all hovedsak utløser behov for omregulering til et større kryss, og
at de selv bør sikre dette gjennom en reguleringsendring og opparbeiding. Samtidig ligger
krysset innenfor båndleggingssone for ny regulering av Salvøy bru. Dette innebærer at fremtidig
bru mellom Karmøy og Ospøy kan innebære at krysset likevel må flyttes eller endres.
Båndleggingen ble vedtatt med plan 2082 i 19.12.16, og er gjeldende frem til 19.12.20. Kommunen
mener derfor at det beste er å avvente en beslutning på hvorvidt det blir igangsatt regulering av

fv. 853 med ny bru av Statens vegvesen, eller om båndleggingen vil opphøre. Inntil dette er
avgjort, mener kommunen at dagens kryss øyensynlig fungerer godt for Stava Eiendom sin
virksomhet og brukerne forøvrig, og at det dermed ikke er behov for å endre på krysset
utforming slik det er i dag, selv om det ikke er i tråd med reguleringsplanen.

7. Lars Arve Fredriksen (13.02.19)
Ønsker med dette å belyse rekkefølgekrav om opparbeidelse av vei og fortau tilhørende
fylkesveg.
Anser det som urimelig at, før det gis igangsetting tillatelse for tiltak med adkomst via f_KV1
alene skal opparbeide kjørevei(fylkesveg) o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082 . Jeg mener
med dette at igangsetting tillatelse for tiltak med innkjørsel/adkomst via f_KV3 også må ha et
rekkefølgekrav om å opparbeide deler av fylkesveg med tilhørende fortau. Med det mener jeg at
tiltak med innkjørsel via f_KV3 også må ha rekkefølgekrav om å opparbeide fylkesveg med
fortau fra Salvøybru til og langs gbnr 1/37. Det forbauser meg også at rekkefølgekrav som
omhandler fylkesveg fra Salvøybru ikke blir satt i utbygging/reg.plan av Porsholmen.
Vil også med dette at videre behandling av detaljplan blir satt på pause inntil berørte grunneiere
blir enige i samråd med kommune om hvordan rekkefølgekrav skal gjelde. Henviser til samtale
med saksbehandler om å pause saken. Vi berørte grunneiere har hatt et godt og konstruktivt
møte forrige fredag vedrørende plan og rekkefølgekrav. Håper videre at vi kan få et møte med
kommune for god dialog angående krav i plan.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Viser til kommentar til merknad fra Tomas Mørch, under.

8. Tomas Mørch (12.02.19)
Det vises til deres brev av 24. januar 2019 - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 2112
DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN GNR 1/48 MFL. - VEDØY.
Det vises videre til Planbestemmelser IX Rekkefølgebestemmelser § 65: - Kjørevei o_KV03 med
tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra Salvøy bru til og med avkjørsel f_KV1 i denne plan, før
det gis igangsettingstillatelse for tiltak med adkomst via f_KV1. Opparbeidelsen skal være iht. Statens
Vegvesen Håndbok N100. Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.
Vegen som det kreves opparbeidelse og fortau på er en Fylkesveg der Rogaland fylkeskommune
er vegeier. Dersom Karmøy kommunes langsiktige utviklingsplaner for Salvøy forutsetter at det
må opparbeides gang/sykkelveg fra Salvøybroa mener vi dette må løses i samarbeid med det
offentlige, i dette tilfellet Karmøy kommune, Rogalands fylkeskommune og Statens vegvesen.
Jeg vil også peke på Nødvendighetskriteriet som følger av pbl. § 17-3 tredje ledd første punktum.
I nødvendighetskravet ligger det et krav om at tiltaket må ha saklig sammenheng med den
konkrete utbyggingen. Med dette menes at behovet for tiltaket må være direkte forårsaket av den
planlagte utbyggingen. For å kunne anses nødvendig må tiltaket enten tjene interessene i det
konkrete utbyggingsområdet eller avhjelpe skadevirkninger eller ulemper av utbyggingen.
Bestemmelsen setter som vilkår at de tiltak utbygger kan besørge eller bekoste må være
nødvendige for gjennomføringen av det konkrete planvedtak. Dette vil gjelde for alle tiltak

utbygger skal bekoste gjennom avtalen. Jeg viser her til Planbeskrivelsen som sier at
småbåthavnen ikke kommer til å ha stor påvirkning på ÅDT, ref Planbeskrivelse 2.3 punkt 6. Jeg
ser ikke at dette rekkefølgekravet er nødvendig for gjennomføring av dette konkrete
planvedtaket. Rekkefølgebestemmelsene sier imidlertid ingen ting om hvem som skal stå for
gjennomføringen, men vil fungere som et byggeforbud inntil kravene er oppfylt. Hvem som skal
besørge eller bekoste et eventuelt tiltaket må bestemmes nærmere i en utbyggingsavtale med
kommunen. Grunneiere berørt av denne plan og Veabuen Båtlag ønsker å gå i dialog med
Kommunen med formål å få fjernet dette rekkefølgekravet, og vil fremlegge ytterliggere
argumenter for dette i kommende møter med kommunen og eventuelt andre parter.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Etter at flere grunneiere ba om at planarbeidet skulle stanse, har det vært flere dialogmøter
mellom forslagsstillerne og kommunen vedrørende rekkefølgekrav for utvidelse av Salvøyvegen
med fortau, o_KV03 og o_GS3.
Rekkefølgekravet som har vært en forutsetning hele veien i planprosessen – og som også
forslagsstillerne selv gjennom innsendt planforslag for førstegangsbehandling i kommunen har
akseptert – gjelder ikke kun opparbeidelse av fortau, men også opparbeidelse av fylkesveien slik
som regulert. Dagens fylkesvei er delvis smalere, og delvis med annen kurvatur enn det den
gjeldende reguleringsplan har fastsatt.
I områdereguleringsplan 2082 Salvøy, vedtatt i 19.12.2016, er det ikke satt rekkefølgekrav til
opparbeidelse av fylkesveien med fortau (fra Salvøy bru over Ospøy fram til selve Salvøy). Det er
derimot rekkefølgekrav for nye tiltak med adkomst via o_KV14 med fortau o_F3, som begge
ligger på Salvøy. Ut fra dette, kan administrasjonen tolke områdereguleringsplanen dithen, at det
i forbindelse med utarbeidelse av plan 2082 er vurdert som urimelig å sette rekkefølgekrav til
utbedring av Salvøyvegen og tilhørende fortau. Hvis man legger dette til grunn, må ny bru og
vei over Ospøy anses å være en kostnad som kommunen/fylkeskommunen/Statens vegvesen må
finansiere og gjennomføre. Hadde kommunen og veieier forventet at denne veien skulle ha vært
utbedret som grunnlag for nye tiltak, burde dette ha vært synliggjort gjennom rekkefølgekrav i
plan 2082.
Kommunalsjef teknisk har derfor godtatt et planforslag uten rekkefølgekrav for denne veien, slik
at § 65 i siste forslag til planbestemmelser for plan 2112 kan tas ut. Det må imidlertid tas
forbehold om at både fylkeskommunen og Statens vegvesen kan ha et annet syn på saken.
Imidlertid foreligger det ingen planer om å bygge ny vei og fortau fra kommune eller
fylkeskommune, og fra administrasjonens side har det vært poengtert at – dersom
rekkefølgekravet skal fjernes – må planforslaget omarbeides. I dagens planforslag er det foreslått
ulike byggeformål i det som er avsatt i plan 2082 som midlertidig anleggs- og riggområde for
bygging av ny fylkesvei og fortau. Videre er det også en hensynssone for høyspent kabel som må
tas hensyn til. Et planforslag uten rekkefølgekrav, vil ikke kunne bygges ut så lenge formålene er
i konflikt med disse hensynssonene.
Forslagsstillerne har på bakgrunn av dette kommet frem til at de likevel ikke ønsker at
rekkefølgekravet skal utgå. Dette innebærer at rekkefølge blir stående. Unntaket er strekningen
fra Salvøy bru frem til og med krysset f_KV05, der kommunen gjør unntak for opparbeidelse av

fortau, samt at kryssutforming for øvrig må avpasses dagens utvidetet kryss, og ikke slik krysset
er regulert. Inntil båndleggingssonen for ny bru er fjernet, mener kommunen at alle er best tjent
med at dagens kryss fv. 853/f_KV05 forblir slik det er i dag.
Endringen i planbestemmelsene medfører at Salvøyvegen (o_KV03) blir utbedret fra Salvøy bru
og vestover, mens fortau blir opparbeidet fra vestsida av krysset mot f_KV05. Selve
kryssutformingen her skal følge dagens kryss, og ikke slik den er regulert.

ANDRE GANGS BEGRENSET ETTERSYN:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen (12.12.19)
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 24.10.18 og har ingen ytterligere kommentarer i
saken.

2. Fylkesmannen i Rogaland (16.12.19)
Saken gjelder begrenset offentlig ettersyn av reguleringsplan 2112 for Ospøy småbåthavn.
Kommunen har på bakgrunn av merknader etter tidligere begrenset ettersyn foretatt endringer i
kart og bestemmelser.
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.

3. Statens vegvesen, region Vest (20.12.19)
Statens vegvesen viser til brev datert 05.12.2019. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for
småbåthavn med naust og tilhørende anlegg. På bakgrunn av uttalelser og merknader etter
tidligere begrenset ettersyn i brev datert 24.01.2019 er det foretatt endringer i kart og
bestemmelser.
Planområdet grenser til fv. 4834. Statens vegvesen sine interesser i området er knyttet til
fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Statens vegvesen sine tidligere innspill til planarbeidet er imøtekommet. Vi har ingen andre
merknader til de endringene som er gjort i kart og bestemmelsene.

4. Kåre Gilje (21.12.19)
Jeg har fått oversendt dokumenter ang. planarbeid for ny båthavn på Ospøy.
I den anledning har jeg noen synspunkter ang. dette. Når jeg leser om den store bygningsmessige
antall av små sjøhus, så slår det meg at her må være mangel på parkering.
Har i den forbindelse to parseller som kan passe til det formålet.
Parsellene er oppmålt og skilt ut og klar til bruk til f.eks tillaging som parkering for
småbåthavna.
De to parsellene det gjelder er merket romertall 5 og 7(grønn). Og jeg kan være interressert i å
selge til dette formål
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Antall parkeringsplasser er i henhold til kommunal norm i forhold til naust og båtplasser (uten
tilhørende naust), se planbeskrivelse kap. 6.4.2 Parkering og tabell 04, samt situasjonsplan i

vedlegg der parkeringsplasser er opptegnet. Kommunen vil derfor ikke sette krav til ekstra
parkeringsplasser enn det som er angitt i planforslaget.
Parsellene som er angitt i merknaden er avsatt til friareal i gjeldende områdereguleringsplan
(plan 2082) og i forslag til detaljreguleringsplan (plan 2112). Parsellene kan derfor uansett ikke
anvendes til parkering.
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Reguleringsplan PBL 2008
Sikringsonegrense
Angitthensyngrense
Båndlegginggrense nåværende

X 6579840

Bestemmelsegrense
BF

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

FBF

Fritidsbebyggelse - frittliggende

FSL

Forsamlingslokale

RUT

Råstoffutvinning

IND

Industri

ØK

Øvrige kommunaltekniske anlegg

N

Uthus/naust/badehus

LEK

Lekeplass

B/IND/N/FB

X 6579720

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

B/F

Bolig/forretning

KV

Kjøreveg

F

Fortau

GT

Gatetun

GS

Gang/sykkelveg

G

Gangveg/gangareal/gågate

AVT

Annen veggrunn - tekniske anlegg

AVG

Annen veggrunn - grøntareal

KAI

Kai

P

Parkering

GRØNN

Grønnstruktur

NAT

Naturområde

T

Turveg

FRI

Friområde

GBAD

Badeplass/-område

FRIL

Friluftsformål

FER

Ferdsel

HIS

Havneområde i sjø

SBH

Småbåthavn

FRIS

Friluftsområde

BAD

Badeområde

H370

Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
Sikringsone - Frisikt

H560

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

H570

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

H710

Båndlegging for regulering etter PBL

#

Bestemmelseområde-Anlegg- og riggområde
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Bestemmelseområde
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Regulert senterlinje
Frisiktslinje
Tunnel
Avkjørsel
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o_ offentlig
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Bestemmelser både på kart og som egen tekst
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Planbestemmelser
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PLANR 2112
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Arealet innenfor plangrensen har følgene formål i samsvar med plan- og
bygningsloven.

Reguleringsformål
I Hensikt med planen
II Fellesbestemmelser
III Bygninger og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a.

Andre typer bebyggelse og anlegg (AB1)

b.

Uthus/naust/badehus (N1-7)

c.

Renovasjonsanlegg (R1-2)

IV Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
a

Kjøreveg (f_KV1-4)

b

Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT)

c

Parkeringsareal (P1-5)

d

Kai (KAI1-10)

V Grønnstruktur (PBL §12-5 nr.3)
a.

Friluftsformål (FRIL1-5)

b.

Blågrønnstruktur (BG1)

VI Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL §12-5 nr.6)
a.

Småbåthavn (f_SBH1-3)

b

Ferdsel (o_FER1)

VII Hensynssoner (PBL §12-6)
a.

Sikringssone for forankring av flytebrygge (H190_1)

b.

Høyspenningsanlegg (H370_1-3)

b.

Sikringssone- frisikt

VIII Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
a) Midlertidig bygg-, anlegg- og riggområde (M1)
IX Rekkefølgebestemmelser

I

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for småbåthavn med plasser for
båtforening, naust for grunneiere og et klubbhus for båtforeningen.

II

Fellesbestemmelser

§1

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av
adkomstforhold og utearealer.

§2

Opparbeidelse av fellesarealer slik som veger, stier, brygger m.m. i samsvar
med planen, skal ikke medføre at allmennhetens ferdselsrett etter
friluftslovens bestemmelser i området blir redusert.

§3

Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann og avløpsnett skal kun
skje i henhold til godkjent teknisk plan. I søknad om godkjenning av teknisk
plan skal det også fremgå hvor flomvei skal gå, og hvordan brannvanns
dekning blir ivaretatt. Teknisk plan skal godkjennes av Karmøy kommune.

§4

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven, må kommunens naturforvalter straks
varsles.

§5

Tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i Lov om havner og farvann skal
godkjennes av havnemyndighetene. Arbeid og tiltak skal ikke gjennomføres
før avklaringer og evt. tillatelser etter Forurensningsloven er gitt.

§6

Ved bygging i sjø og land skal det foretas avbøtende tiltak for å redusere
partikkelspredning. Arbeid skal skje utenom vekst- og gytesesong. Aktuelle
tiltak skal fastsettes i byggesak.

§7

Det er forbud mot oljetømming, bunnskraping, bunnsmøring,
rengjøring/vedlikehold av båt.

§8

Det er forbudt å etablere permanent fyllestasjon for drivstoff.

§9

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved
gjennomføring av planen må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert
funnet (jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd). Gjenstandsfunn i sjø må varsles
Stavanger Sjøfartsmuseum.

§ 10

Utleie av båtplasser er kun tillatt for Veabuen båtlag.

III

Bygninger og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a. Andre typer bebyggelse og anlegg (AB1)

§ 11

I området skal det oppføres klubbhus med tilhørende anlegg.

§ 12

Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige (80%) av områdes nettoareal.

§ 13

Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige (9m) fra gjennomsnittlig planert
terreng. Byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote +11,5.

§ 14

Tak skal være saltak med takvinkel mellom 23-45 grader.

§ 15

Fasaden skal gis et uttrykk som i form og volum forholder seg til eksisterende
bebyggelse på gjenboereiendom mot nord.

§ 16

Det tillates å bygge sammenhengende/i nabogrensen, forutsatt at
brannsikkerhet blir ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.

§ 17

Det må gjøres en brannklasse-analyse/vurdering i teknisk plan.

§ 18

Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav
som er satt i T – 1442 Retningslinjer for støy i arealplanlegging.

§ 19

Parkeringsløsning skal komme klart frem av fremtidige byggesøknader.

§ 20

Lokalet skal ikke brukes til overnatting eller utleie til sosiale begivenheter etc.

b. Uthus/naust/badehus (N1-7)
§ 21

I området skal det oppføres naust med tilhørende anlegg. Det kan bygges
maksimalt 36 naust fordelt på: 3 naust i N1, 4 naust i N2, 5 naust i N3, 8 naust
i N4, 10 naust i N5, 4 naust i N6 og 2 naust i N7.

§ 22

Naustene skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring av mindre
båter og tilhørende utstyr. Naust skal ikke benyttes til overnatting eller varig
opphold, skal ikke ha innlagt vann, og naust skal være tørre bygg og ikke
isoleres.

§ 23

Kledning skal i utgangspunktet tilpasses eksisterende bygningers material for
naust innenfor områdeplanen på Salvøy (plan id 2082).

§ 24

Bebygd grunnflate for naust skal ikke overstige 30 m2. Mønehøyde skal ikke
overstige 5 m. Gesimshøyden skal være maks 2,5 m over kai nivå/terreng mot
sjø.

§ 25

Tak skal være saltak med takvinkel mellom 30 – 40 grader.

§ 26

Naust skal om mulig samles i grupper. Naust skal gis en enkel utforming uten
arker, kvister og andre takopplett, balkonger, karnapper eller andre
fasadeelementer. Naust i samme område skal tilpasses hverandre i utforming,
materialvalg og farge.

§ 27

Byggegrensene for naust kan ligge i formålsgrensen dersom de ikke er
begrenset av byggegrense mot sjø eller veg.

§ 28

Det tillates å bygge sammenhengende/i nabogrensen, forutsatt at
brannsikkerhet blir ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.

§ 29

I området for naust kan det oppføres brygger/kai uten tilhørende naust.

§ 30

Naust skal ligge med kortsiden mot kystlinjen.

c. Renovasjonsanlegg (R1-2)
§ 31

Innenfor formålsgrensen skal nausteier og båteiere tilknyttet planområdet ha
felles renovasjonsanlegg.

§ 32

Ved arealfområlet R1 skal det plasseres vaskeområde med oljeutskiller,
dersom fremtidig krav fra Miljødirekturatet krever dette tilknyttet
småbåthavnen.

IV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
a. Kjøreveg (f_KV1-4)

§ 33

Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg.

b. Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT)
§ 34

Området skal nyttes som annen veggrunn. Det kan være område for tekniske
anlegg (belysning, kommunaltekniske anlegg etc.), vegetasjon og grøfteareal.

c. Parkeringsareal (P1-5)
§ 35

Området skal nyttes til parkering. Området skal opparbeides som vist i
planen, i henhold til kommunal norm. Det samlede parkeringsarealet skal
kunne dekke 48 parkeringsplasser.

§ 36

Det skal minimum beregnes 1 parkeringsplass pr. naust, og 0,5
parkeringsplasser for hver båtplass tildelt båtforeningen.

§ 37

P1 skal fungere som parkering for arealformål N1-3 og AB1, formålet P2 skal
fungere som parkering for N4, formålet P3 skal fungere som parkering for N5,
formålet P4 skal fungere som parkering for N5 og N6 og formålet P5 skal
fungere som parkering for N7. På P4 må det avsettes en min. 3 m bred
gangsone mellom KV4 og KAI08.

§ 38

Rundt klubbens lokale skal det settes av parkeringsareal innenfor
arealformålet merket P1 for Veabuen båtlag, i.h.t. mengden båtplasser avsatt
innenfor området merket f_SBH3.

d. Kai (KAI1-10)
§ 39

Innenfor området tillates etablering av kai og det samlede fortøyningsareal
skal begrenses til 56 båtplasser. Byggegrense mot sjø for Kai1-10, går i
formålsgrensen.

§ 40

KAI1-9 fungerer for eiendommene og naustene som brygge/kai går over/forbi.
Området merket KAI10 skal fungere som felles brygge/kai for eiendommen
den går over/forbi og her kan det tilknyttes flytebrygge.

§ 41

Ved bygging av kai innenfor arealformålene, skal kai på hele formålet bygges
ut.

§ 42

Områdene merket KAI1-10 skal opparbeides i samme material, type og stil
slik at hele havnen får et helhetlig utrykk. I forbindelse med byggesøknad for
arealformålet stilles det krav til utarbeiding av situasjonsplan.
Situasjonsplanen skal vise topp kote høyde for hvert av arealformålene merket
KAI1-10, tiltenkt fortøyning for 17 fot småbåter som kan fortøyes på tvers og
mulighet for båt opp til 20 fot som kan fortøyes på langs.

§ 43

Områdene merket KAI1-10 skal opparbeides på en slik måte at det inviterer til
allmenn ferdsel og bruk. Gjerder levegger eller annen type stengsel er ikke
tillatt. Situasjonskart skal vise mulighet for passering innenfor formålet.

§ 44

Byggegrense for kaianlegg mot sjø inngår i arealformålgrensen.

V

Grønnstruktur (PBL §12-5 nr.3)
a. Friluftsformål (FRIL1-5)

§ 45

Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon tilrettelagt for allmennheten.
Området skal være åpent for alminnelig ferdsel.

§ 46

Beiting tillates dersom dette totalt sett er positivt for områdets bruk som
friluftsområde.

§ 47

Tiltak eller inngrep som forringer landskapsbilde, friluftsliv eller biologisk
mangfold tillates ikke.

b. Blågrønnstruktur (BG1)

§ 48

Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates.

VI

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
(PBL §12-5 nr.6)
a. Småbåthavn (f_SBH1-3)

§ 49

Området merket f_SB1-3 skal nyttes til småbåthavn.

§ 50

Båtplasser skal kun gjelde for småbåter opp til 17 fot fortøyd på tvers av
brygge/kai, eller opptil 20 fot, fortøyd på langs av brygge/kai og skal ikke
hindre ferdsel i sjø.

§ 51

Området merket f_SBH1 skal nyttes til småbåthavn for naustene ført opp på
arealformålene merket N1-4, område merket f_SBH2 skal nyttes til
småbåthavn for naustene ført opp på arealformålene merket N5-7 og det skal
være plass til en 17 fot småbåt for hvert naust.

§ 52

Flytebrygge med båtplasser skal kun etableres innenfor området merket
f_SBH3. Før det tillates etablert flytebrygge skal det foreligge en helhetlig
situasjonsplan som viser båtplasser og manøvreringsareal. Flytebrygge
inkludert forankring skal holdes innenfor formålsgrensen. Byggegrense går i
formålsgrensen.

§ 53

Det skal anlegges minimum 0,5 parkeringsplass per båtplass.

b. Ferdsel (o_FER1)
§ 54

Området skal være åpent for alminnelig ferdsel med båt. Bøyer eller andre
gjenstander som hindrer ferdselen tillates ikke.

VII

Hensynssoner (PBL §12-6)

a. Sikringssone for forankring av flytebrygge (H190)
§55

Flytebrygge kan forankres til sjøbunn innenfor sikringssone H190_1.
Forankringen må ikke hindre ferdsel i omliggende områder.
b. Høyspenningsanlegg (H370_1-3)

§ 56

Innenfor området er det ikke tillatt med bebyggelse før høyspentledningen
blir fjernet/kablet eller det foreligger en positiv uttalelse fra Haugaland kraft.
Når høyspentlinjen innenfor sone H370_3 er fjernet skal hensynsonen
«faresone – høyspent» utgå av plankartet.
H370_1 er eksisterende ledningstrase for høyspentlinje.

H370_2 er framtidig ledningstrase for høyspentlinje.
c. Sikringssone- frisikt
§ 57

Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I
frisiktsonene skal det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende
vegers planum.

VIII Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
§ 58

Byggegrense for N1-7 mot sjø ligger 3 meter fra kystlinjen. Byggegrense mot
f_KV1-4 og P3-5 skal være 1 meter.

§ 59

Formålsgrensen gjelder som byggegrense, for formålene f_SBH3 og AB1.

§ 60

Bestemmelsesområde #1 skal det settes opp stake.

§ 61

Bestemmelsesområde (M1) skal nyttes til midlertidig bygg- anlegg og
riggområde i forbindelse med opparbeiding av tilhørende veg. Området kan
benyttes til midlertidige anleggsveger, massedeponi, brakker og lignende
under anleggsperioden. Etter endt anleggsperiode skal bestemmelsesområde
opphøre. Bestemmelsesområdet bortfaller senest 10 år etter vedtak av plan.

IX

Rekkefølgebestemmelser

§ 62

Veg merket f_KV1 skal være ferdig opparbeidet før naust i området N 1-4,
SBH3 og klubbhus innenfor formålsområdet merket AB1, får brukstillatelse.

§ 63

Veg merket f_KV3 skal være ferdig opparbeidet før naust i området N 5-7 får
brukstillatelse.

§ 64

Kjørevei o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra
Salvøy bru til og med avkjørsel f_KV1 i denne plan, før det gis
igangsettingstillatelse for tiltak med adkomst via f_KV1. Fortau skal kun
opparbeides fra dagens kryss til f_KV05 og vestover. Mot øst avsluttes fortau
der dagens kryss f_KV05 begynner, og ikke der krysset er regulert.
Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100.
Opparbeidelsen krever teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.

§ 65

Ved oppføring av naust på N1-7 skal det føres opp kai i tilgrensende
arealformål merket kai, før naust får brukstillatelse.

§ 66

Før SBH3 med flytebrygge for Veabuen båtlag får brukstillatelse, må KAI4 og
KAI10 være oppført for å sikre gangadkomst mellom P1 og SBH3.

§ 67

På merket undervannsholme (#1) skal det settes opp stake, før naust og
flytebrygge får brukstillatelse.

§ 68

Renovasjonsanlegg for berørte utbyggingsområder skal anlegges før det gis
tillatelse til oppføring av kai, naust og båtplasser.

§ 69

I tillegg til krav om helhetlig situasjonsplan for alle kaier og for flytebrygge
med manøvringsareal, skal det foreligge ved byggesøknad en uteomhusplan
for fellesarealer (parkering, vei, renovasjon) for de arealene som må
opparbeides i forbindelse med byggesøknaden.
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1.

BAKGRUNN

1.1

Lokalisering

Planområdet ligger i Vedavågen, vest for Sævik på Ospøy, Fylkesveg 853 passerer
planområdets nordlige plangrense. Planområdet omfatter et areal på ca. 71,0 daa. Se
planforslaget..

1.2

Planarbeidet sitt formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for småbåthavn med plasser for båtforening,
naust for grunneiere og et klubbhus for båtforeningen.

1.3

Forslagsstiller, plankonsulent

Forslagsstiller er Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve Fredriksen, Arne
Fredriksen, Fredrik Fredriksen, m.fl.

1.4

Konsekvensutredning

Det gjøres konsekvensutredning etter krav nedfelt i områdeplan og oppstartsmøtet
klargjorde hvilket punkt konsekvensutredningen skulle dekke.
Konsekvensutredningen er vedlagt denne detaljplanen.

1.5

Oversendelsesinformasjon

RH Oppmåling v/Rune Hemnes har som konsulent utarbeidet planforslaget på vegne av
Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve Fredriksen, Arne Fredriksen, Fredrik
Fredriksen, mfl.

Fakturaadresse:

c/o Dag Øistein Fagerland
Nesvegen 89
4276 VEAVÅGEN

Tiltakshaver for plansaken:

Veabuen båtlag, Helge M. Helgesen, Lars Arve
Fredriksen, Arne Fredriksen, Fredrik Fredriksen, mfl.

Merk:

”Ospøy”

Forslagsstiller:

RH Oppmåling
v/Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 Åkrehamn
Telefon: 41762790
E-post: rune@rh-oppmaling.no
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2.

PLANPROSESSEN

2.1

Oppstartsmøte, føringer og avgrensinger

2.1.1 Oppstartsmøte den 05.05.17 ble følgende klarlagt:
Planarbeidet er i strid med gjeldende plangrunnlag på følgende punkt: BYA naust, Høyde
naust, Klubbhus, Adkomstvei og avkjørsel, Tiltak i båndleggingssoner og
bestemmelsesområdet for riggområdet.

2.1.2 Momentliste, viktige tema som må belyses i planarbeidet nevnt:


Kategorier og arealbruksformål - Kategoriene må listes opp i planbeskrivelsen og
areal per kategori må oppgis.



Arealutnyttelse/tetthet (iht. fylkesdelplan og kommuneplan)



Hensiktsmessig planavgrensning, evt. utvidelse av planområdet (f.eks. siktlinjer)



-

Vurdere utvidelse av planområdet fram til f_KAI03 i sør, for å sikre
allmenhetens ferdsel langs sjø via kai/turvei/sti.

-

Siktlinjer i kryss må inkluderes i planområdet.

-

Regulering av båndlagt området er ikke mulig.

Eiendomsforhold (eksisterende/nye grenser)
-

Dersom det ikke er målt opp nøyaktige eiendomsgrenser, og disse
sammenfaller med ytterkant av planområdet eller formålsgrenser, må det
foretas kartforretning før planen oversendes kommunen.

-

Eiendomsgrense i sjø kan måles opp etter at planen er godkjent og kaianlegg
utbygd, men før brukstillatelse gis. Dette må framgå som et plankrav.



Detaljeringsgrad i planen (skille mellom offentlige, felles og private arealer)



Tinglyste avtaler må sikre at allmenn ferdsel er mulig gjennom området,
uavhengig av hvorvidt arealene er private eller felles.



Rekkefølgekrav
-

Fylkesveg med fortau og f_KV05 fram til avkjørsel må utbedres til regulert
standard før småbåtanlegget tas i bruk

-

Planbestemmelser må sikre at adkomstvei, fellesområder og teknisk anlegg
må være ferdig utbygd før bebyggelsen tas i bruk.



Folkehelseperspektivet (møteplasser, fysisk aktivitet, ulike familietyper)



Universell utforming
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Planbestemmelsene skal sette krav til universell utforming, jf.
kommuneplanens bestemmelser § 5.1.


Infrastruktur (skole, barnehage, butikk o.l.)



Vei-/trafikksituasjonen fram til området og internt i området (bil/myke
trafikanter – skolevei)
-

Området i nordøst er båndlagt for fremtidig regulering (ny bru). Det er
ikke mulig å regulere innenfor båndlagt området.

-

Krav om konsekvensutredning for transport: Økt trafikk (ÅDT) over
Salvøy bru ved realisering av planen, samt sikker ferdsel for myke
trafikanter

-

Byggegrenser mot vei må synliggjøres, byggegrense mot fylkesvei er vist
i områdereguleringsplanen

-

Siktlinjer i planområdet må også inkludere egne siktlinjer mot g/s-vei

-

Adkomstvei skal ifølge kommunal veinorm reguleres 6 m, med 4 m
asfaltert veibane. Siktlinjer i kryss

-

Snuplasser skal anlegges for adkomstveier (se kommunal veinorm kapp.
3.6). Plankartet må vise mulige gangpassasjer mellom parkering og kai
(forbi naust)

-

Vurdere fortau inn fra fylkesvei. Dette gjelder særlig inn mot klubbhuset.



Kollektiv tilgjengelighet (busstilbud, nærhet)



Parkering (behov/normer)
Beskrive parkeringskapasitet. Naust: 0,5 P/naust. Småbåtanlegg: 0,2 P/båtplass.
Det må synliggjøres i plankartet gjesteparkering. Vurdere behov for HCparkering og tilrettelegging for elbil-lade punkter. Sykkelparkering bør
synliggjøres i plankartet



Vegtrafikkstøy
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
gjøres gjeldende i alle plansaker, jf. kommuneplanens bestemmelser § 3.4.



Risiko- og sårbarhetsanalyse (farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse, støyog luftforurensing, tomtegrunn, sjøsedimenter, radon)
ROS-analyse skal legges ved i alle plansaker



Naturvern (biologisk mangfold/fauna)
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal kommenteres i alle plansaker. Se for øvrig
krav om konsekvensutredning.



Strandsone (arealbruk land/sjø, evt. konfliktpotensial)
-

Gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og bygningsloven §
1-8)

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 7



-

Bygninger ved sjø skal ha laveste golvnivå på kote 2,5 (NN2000). Unntatt
fra dette er bygningsarealer der sjøvannsinntrengning ikke vil påføre
bygningen skader (kommuneplanens bestemmelser § 5.12). Eventuelle
sluk i golv må likevel være på +2,5 m.

-

Byggegrense mot sjø skal synes i plankartet. Dette gjelder også der
formål «Småbåtanlegg i sjø» brukes (bygge formål). Dersom områdene
skal brukes til flytebrygger, anbefales formål «småbåthavn» (blått formål)

-

Områder for offentlig ferdsel i sjø må avsettes i plankartet. Det må sikres
tilstrekkelig manøvreringsareal i sjø, minimum 15 m

-

Kommuneplanens bestemmelser om naust sier at det skal være mulig
med fri ferdsel i strandsonen i naustområder

-

Småbåthavn/småbåtanlegg må sikre tilstrekkelig areal for båter (bredde
og lengde)

-

Gjeldende områdereguleringsplan § 96 sier at tiltak som faller inn under
havne- og farvannsloven skal godkjennes av havnemyndighetene. De må
få saken på høring

-

Plass for båtutsett/opptrekk må synliggjøres i kartet.

Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)
§ 81 i gjeldende områdereguleringsplan krever at landskapshensyn skal tillegges
særlig vekt. Kommunen ønsker derfor en 3D-illustrasjon, se for øvrig krav om
konsekvensutredning



Friluftsliv/grønne interesser (turområdet, grønt drag, sti/korridor, bruk, behov)
Kommunen anbefaler å anlegge kai/turvei/sti slik at allmenn ferdsel gjennom
området er mulig. Rett til allmenn ferdsel over private anlegg kan sikres
gjennom tinglyste avtaler e.l.



Kulturminner (aut. freda kulturminner, verneverdige miljø, bygninger, anlegg)
Dersom kulturminnemyndighetene ønsker videre undersøkelser, skal foreløpig
rapport/erklæring legges ved planutkastet. Kulturminneavdelingen hos
fylkeskommunen må være høringspart.



Vann og avløp (brannvern, vann og avløp, overvannshåndtering)
-

Vann og avløp: Det finnes ingen kommunale anlegg i nærheten.
Vannledning kan påkobles enten via sjøledning eller fra Salvøy i vest.
Det må anlegges avløps- og pumpeledning i sjø inn til kommunalt anlegg
i Sævikvegen.

-

Overvann: Overvann kan føres direkte til sjø

-

Brannvern: Det er krav til brannvann. Det må være en plan for
brannslukkingssystem, evt. med sjøvann. Ta kontakt med Karmøy
brannvesen.

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 8







Det må legges fram en skisse til teknisk plan. Ta kontakt med VAR for
videre spørsmål.

Energiforsyning (høyspent, gassledninger)
-

Ta kontakt med Haugaland Kraft for informasjon rundt energiforsyning.
Ved behov for trafostasjon må dette vises i plankartet.

-

H370_3 er høyspentlinje som skal fjernes på sikt

-

H370_2 er fremtidig ledningstrase for kablet høyspentlinje

-

Planen må gjennom rekkefølgekrav sikre at hensynene i hensynssonene
blir ivaretatt.

Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form, volum, byggehøyder)
-

Naust skal være maks 30 m2 og 5 m høy. Naust skal ha saltak med min 15
grader takvinkel. Det tillates ikke arker, kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper eller andre fasadeelementer.

-

Kommuneplanens bestemmelser definerer naust som bygning uten form
for overnatting eller varig opphold, for oppbevaring av mindre båt med
tilhørende utstyr.

-

Naust bør bygges i klynger.

-

Byggegrenser mot veier og sjø må fastsettes i planen.

Estetikk (form, struktur, funksjon, uttrykk)
Se punkt om «landskap» over.



Annet (sykkelparkering, søppelhåndtering)
-

Det må foreligge en avfallsplan for anlegget. Dersom det er ønskelig at
søppel hentes av renovasjonsbil, må felles søppelanlegg vises i
plankartet, og det må være snuplass for renovasjonsbil.

-

Mattilsynet skal også være høringspart, se for øvrig kommunal
varslingsliste.

2.1.3 Hensynsfaktorer som må klargjøres
•

BYA naust

•

Høyde naust

•

Klubbhuset

•

Adkomstvei og avkjørsel

•

Tiltak i båndleggingssoner og bestemmelsesområdet for riggområdet.
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2.1.4 Planområdet: Innhold, krav og analyser

2.2

•

Dokumentasjon på varsling av oppstart (tekst, kart samt liste over
varslingsmottakere)

•

Plankart m/tittelfelt: PDF/A-format og SOSI-filer, samt SOSI-fil-kontroll

•

Planbeskrivelse og planbestemmelser (PDF/A-format og i redigerbart format)

•

Eventuelt planprogram og konsekvensutredning

•

ROS-analyse

•

Skisse til teknisk plan

•

Erklæring forundersøkelse

•

Bildemontasje/illustrasjoner

•

ROS – Vurdering

•

Avfallsplan

•

Forslag til planbestemmelser og evt. beskrivelse oversendes i digital form
(sendes i PDF/A format i tillegg til redigerbart format)

Varsel om oppstart av planarbeid

Igangsetting av planarbeid var varslet gjennom annonse i Karmøy Nytt og Karmøy
Kommunes nettside den 21.12.17 og i brev til grunneiere, Naboer, berørte parter, private
21.12.17 og offentlige instanser 19.12.17.

2.3

Merknader/ kommentarer til oppstartsvarselet

Det kom 7 merknader til oppstartsvarselet fra offentlige/ private instanser.

1. Kystverket Vest. Datert 20.12.17 (vedl.06)
Vi viser til deres brev av 19.12.2017 vedrørende igangsetting av ovennevnte planarbeid.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er «å tilrettelegge for naust, kaianlegg og
Veabuen båtlag sine behov for klubbhus og båtplasser, samt parkering.
Gjeldende kommuneplan viser delvis småbåthavn og delvis LNF, men hele området er
områderegulert til småbåthavn».
Kystverket har ingen innvendinger til at det igangsettes reguleringsarbeid. Det er viktig at
det ikke avsettes større arealer i sjø til "enkelt interesser" enn det som er strengt nødvendig,
samt at det ikke planlegges tiltak som kan hindre ferdselen. De tiltak som planlegges
etablert må dimensjoneres slik at de kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området. Vi
gjør oppmerksom på at det det i sjøkartet vises et luftspenn på 10 meter i søndre del av
planområdet, som vil legge begrensninger for bruken av småbåthavnen for seilbåter.
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Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. Kystverket vil be om at
planforslaget oversendes for uttale når dette foreligger.

Kommentar:
Kystverkets merknad er tatt i betraktning. Både tilsendt dokumentasjon fra Haugaland kraft
og observasjon på stedet forteller at luftspennet på 10 meter, i dags dato ikke eksisterer.
For bruken av planområdet, får dette aspektet ingen konsekvens ettersom området er for
grunt til å ta inn større seilbåter og Veabuen båtlag ikke ønsker å grave ut havnen for å
gjøre den dypere.
Størrelse på fartøy småbåthavnen er tenkt tilrettelagt for, er fortøyning for 17 fot småbåt, i
hovedsak med baug inn mot kai og hekk fortøyd til blåse.
Dersom større båter skal fortøyes (Båter opp til 20 fot), kan de fortøyes med langsiden mot
kai kant, men i all hovedsak skal fortøyde båter ikke forhindre allmenn ferdsel.

2. Fylkesmannen i Rogaland. Datert 11.01.18
Saken gjelder varsel om oppstart av detaljregulering på gnr./bnr. 1/48 m.fl. ved Ospøy
Vedavågen i Karmøy kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for naust,
kaianlegg, klubbhus, båtplasser og parkering.
Planen sin avgrensing og tilrettelegging av tiltak må være i samsvar med overordnet plan,
og premissene som ble lagt til grunn i områdereguleringen må videreføres.
Det er viktig at planen legger opp til et velorganisert småbåtanlegg, og planen må være
tydelig på hva type anlegg som er tenkt etablert, både i størrelse og type. Det må gå klart
fram hvor det er tenkt å bygge, og anlegget må ikke dimensjoneres større enn absolutt
nødvendig. Bestemmelsene i reguleringsplanen må sette grenser for hva som kan etableres
av byggetiltak og hvilke verdier i området som må tas vare på. Det er viktig at det blir lagt
vekt på landskapstilpasning og estetisk gode planløsninger. Fokus på allmenn tilgang til og
langs sjøen vil være viktig og må sikres i plankart og bestemmelser.
Planen må vurderes opp mot naturmangfoldloven, og prinsippene i §§ 8-12 må legges til
grunn. Direkte utfor avgrenset området er det registrert forekomst av skjellsand med svært
viktig verdi. Det er viktig at planarbeidet ikke fører til en forringelse av denne naturtypen.
Vi vil minne om at tiltak i sjø vil kreve en avklaring etter forurensingsloven.

Kommentar:
Fylkesmannens merknad er tatt i betraktning, paragrafene i Lov om forvaltning av
naturmangfold tas det spesielt høyde for i konsekvensutredningens andre utredningstema
som skal se på – Naturmangfold og som er utredet i Konsekvensutredningen.
I tillegg belyses planområdets forhold til skjellsand i tilgrensende registrert området, i
punkt 4.10 (tilstøtende arealbruk og forholdet til strandsonen og sjøområdet), i tillegg er det
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laget et eget punkt i reguleringsplanbestemmelsen i § 6, for å ivareta både ålegress registrert
i området og skjellsand registrert utenfor planområdet.

3. Fylkesrådmannen - Regionalplanavdeling. Datert 15.01.18
Formålet med planen er å legge til rette for småbåthavn og frilufts formål i henhold til
områdeplanen for Salvøy, plan 2082.
Fylkesrådmannen forutsetter at føringene som er lagt i områdeplanen blir fulgt, og at
planen ivaretar friluftsinteresser knyttet til allmenn tilgjengelighet i strandsonen. Det synes
riktig at planområdet også omfatter arealet i øst som er avsatt til frilufts formål i
områdeplanen.
Fylkesrådmannen har ikke ytterligere kommentarer ved varsel om oppstart, men vil gi sin
uttalelse i forbindelse med at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn.

Kommentar:
Fylkesrådmannens regionalplanavdelings merknader er tatt i betraktning, dette innebefatter
de føringene som er lagt i områdeplanen og at planområdet også favner over det grønne
arealet mot øst slik at detaljregulering i området blir så helhetlig som mulig.

4. Fiskeridirektoratet – Forvaltningsseksjonen i region Sør. Datert 16.01.18
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for naust, kaianlegg og Veabuen båtlag sine
behov for klubbhus og båtplasser samt parkering.
-Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og utviklingsmuligheter
for marine næringer - herunder å ivareta marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Fiskeridirektoratets regionskontorer har som en viktig oppgave å medvirke i kommunal
planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL) i kyst- og sjøområder, når fiskeri- og
havbruksinteresser kan berøres, deriblant avgi uttalelse i dispensasjonssaker etter PBL KP.
19.
-Vurdering og merknader
I berøring med nå antydet planområdet er det registrert et området med naturtypen
skjellsand, klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å ivareta. Se
Fiskeridirektoratets kartverktøy: http://www.fiskeridir.no samt Miljødirektoratets
naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/ for eventuelt nærmere informasjon.
Skjellsand fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter samt at større
krepsdyr benytter skjellsandbanker til parrings plasser og ved skallskifte og de finner mat
grunnlag her. Skjellsand regnes som en ikke-fornybar ressurs innenfor overskuelig tid.
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Fiskeridirektoratet vil i utgangspunktet fraråde ethvert tiltak som kan påvirke registrerte
skjellsandforekomster negativt. Dette gjelder desto sterkere når forekomstene er av nasjonal
eller vesentlige regional verdi. Mudring og utfylling i skjellsandområder vil f.eks. kunne
være svært uheldige inngrep. Så vidt vi kan se legges det i denne omgang ikke opp til tiltak
som i særlig grad vil kunne komme i konflikt med skjellsandforekomstene.
Videre kan det i en småbåthavn erfaringsmessig pågå mange forurensende aktiviteter, f.eks.
skraping og påføring av nytt bunnstoff. Bunnstoff inneholder begroingshindrende midler
som også er virksomme mot andre organismer. Videre vil vask og polering av båtskrog og
vedlikehold av motor involvere en rekke andre skadelige kjemikalier samt at påfylling av
drivstoff, lekkasje/svetting av olje fra motorer og stadig utlekking av selvpolerende
bunnstoff vil kunne bidra til små, men hyppige, tilførsler av forurensninger i
småbåthavner. I tillegg kan komme uhell og uforutsette hendelser som kan forårsake
skadelige utslipp.
Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at planen beskriver og vurderer virkninger på det
marine miljø og at man sikrer avbøtende tiltak i form av bestemmelser om håndtering av
utslipp og avfall mv, slik at risiko for miljøskadelige stoffer minimeres.
Ytterligere innspill må utstå inntil man ser nærmere hvilke tiltak og konsekvenser som kan
aktualiseres av planen, og når Fiskeridirektoratet region Sør får forslaget til planen på
høring.

Kommentar:
Fiskeridirektoratets merknader er tatt i betraktning, da særlig tre punkter ser vi som
særdeles viktige og som blir tatt opp i konsekvensutredningen.


Nær planområdet er det registrert et område med naturtypen skjellsand, og dette
området er klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å
ivareta.



Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at planen kommer til å beskrive og
vurdere virkninger på det marine miljø og at man sikrer avbøtende tiltak i form
av bestemmelser om håndtering av utslipp og avfall, slik at risiko for
miljøskadelige stoffer minimeres.
Mer om tiltak for å sikre bruk og vern av sjø under punkt 6.4, Bruk og vern av
sjø og vassdrag.



I tillegg er vi rådet til å se på mulige forekomster av ålegress og dette kommer til
å være inkludert i konsekvensutredningen

5. Karmsund Havn IKS. Datert 18.01.18
Karmsund Havn IKS stiller seg bak de vurderingene som Kystverket har fremmet i sitt brev
datert 20.12.2017.
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Kommentar:
Karmsund Havn IKS’ merknader er tatt i betraktning.

6. Statens Vegvesen – Region vest. Datert 22.01.18
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen,
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet grenser til fv. 853. Statens vegvesen sine interesser i området er knyttet til
fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Planområdet har adkomst via Salvøy bru. Salvøy bru har vært gjenstand for omfattende
dialog mellom Statens vegvesen og Karmøy kommune. Broen holder ikke dagens krav til
standard, hverken med tanke på kapasitet eller trafikksikkerhet. Det går ikke fram av
oppstartsvarselet om foreliggende planarbeid vil generere økt trafikk sammenlignet med
gjeldende plangrunnlag. Statens vegvesen gir faglig råd om å begrense trafikkbelastningen
på broen inntil den er utbedret. Broen har ikke bevilgning i inneværende Handlingsplan for
fylkesveger i Rogaland 2018 – 2021.
Oppstartsvarselet omfatter ikke avkjørsel fra fv. 853. Avkjørselen er regulert i gjeldende
reguleringsplan. Det bør innarbeides rekkefølgekrav i foreliggende plan til opparbeidelse
av avkjørselen. Avkjørselen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Den må tilfredsstille kravene i vegnormalen til blant annet radier, stigning og sikt. Radier
og siktsoner skal være målsatte. Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for
utforming av avkjørselen. Teknisk plan skal være i samsvar med håndbok R700
Tegningsgrunnlag, og inneholde teknisk grunnlag som f.eks. C-tegninger og plan for
håndtering av overvann. Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen. Før byggestart
skal det også være inngått en gjennomføringsavtale.
Planforslaget må vise byggegrense til fv. 853. Vegen er vist i klasse 4 i Rammeplan for
avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesveger i Region vest. Anbefalt byggegrense til
vegen er 15 m. Mellom byggegrense og fylkesveg skal det normalt ikke tillates arealbruk
som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens funksjon i samsvar med
reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering, manøvrering av kjøretøy, opphold,
lagring, faste installasjoner osv.

Kommentar:
Statens Vegvesens merknader er tatt i betraktning.
-Planområdets avgrensning
Planområdets avgrensning er designet etter eksisterende planlagt utbygging av fv. 853, i
den sammenheng er anbefalt byggegrense på 15m ikke anvendt, siden byggegrense i
eksiterende områdeplan 2082 er mindre, og den videreføres i ny plan.
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Fig.01 - Byggegrensen videreføres fra plan 2082. Illustrasjonen avviker noe fra planforslag pga.
mindre endringer av formålene N2-N4.

-Rekkefølgekrav
Det er innarbeidet rekkefølgekrav til opparbeidelse av avkjørsler og fortau langs fv. 853 til
planområdet. iht. Statens vegvesens, Håndbok, Hb-N100 – Vei og gateutforming.
-Mulig økt ÅDT
Ettersom naust ikke er å anse som permanente oppholdsplasser og småbåthavnen kommer
til å dekke bruk av mindre båter som transportmiddel i rekreasjons sammenheng, som er
knyttet til sommerhalvåret, ser vi ikke helt at småbåthavnen kommer til å ha stor
påvirkning på ÅDT og kapasiteten på Salvøy brua i forhold til de 83 eksiterende boligene
og de 40 boligene som områdereguleringen for Salvøy i 2016 allerede la an til å tilføye
(PLAN 2082 – 5.11.3 s. 30).
Selv om småbåthavnen som allerede er regulert inn i området krever en
konsekvensutredning i forhold til mulig økt ÅDT på veg, er det flere uvisse aspekter, som
for eksempel at enkelte av de fremtidige eierne av naust, kan være fastboende på Salvøy og
bruken deres av Salvøybroa er allerede medregnet i ÅDT, i tillegg kan det da ha motsatt
virkning i den forstand at de i dagens situasjon, anvender broen for å komme til kaianlegg
andre steder på Karmøy, men ved etablering av småbåthavnen kommer til å minske bruken
av Salvøy brua.
Dette vet vi gjennom faktumet at enkelte av dagens medlemmer av Veabuen båtlag allerede
bor på Salvøy.
Ettersom Områdereguleringen for Salvøy, etablerte en oppgradering av fv. 853 til SA1 vei
med kapasitet på < 15 000 ÅDT burde dette være nok føring til å planlegge og konstruere
bro med samme kapasitet, som bør være bra nok for å dekke ÅDT for Salvøy.
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Det kan argumenteres for at båter trenger tilsyn om vinteren, størrelsen på tenkte småbåter
er 17 fot, denne størrelsen gjør at folk flest tar dem opp om vinteren og lagrer dem i
garasjen eller lignende, kanskje til og med i avlåst naust.
Det antas uansett at tilsyn av 1 båt om vinteren, ikke vil øke ÅDT like mye som en enkelt
bolig, for tallfestet detaljer rundt dette se konsekvensutredningen.

7. Haugaland Kraft Nett AS. Datert 09.08.17
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft Nett sine nettanlegg i området.
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på vår 22 kV luftledning i nord (magenta heltrukken
taggete linje).
Forskrifter for elektriske anlegg – forsyningsanlegg stiller en del krav / setter en del
begrensninger i forbindelse med dette, bl.a.:
-

Minimumshøyde fra offentlig veg og parkeringsplasser til spenningsførende liner.

-

Bruk av anleggsmaskiner nær spenningsførende høyspentlinjer.

-

Minimum horisontal avstand til bygninger og lagerplasser.

For denne 22 kV luftledning må det inntegnes en hensynssone i reguleringsplankartet med
total bredde på 16 meter, (dvs. 8 meter på hver side av luftledningenes trase-midte).
Vi vil kunne uttale oss om aktuelle nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete
planer om behov for dette foreligger.

Kommentar:
Haugaland Krafts merknader er tatt i betraktning. Eksiterende hensynssoner i
områderegulering tas videre og inkluderes i denne detaljregulering planforslaget.
H370_3 som er slik vi tolker det, en ovenfor nevnte, 22 kV luftledning.
I tillegg innreguleres fremtidige planlagte H370_2, ettersom den er regulert inn i
områdereguleringen for Salvøy.
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3.1

Lov og statlige planretninger med tilhørende kommunale føringer

3.1.1 Statlige planretningslinjer/ rammer/ føringer








Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Plan- og bygningsloven og de regler
som er gitt for reguleringsplaner i lovens KP. 12 (kap. 12, Reguleringsplan.)
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen,
er fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §
6-2
Nasjonal transportplan 2018–2029, Meld. St. 33, Tilråding fra
Samferdselsdepartementet 5. april 2017, godkjent i statsråd samme dag.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet,
Rogaland fylkesting 15. juni 2016
Kommuneplan sammen med gjeldene områderegulering for Salvøy, legger
grunnlaget for innholdet i denne detaljreguleringsplanen.
Vi legger til grunn at kommuneplanen er utarbeidet i samsvar med retningslinjer og
rammer fra statlige og fylkeskommunale myndigheter.

3.1.2 Barn og unge
I plan- og bygningslova er det krav om at i alle reguleringsplaner skal en ta hensyn til barn
og unge og legge til rette for gode oppvekst og levekår.

3.1.3 Kulturminneloven
Lova sitt formål: «Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal
vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning …» «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg hendelser, tro eller tradisjon til».
Innenfor planområdet er det i kommunedelplan «Kulturminne og kulturmiljø» ingen
element eller registreringer som er vist.

3.1.4 Naturmangfoldloven
«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige, geologiske og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern ...».
Generell aktsomhetsplikt er nedfelt i § 6:
«Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på
naturmangfoldet …».
Prinsipp for offentlig avgjerdsstaking finn vi i
§§ 8 til 12: § 8.(kunnskapsgrunnlaget):
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger …».
§ 9. (føre-var-prinsippet):
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«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet …».
§§ 10, 11 og 12 omhandler henholdsvis:
Økosystemtilnærming, kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Miljødirektoratet sin «Naturbase» er et grunnleggende hjelpemiddel for arealplanlegging.
Temakart Rogaland (https://www.temakart-rogaland.no/ ).
Miljødirektoratets nett kart/database (http://kart.naturbase.no/ ) .
Miljødirektoratets nettside (WWW.dirnat.no )

3.1.5 Strandsone
I PBL. § 1-8. «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag» står det i 1. ledd:» I 100metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»
Hele planområdet er omfattet av 100-metersbeltet langs sjø.
Videre er det nevnt i kommuneplanens bestemmelser § 5.12 Bestemmelse om
høydeplassering ved sjø «Bygninger ved sjø skal ha laveste golvnivå på kote 2,5 (NN2000).
Unntatt fra dette er bygningsarealer der sjøvannsinntrengning ikke vil påføre bygningen skader.»

3.1.6 Universell utforming
Første kapittel i plan- og bygningsloven har 9 paragrafer som er samla først i lova fordi de
gjelder både for plandelen og byggesaksdelen. I § 1-1 «Lovens formål» står det i siste ledd:
«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak …».
Det er innarbeidet i planbestemmelsene at prinsipper om universell utforming skal inngå i
planlegging av tiltak innenfor planområdet, jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.1.

3.1.7 Trafikksikkerhet
Rammeplan for avkjøringer og byggegrenser på riks- og fylkesveger i Region vest er viktig
og sentralt for vurdering av vilkår for å etablere avkjøringer og vurderinger av
byggegrenser langs fylkesveger/sideveger.
Vegvesenets «Handbok N100» er tilsvarende viktig i vurdering av avkjøringer m.o.t. frisikt
og avkjøringer.
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3.2

Planstatus (Planmessig rammeverk)

3.2.1 Fylkesdelplaner/regionale sektorplaner
Fylkesdelplan for universell utforming
I Fylkesdelplan for universell utforming der det overordnet målsetting at universell
utforming skal være en førende strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner der det er relevant.
Rammeplan for avkjøringer og byggegrenser på riks- og fylkesveier i Region Vest
Det er ikke lagt inn riks- og fylkesvei innenfor planforslaget.
Planområdet grenser til fv. 853. og Statens vegvesen uttaler seg på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier. Statens vegvesen har interesser i området knyttet til
fylkesvegen.
Fylkesdelplan for Friluftsliv idrett Naturvern Kulturvern (forkortet som FINK)
Som veiledende gjelder FINK vurdering av denne delen av Karmøy, angående
kulturminner og naturområder.

3.2.2 Kommunale planer
Kommuneplanen sin arealdel
Gjeldene kommuneplan viser plan identifikasjon 670, med nåværende oversikt planareal
som LNFR området over halve planområdet mot øst mens halve planområdet mot vest
viser fremtidig oversikt planareal som småbåthavn (vedl.13).
Kommunedelplan «Kulturminne og kulturmiljø»
Dette punktet dekkes av kommuneplanens arealdels planbeskrivelse punkt 8 Kultur minner
og kulturlandskap.
Kommuneplanens planbeskrivelse






LNF-områdene dekker kommuneplanens planbeskrivelse kommunens mål med
LNF området som følgende …: Gjennom arealplanlegging å sikre
produksjonsgrunnlaget for landbruket i kommunen. Utarbeide en arealplan som
trekker opp grenser for prioriterte landbruksområdet og etablerer markgrenser for
utvikling av kommunens byer. Bruke arealplanlegging som et av redskapene for å
sikre biologisk mangfold, natur- og landskapskvaliteter. …
Kystsonen og sjøområdet dekker kommuneplanens planbeskrivelse kommunens
mål med Kystsonen og sjøområdet som følgende …: Gi kommunens innbyggere en
mulighet for mer differensiert bruk av kommunens kystsone som ligger utenom
byer og tettsteder. Sikre transportfunksjon og fiskeri- og havbruksinteressene i sjø.
…
Kulturminner og kulturlandskap dekker kommuneplanens planbeskrivelse
kommunens mål med Kulturminner og kulturlandskap som følgende …: Bruke
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3.3

kommuneplanens arealdel som et av flere virkemidler for kulturminnevern i
kommunen. …
Samfunnssikkerhet dekker kommuneplanens planbeskrivelse kommunens mål
med - Samfunnssikkerhet som følgende …: Kommunens løpende risiko- og
sårbarhetsvurderinger skal være en del av det samlede faktagrunnlag for
kommunens arealdisponering og utbygging. …

Andre gjeldende planer

Endelig vedtatt arealplan med i ikrafttredelses dato 19.12.2016,
PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY.
Gjeldene områdeplan viser at LNFR området her er omgjort til Fritidsområdet, som er noe
mindre mot øst og at småbåthamnen er trukket in i vågen i Ospøy, slik at den da omslutter
hele havnebasseng (se vedl.14).
I planbeskrivelse til plan 2082 står det følgende angående småbåthavn:
«5.6.3 Småbåthavn
Områder vist til småbåthavn skal nyttes til båtplasser for de respektive rettighetshavere i
strandsonen. Slike områder er søknadspliktig og skal godkjennes av kommunen, samt
havnemyndighetene. Småbåthavnene er for det meste vist sammenhengende ut fra
tilstøtende kaiområder.
Videre er det innenfor bestemmelsesområdet #1 vist til småbåthavn med krav om
detaljregulering. Innenfor området skal det i utgangspunktet etablere småbåthavn med
tilhørende anlegg. Dette kan være f.eks. naust, dersom området er egnet. Tiltaket vil
sannsynligvis medføre økt trafikkbelastning og må antageligvis konsekvens utredes i en
senere detaljregulering.»

3.4

Pågående planer

Det pågår følgende planarbeid i området:
-

Porsholmen (plan-ID 2111), dette er privat detaljreguleringsarbeid, som søker å
finne en tilfredsstillende parkeringsløsning i området.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE
FORHOLD

4.1

Areal

Planområdet omfatter et areal på 17,0 daa der 7.1 daa er sjøareal, mens ca. 570 m2 utgjør
brygge. Planområdet er plassert vest i Karmøy kommune vest for Vedavågen.
Sammen med Salvøy som er litt større utgjør Ospøy og Salvøy, den lille øygruppen Vedøy
omkranset med enda mindre holmer og skjer (se fig.02).

Fig.02. - Plassering utenfor Vedavågen, på Ospøy, med Salvøy utenfor.

4.2

Lokalklima

Klimaet preges av milde vintre og kjølige sommere, karteristiske for maritime klima.
Årsmiddel for normalperioden 1961 – 1990 for nedbør varierer fra 1270mm – 1430mm.
Karmøy er utsatt for vestlig og sørvestlig vind og de fleste stormer forekommer særlig i
januar og februar.

4.3

Topografi

Planområdet består av kystlinje som buer seg inn i planområdet med en lengde på ca. 480m,
hvor noe av kystlinjen består av oppmurt kaianlegg.
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Den nord-vestlige grensen følger eksisterende fv. 853, øst til vest går den fra kote +5.0 og
ender relativt plant mot vest etter 166 m, på kote +4.0.
Mot Sør vest i planområdet kan man finne et mindre område som består av myr.
Det høyeste punktet finner man, mot sørøst i planområdet, en haug som ligger på kote +8.5
og strekker seg øst mot vest, ellers er det en haug mot vest i planområdet som ligger på
kote 8.0 (tatt fra https://hoydedata.no).
Ellers er det tre mindre skjær som varierer i størrelse ettersom det er flo og fjære. Det er
forholdsvis grunt i havnebassenget området. Et av skjærene er merket Holme i planet.

Fig.03. - Mot sørvest

4.4

Fig.04. - Mot nordøst.

Tilkomst til området

Ankomst til området gjennom Salvøyvegen som går gjennom Vedavågen (fv. 853), over
Salvøybroa, hvor ankomsten til planområdet ligger ca. 70m fra basen på Salvøybroa. Her
fører avkjørsel rett ut til oppført kai (se øverst til høyre på fig.04).

4.5

Eksisterende bygg

4.5.1 Bygg
Til dags dato finnes det verken naust eller andre bygg innenfor planområdet.

4.5.2 Annet
Brygger - Det er opparbeidet 2 murte permanente brygger, 2 brygger i tre og 2 midlertidige
flytebrygger innenfor planområdet (se fig.03-04).

Båtopptrekk - Veabuen båtlag disponerer eksisterende båtutsett/opptrekk under
Salvøybroa. Ankomst gjennom avkjørsel fra Ospøyvegen til privatvei som fører øst under
Salvøybroa. Her er det godt tilrettelagt for båtutsett/opptrekk med betongstøpt rampe.
Merket blått i kart (se fig.05 og 06).
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Fig.05 - Båtopptrekk 80m fra planområdet.

Fig.06. - Båtopptrekk fra nord.

Det eksisterende båtopptrekket er et resultat av et samarbeid mellom Veabuen båtlag og
Vedavågen Sjø speidergruppe. Kontrakt ang. rettigheter til båtopptrekk er vedlagt.

4.6

Sol/vegetasjon

Planområdet er sørvendt langs kystlinjen på Ospøy. Tomtene har godt med sol og det er
ingen større fjellmasser eller lignende i det omkringliggende området.
Mesteparten av planforslaget består av kyst lynghei og et knippe mindre eike og gran trær
(under 4 meter i høyde).
Mot nord er det ca. 80m med gressvekst tilgrensende etablert fylkesveg (fv. 853) som
plangrensen fyller. (fig.07 - 09)
Under havnivå finner vi stort sett ulike typer tang og tare med enkelte flekker med hvite
sandmasser (se fig.10).
Fig.07. - Lyng mot øst.
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Fig. 08. - Mindre grantrær.

Fig.09. - Mindre løv trær.
Fig10. - Eksempler på tare.

4.7

Naturmangfold

Naturmangfoldet blir ytterligere utdypet i konsekvensutredningen
På Land
Det er mye lyng og mye steinknaus i hele planområdet, noen steder kan man se vannkulper
men hittil er det ikke observert noe annet fauna enn måker.
Man kan finne mye plast og rekved i hele planområdet, og det kommer nok av at det er
skylt i land ved høy sjø, noe som understreker problemet med forurensning i dag.
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Fig.11. - Plast skylt i land.

Fig.12 - Opp i bildet er nord.

I vann
I vann kan man se områder som muligens består av skjellsand, som man antar er
tilsvarende skjellsand forekomstene som man har registrert utenfor planområdet.
Ellers kan man se nært kystlinjen at det er en rik flora og det er nærliggende å anta at det
tilsvarende er et rikt dyre/plante liv som befinner seg under overflaten.
Befaring med sjøkikkert 16.05.2018 klargjorde at det var en mindre Ålegress i
havnebassenget, dette er klargjort i Konsekvensutredningen.

4.8

Kulturminne og kulturmiljø

Det er i kommuneplanen ikke registrert kulturminne innenfor planområdet.
Kontrollert gjennom miljøstatus.no og SEFRAK-registeret.

4.9

Ledninger og tekniske anlegg

4.9.1 Veger
Eksisterende veiareal innenfor planforslaget ligger under privat eie og består av ca. 107 m
traktor veg, som vegen er i dag starter den ca. 64 meter etter innkjørsel på Ospøyvegen og
krysser først tomt Gnr.1/Bnr.2 med en mindre avkjørsel til tomt 1/51, før den forsetter sør
ca. 60m til tomt 1/55 sør i planområdet.
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4.9.2 Vann og avløp
Det er etablert vann og avløp i det omkringliggende området, men ikke innenfor
planområdet. Slamavskiller med sjøledning finnes sørvest for planområdet.

4.9.3 Elektro
Haugaland kraft har lagt opp strømnett som vist i vedlegg.

4.10 Tilstøtende arealbruk og forholdet til strandsonen og sjøområdet
4 viktige aspekter som må nevnes i forhold til tilstøtende arealbruk er:





Mot vest, nord og øst er planområdet omsluttet med vei. Hovedvegen fv. 853
omslutter plangrensen mot nord og vest, mens en mindre veg Ospøyvegen
(f_KV05), tilgrenser plangrensen mot øst.
Mot øst består planområdet av ca. 20m med strandsone som møter en mindre
samling naust utenfor planområdet.
Mot sør øst er det en større holme på ca. 3.7 daa. I havgapet vest for holmen kun ca.
12 m sør for plangrensen vår befinner det seg et større fredet område i sjø, som hos
Miljødirektoratets naturbase er merket som svært viktig naturtype (gradering A),
med områdenavnet: Salvøy, og IID BN00102343 (planforslaget er markert i blå
stiplet linje på (vedl.17)).
Fakta arket som er tilknyttet graderingen tilhører skjellsand. Verdibegrunnelsen er at
forekomsten er større enn 200 000 kvm og inneholder skjellsand med modellert
skjellinnhold større enn 50%. Nøyaktighetsklassen for denne type registrering ligger
på > 100m.
På grunn av nærheten til det graderte området bør planforslaget ta hensyn til
skjellsanden i den store forstand. Dette tar vi til betraktning i vurderingen av
planforslaget selv om planområdet ikke i seg selv er underlagt denne graderingen.



Mot nordøst for planområdet ligger Salvøybroa, som knytter Salvøy og Ospøy til
resten av Karmøy.
Denne brua bærer hele kapasiteten til Salvøy og Ospøy, og i tillegg er designen på
brua utdatert ettersom den ikke har egent fortau, er for smal til å ta toveis trafikk og
har for kraftig stigning i forhold til høyden.
Det er båndlagt et større område i basen av brua i forhold til mulig utbedring og
dette er med å forme planavgrensning til reguleringsforslaget mot nordøst.
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4.11 Overordnende planer sine restriksjoner på arealbruken
4.11.1 Arealformål i områderegulering
Gjeldende områderegulering for Salvøy (plan 2082 – se 3.3.4 Andre gjeldene planer.) viser
et noe annerledes arealformål avgrensning end kommuneplanen (se 3.3.1 Kommuneplanen
sin arealdel.), og det er områdereguleringens detalj sjiktet som ligger i bunn for dette
detaljplan forslaget som inkluderer 2,8 daa friluftformål mot øst for å få en så helhetlig
regulering som mulig.

4.11.2 Restriksjoner i områdereguleringen
Området er merket med to faresoner, to høyspentlinjer merket H370_2 og H370_3.

4.12 Eiendomsforhold
Planområdet består av flere eiendommer med eiere som har bosted andre steder, ingen av
eiendommene har fastboende.

4.13 Folkehelse
4.13.1 Kollektivtilbud
Sett bort fra skolebussen, er det ikke etablert bussruter til Ospøy. Nærmeste bussholdeplass
er ved Rekkjekrysset, ca. 700 m i gåavstand fra planområdet.
Det er trafikkfarlig bro og det mangler sykkel- og gangsti mellom bussholdeplassen og
planområdet.

4.13.2 Skole og barnehage tilbud
Det er ikke etablert verken skole eller barnehage på Ospøy. Nærmeste skole er Vedavågen
skole og nærmeste barnehage er Steinarskogen barnehage.

4.13.3 Barn og unges interesser
Planområdet har tilgang til flotte grøntarealer som passer godt til lek og friluftsliv. Man
kan fiske flere steder i det omkringliggende området.
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5. PLANER OG ØNSKER, AVGRENSINGER OG MULIGE
LØSNINGER
5.1

Planer og ønsker innenfor planområdet

Det fremgår tydelig ut fra oppstartsvarsling hva søker/grunneier ønsker å gjøre med
tomten. Som opprinnelig regulert, vil vi med dette reguleringsforslaget legge til rette for
utbygging av småbåthavn med naust, innenfor planforslagets areal i tråd med eksiterende
områderegulering. Slik mulighetsvurderingen viser i situasjonsplanen, se vedlegg.
Alle punktene fra oppstartsmøtet er blitt belyst i denne planbeskrivelsen og alle innkomne
merknader er kommentert. I all hovedsak er det fire hovedpunkter som må klargjøres og
belyses.
Forholdet til veg (Salvøybroa og fv. 853)
I forhold til veg, så vi på forhold til eksisterende båndlegging på grunn av utbedring av
Salvøybroa, forhold til avkjørsler til veg og eventuelle rekkefølgekrav som tas videre.
Båndlagt området mot nordøst har vært med å definere planområdegrensen og planlagt
utbedring av fv. 853 setter føringer for byggegrenser innenfor planområdet, dette er
selvfølgelig tatt videre i designen av planområdet.
Planforslaget inneholder alternativer for avkjøring både mot fv. 853 og privat felles veg
Ospøvegen, og her er selvfølgelig Statens Veivesens veiledninger sterkt gjeldene.
Mer om dette i konsekvensutredning.
Forholdet til miljø (skjellsand og Ålegress)
Tilgrensende planområdet mot sør ligger det registrerte forekomster med skjellsand.
Skjellsandforekomster har en feilmargin på >100m, og siden det kun er 12m til forekomsten
av skjellsand, blir det i dette detaljplanforslaget tatt hensyn til skjellsandforekomsten.
Det viste i befaring med sjøkikkert 16.05.2018 at det er forekomster av Ålegress i
havneområdet. Mer om dette i konsekvensutredning.
Som et direkte resultat av konsekvensutredningen, har vi gått bort fra det opprinnelige
antall båtoppstillingsplasser som var totalt 92. Nå ønsker vi at det kun er plassert 56
båtoppstillingsplasser ved småbåthavnen (se tab.04. - Krav om utbygging og fasiliteter).
Høyspentledning (H370_1-3)
Detaljplanen forslaget har tatt med seg alle detaljer rundt høyspentledninger som befinner
seg innenfor området.
Båtopptrekk
Det ble klargjort at det ikke skal tilrettelegges for offentlig båtopptrekk, vask og
vedlikehold av båt innenfor planområdet. Ettersom småbåthavnene har tilgang til
eksisterende båtopptrekk under Salvøybroa.
Dersom Miljødirektoratet i fremtiden stiller strengere krav angående vask og vedlikehold
av båt innenfor planområdet, åpner vi for dette (se 6.3.3 Renovasjon).
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6.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1

Arealer og fasiliteter

Planområdet omfatter et areal på totalt 17,0 daa (17007 m2). Vi viser til detaljreguleringsplanforslaget som ble nevnt tidligere (se vedl.01) sammen med tabellen over areal
fordelingen nedenfor (tab. 01.).
Arealformål

Eksisterende
regulert i plan ID 2082

Sjøareal (o_FER1 og f_SBH1-3)

Eksisterende
(Uregulert areal)

Mål
(Ønsket regulert)

7063 m2

6143 m2

0 m2

150 m2

Området regulert småbåthavnformål
på land (+ veg)

6992 m2

0 m2

Området regulert friluftformål (+ veg)

2787 m2

0 m2

Naust (N1-7)

0 m2

2496 m2

Andre typer bebyggelse og anlegg
(Klubbhuset) (AB1)

0 m2

120 m2

Kjøreveg (f_KV1-4)

0 m2

1455 m2

Parkering (P1-5)

0 m2

1399 m2

Renovasjonsanlegg (R1-2)

0 m2

57 m2

Kai (KAI1-10)

0 m2

718 m2

Frilufts formål (FRIL1-5) (uten veg)

0 m2

3612 m2

Blågrønnstruktur (BG1)

0 m2

793 m2

Annen veigrunn – Teknisk (AVT)

165 m2

Tab. 01. – Arealfordeling.

Her ser vi at detaljplanforslaget gjør at arealet satt av til grønnstruktur og friluftslivsformål
har vokst betydelig, samtidig som stedets sjøareal har minsket. Dette er et resultat av
utbyggingen av kaiområdet samtidig som det er tatt hensyn til landskapets karakter i
design av plan.
Klubbhuset merket (Andre typer bebyggelse og anlegg) (AB1) skal være en mindre bygning
som kan fungere som møteplass for Veabuen båtlag, hvor man kan koke kaffi og anvende et
mindre WC dersom nødvendig. Det skal ikke overnattes i lokalene.
Intensjonen er at den grønne strukturen skal omringe kaianlegget og gi følelsen av at
naustene hører til i landskapet. Situasjonsplan legges ved.
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Fig.13. – Mot sørøst.

Vedlagt dette detaljplanforslaget er det flere bilder av 3D-modell av mulighetsvurderingen,
for å vise tydelig det visuelle rommet som blir dannet i forhold til landskapet omkring,
naust og parkeringsareal.

6.1.1 Fasiliteter ved småbåthavnen
Markeringen «utenfor planområdet» henviser til at fasiliteter må enkeltpersonen selv på
lovlig vis finne løsninger til privat, utenfor planområdet.
Markeringen «Forbud mot» betyr at det er lagt ned eget punkt i planbestemmelsen mot
dette foretaket for at det ikke skal finne sted innenfor planområdet.

Fasilitet

Utenforstående

Naust eier

Veabuen båtlag

Utegrill / Uteområdet

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål N17

Innenfor arealformål AB1

Slipp

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Rampe

Utenfor planområdet

Avtale 73 m øst for
planområdet

Avtale 73 m øst for
planområdet

WC/dusj/toalett/vask

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Klubblokale har WC/vask

Kran/løft

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Oljetømming

Forbud mot

Forbud mot

Forbud mot

Permanent opparbeidet
av drivstoffstasjon.

Forbud mot

Forbud mot

Forbud mot

Søppelhåndtering

Ved R1-2

Ved R1-2

Ved R1

Rengjøring/Vedlikehold
av båt

Forbud mot

Forbud mot

Forbud mot

(Med mindre fremtidig
krav se 6.3.3 Renovasjon)

(Med mindre fremtidig
krav se 6.3.3 Renovasjon)

Tilgang til utenhus
vannkran

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål N17

Innenfor arealformål
KAI4 + Klubblokale

Fiske/Friluftsliv/Lek

Innenfor FRIL1-5 og Kai

Innenfor arealformål
FRIL1-5 og Kai (KAI1-10)

Innenfor arealformål
LNFR og Kai (KAI1-10)

Lagring i Naust

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål N1-

Innenfor arealformål AB1

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 30

7
Båt fortøyning

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål
f_SBH1- 2

Innenfor arealformål
f_SBH3

Utleie av båtplass

Utenfor planområdet

Utenfor planområdet

Innenfor arealformål
f_SBH3

Tab. 02. – Fasiliteter.

Rengjøring og vedlikehold av båt
Det er ikke ønsket at området er knyttet opp mot vask, renhold bunnskraping, drivstofffylling innenfor planområdet, slike aktiviteter skal finne sted utenfor området, gjerne på
egnet slipp eller lignende sted som har de nødvendige fasilitetene.

Småbåt
Ved småbåthavnen er det tenkt at fortøyning er beregnet for 17 fot småbåt. Fortøyning er i
hovedsak tenkt med baug inn mot kai og hekk fortøyd til blåse.
Dersom større båter skal fortøyes (båter opp til 20 fot), kan de fortøyes med langsiden mot
kai kant, men i all hovedsak skal fortøyde båter ikke forhindre allmenn ferdsel.
6 meters arealformålsgrense skal ikke overtredes, verken av båt eller andre
fortøyningselementer, verken over eller under vann.
17 fot = 5.18m
20 fot = 6,09m

6.1.2 Mulige eiendomsforhold
Fremtidige eiendomsforhold har stått sentralt i utarbeidingen og oppdelingen av naust, kai
og veg formålene, noe som man klart kan se i kart under.
Mye er fremdeles uavklart når det gjelder fremtidige eierforhold, så det holdes
hovedsakelig utenfor denne detaljplanen selv om tanker rundt dette temaet har vært
sentrale. (Fig.14.)

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 31

Fig.14. - Skisse over mulig tomte oppdeling.

Ettersom det er mange eiere involvert er mange av tomtene delt opp i naustområder som
lett skal kunne fordeles videre ut til de forskjellige eierne eller selges til andre, dersom dette
er ønsket.
Eiendomsforhold til drift og vedlikehold av følgende fellesarealer:
Felles
arealformål.

Formål

Brukere av følgene arealformål

Eiere av tomter som dekker
følgene arealformål har drift
og vedlikehold ansvar.

f_KV1-2

Privat ankomst veg vest

N1-4, KAI1-4, KAI10, BG1, P12, AB1 og FRIL1

N1-4 og AB1

f_KV3-4

Privat ankomst veg øst

N5-7, KAI5-9 og FRIL2-5

N5-7

R1 (vest)

Privat søppel vest

N1-4, KAI1-4, KAI10, f_KV1-2,
BG1, P1-2, AB1 og FRIL1

N1-4, KAI1-4, KAI10 og AB1

R2 (øst)

Privat søppel øst

N5-7, KAI5-9, f_KV3-4, P3-5 og
FRIL2-5

N5-7, KAI5-9 og FRIL2-5

f_SBH1

Fortøyningssone for båter
mot vest

Tilgrensende eiendom

Tilgrensende eiendom

f_SBH2

Fortøyningssone for båter
mot øst

Tilgrensende eiendom

Tilgrensende eiendom

f_SBH3

Fortøyningssone for
Flytebrygge med båter

Tilgrensende eiendom

Tilgrensende eiendom

o_FER1

Ferdselssone for allmenn
båtferdsel.

Alle

Kommune og Tilgrensende
eiendom

Tab. 03. – Drift og vedlikehold.
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Som vist i tabell, er det satt av to adskilte arealformål for renovasjon, fordelt på området
mot øst og et på området mot vest. For mer ang. renovasjon se 6.3.3 Renovasjon.
Det er tiltenkt private renovasjonsløsninger.
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6.2

Reguleringsformål

Området blir regulert til følgende reguleringsformål (med SOSI-kode):
I Hensikt med planen
II Fellesbestemmelser
III Bygninger og anlegg
a.

Andre typer bebyggelse og anlegg (AB1) (1500)

b.

Uthus/naust/badehus (N1-7) (1589)

c.

Renovasjonsanlegg (R1-2) (1550)

IV Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a

Kjøreveg (f_KV1-4) (2011)

b.

Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT) (2018)

c

Parkeringsareal (P1-5) (2080)

d

Kai (KAI1-10) (2041)

V Grønnstruktur
a.

Friluftsformål (FRIL1-5) (5130)

b.

Blågrønnstruktur (BG1) (3001)

VI Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
a.

Småbåthavn (f_SBH1-3)

b

Ferdsel (o_FER1) (6100)

VII Hensynssoner
a.

Sikringssone for forankring av flytebrygge (H190_1)

b.

Høyspenningsanlegg (H370_1-3)

c.

Sikringssone- frisikt. (H140)

VIII Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
IX Rekkefølgebestemmelser
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6.3

Bygninger og anlegg

6.3.1 Andre typer bebyggelse og anlegg (AB1)
Arealutnyttelse/tetthet
Andre typer bebyggelse og anlegg er tiltenkt klubblokale som skal være dedikert
medlemmene av Veabuen båtlag. Arealformålet inkluderer ikke egent areal for parkering,
siden det er satt av arealformål spesifikt til parkering, derfor ønsker vi å ha en BYA til 80%,
i formålsarealet merket AB1.
Det skal ikke overnattes i lokalene og det skal ikke leies ut til andre tilstelninger.
Arkitektur og tilpasning
Det er ønsket at helhetsinntrykk klart viser til eldre sjøhusbebyggelse som utrykk og
direkte inspirasjon, samtidig som Klubblokalet blir tilrettelagt til å følge moderne
byggekrav og byggetekniske forskrifter.
Selv om vi ønsker at materialbruk form og takstruktur føres videre fra den eldre
arkitekturen på Ospøy og Salvøyna, ønsker vi at det klart skal skilles mellom ny og eldre
arkitektur.
Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form og volum, byggehøyder)
Det tillates å bygge sammenhengende/ i formålsgrensen forutsatt at brannsikkerhet blir
ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.
Totale byggehøyde skal være maks 9m fra gjennomsnittlig planert terreng, ettersom dette
passer godt i forhold eksisterende bebyggelse i området.
Takform skal være saltak med takvinkel mellom 23-45 grader. Totale byggehøyde skal ikke
overstige kote +11,5. Dette ettersom hus plassert gjenboende ca. 50 m fra formålsområdet
ligger på kote +11.95.
Kledning skal tilpasses eksisterende bygninger på Salvøy.
Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er satt i
T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging.
Parkeringsløsning skal komme klart frem av fremtidige byggesøknader
Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter).
Kai og bryggeområdet egner seg godt for fiske og er allmenn tilgjengelig samtidig som
planområdets beliggenhet omringet av grønnstruktur med kystlinje, gir kort avstand til
flotte friluftsområder som kan brukes som et naturlig lekeområde for barn.
Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. I § 1-1 heter
det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene
til det enkelte byggetiltak.

6.3.2 Uthus/naust/badehus
Arealutnyttelse/tetthet
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Intensjonen er her at innenfor området N1 – 7 skal bebyggelsen bestå av naust tilhørende
de som har båtplass på Ospøy småbåthavn, her kan det tillates utskilt bebygd nausttomter i
henhold til planen.
Videre kan byggegrensene for naust ligge i formålsgrensen dersom de ikke er begrenset av
byggegrense mot sjø eller vei.
På grunnlag av karakteren av den historiske oppføringen naust i norsk byggeskikk, er det
ønsket at det er tett avstand mellom byggene. For at oppføring av nye naust skal fremstå
som naturlig, på så små tomter, ønsker vi å sette BYA til 80% slik at naustene ikke blir
stående som små tårn, enkeltvis som ikke er store nok til anvendes til lagring.
Ettersom det er satt et max størrelse på arealet og høyden for naustbygg, blir det ikke satt
noe minimum krav på antall naust innenfor arealformålet som er satt av for naust (N1-7)

Krav om utbygging

Antall naust
innenfor
arealformål

Ved opparbeiding
av kai KAI1-10
tilknyttet naust på
N1-7

Antall
parkeringsplasser pr.
arealformål.
(1 bil pr. naust)

Antall båter pr.
arealformål.
(2 båter pr. naust)

N1

Max 3 naust

Hele KAI1

3 biler i P1

Max 3 båter

N2

Max 4 naust

Hele KAI2

4 biler i P1

Max 4 båter

N3

Max 5 naust

Hele KAI3

5 biler i P1

Max 5 båter

N4

Max 8 naust

Hele KAI4

8 biler i P2

Max 8 båter

N5

Max 10 naust

Hele KAI5, Hele
KAI6 og/eller Hele
KAI7

6 biler i P3 og 4 biler i
P4

Max 10 båter

N6

Max 4 naust

Hele KAI8

4 biler i P4

Max 4 båter

N7

Max 2 naust

Hele KAI9

2 biler i P5

Max 2 båter

f_SB3

0 naust

Hele KAI10

10 biler i P1

Max 20 båter

36 naust

KAI1-10

46 parkeringsplasser

Max totale 56
båter

og fasiliteter

Naust/ Formål

Flytebrygge

Totalt innenfor
planområdet

(754 m2 Kai areal.)

Tab. 04. - Krav om utbygging og fasiliteter.

Det tillates å bygge sammenhengende/ i nabogrensen forutsatt at brannsikkerhet blir
ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.
Slik håper vi at det legges til rette for et utrykk som opprettholder den kulturelle
kyststrukturen som er vanlig i området, så godt som det lar seg gjøre, samtidig som det
legges til rette for at lokalsamfunnet får mulighet for et mer differensiert bruk av
kommunens kystsone.
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Tilknyttet Naustarealet er antall parkeringsplasser, rekkefølgekrav i utbygging av kai og
dermed også antall båter som kan fortøyes langs kaiarealet tilknyttet naustene.
Arkitektur og tilpasning
Bebygd grunnflate for naust skal ikke overstige 30 m2. Mønehøyde skal ikke overstige 5 m.
Gesimshøyden skal være maks 2,5 m over kainivå/terreng mot sjø. Tak skal være saltak
med takvinkel mellom 30 – 40 grader.
Naustene skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring av mindre båter og
tilhørende utstyr. Naust skal ikke benyttes til overnatting eller varig opphold, skal ikke ha
innlagt vann og naust skal være tørre bygg og ikke isoleres.
Kledning skal i utgangspunktet tilpasses eksisterende bygningers material for naust
innenfor områdeplanen på Salvøy (plan id 2082).
Naust skal om mulig samles i grupper. Naust skal gis en enkel utforming uten arker,
kvister og andre takopplett, balkonger, karnapper eller andre fasadeelementer. Naust i
samme området skal tilpasses hverandre i utforming, materialvalg og farge.
Byggegrensene for naust kan ligge i formålsgrensen dersom de ikke er begrenset av
byggegrense mot sjø eller veg. Det tillates å bygge sammenhengende/i nabogrensen,
forutsatt at brannsikkerhet blir ivaretatt i samsvar med byggetekniske forskrifter.
I området for naust kan det oppføres brygger/kai uten tilhørende naust.
Naust skal ligge med kortsiden mot kystlinjen.
Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)
Det er ikke krav om opparbeidet offentlig friområdet og lekeplasser til naust.
Kai og bryggeområdet egner seg godt for fiske og er allment tilgjengelig, samtidig som
planområdets beliggenhet omringet av friluftsområdet (FRIL)-området med kystlinje, gir
kort avstand til flotte friluftsområder som kan brukes som et naturlig lekeområde for barn.

6.3.3 Renovasjon
Eiere/brukere er pliktige til å kvitte seg med søppel innenfor det nærmeste
renovasjonsområdet satt opp, slik at man ikke forurenser planområdet.
R1 skal dekke brukere av planområdet mot vest og R2 skal dekke brukere av planområdet
mot øst. (se tab. 03.)
Dersom fremtidige krav fra Miljødirekturatet krever vaskeområdet med oljeutskiller
tilknyttet småbåthavner, skal dette plasseres innenfor arealfområlet R1. Men dette stilles
ikke som krav for etablering av tiltaket gjennom denne planen.

Konsekvensutredningens retningslinjer om god praksis for avfallshåndtering (se COWI
fagrapport - vannmiljø og Forurensning)
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Anbefalte tiltak:
«Det bør utarbeides avfallsinstrukser/miljøinstrukser til båteiere/brukere av båthavnen som
bl.a. oppfordrer til bruk av miljøvennlige produkter. Henges opp godt synlig på avfallsstasjon
eller informasjonstavle og følges opp av båtforeningen.»

6.4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

6.4.1 Kjøreveg. Felles
Som det tydelig fremgår av detaljreguleringsplan er det tegnet inn 2 avkjørsler fra
planområdet.
Planforslaget inneholder alternativer for avkjøring både mot fv. 853 og Ospøyvegen
(f_KV05 i plan 2082), og her er selvfølgelig Statens vegvesens veiledninger sterkt gjeldende
i form av håndbok N100 sammen med Karmøy kommunes veinorm.
Privatveiene f_KV2 og f_KV4 avviker hovedsakelig fra den kommunale normen på 6 meter
(4+2) veibredde på grunn av at vi mener 4 meter veibredde er nok for en så lite trafikkert
privat vei som det planlegges her. Privatveien f_KV4 er allikevel satt til 6 meter bredde mot
sør, for at brannbil skal kunne nå frem til N7.
I tillegg er byggegrensen som normalt er 3 meter fra kommunal veg justert til 1m ettersom
vegene kommer til å være lite trafikkert. Ellers er alle siktlinjer og svingradius etter
kommunal standard.
Vi mener byggegrensen på 1 meter, kan utgjør differansen i forhold til veigrøft i og med at
arealformålet er naust og ikke boliger og vegarealet kommer til å være relativt flatt.

6.4.2 Parkering

6.4.2.1 Parkering til naust
Det kommer klart frem ut fra situasjonskartet hvor de tenkte biloppstillingsplassene skal
være til naustene innenfor planområdet.
Det er beregnet 1 parkeringsplass pr. naust.

6.4.2.2 Parkering til båtforening
Rundt klubbens lokale skal det settes av 10 biloppstillingsplasser hvor en av disse er HCparkering innenfor arealformålet merket P1 (se tabell 04).
Situasjonsplanen viser mulighet for etablering av 5 sykkelparkeringsplasser.
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6.4.3 Kai
Innenfor området tillates etablering av kai og det samlede fortøyningsareal skal begrenses
til 56 båtplasser. Kaianlegg (KAI1-10) skal tilrettelegges slik at området og kystlinjen
holdes tilgjengelig for allmenn ferdsel. Gjerder levegger eller annen type stengsel er ikke
tillatt. Situasjonskart skal vise mulighet for passering innenfor formålet.
Arealet er privat for eiendommene og naustene som brygge/kai går over/forbi.
Opparbeiding av kaiområdet kommer med krav om opparbeiding av hele arealformålene
og ikke bare kaiområdet direkte foran naustene som blir satt opp. se tabell 04 (under 6.3.2
Uthus/naust/badehus.) kai skal opparbeides i samme material, type og stil slik at hele
havnen får et helhetlig utrykk.
I forbindelse med byggesøknad for arealformålet stilles det krav til utarbeiding av
situasjonsplan. Situasjonsplanen skal vise topp kote høyde for hver av arealformålene
merket KAI1-10, tiltenkt fortøyning for 17 fot småbåter som kan fortøyes på tvers og
mulighet for båt opp til 20 fot som kan fortøyes på langs.

6.4.4 Vann og avløp
Det legges opp vannuttak utenfor alle naust (N1-7 og vann og avløp til klubbhuset (AB1),
som vist i skisse til teknisk plan.
Overvann føres til sjø. Vann hentes fra Salvøy kommunal ledning.
Spillvann, etablert septik ved klubbhuset. Deretter pumpes til kommunal utslippsledning
Salvøy.

6.4.5 Elektriske anlegg
Det legges opp elektriske anlegg til klubbhuset, felles arealer og naust, lagt fra eksisterende
elektriske anlegg. Dette prosjekteres og dimensjonere i.h.t. kravene nedtegnet i plan- og
bygningsloven.

6.4.6 Sikkerhet ved brann
Hvert naust skal forholde seg til §28 i bestemmelsene og dermed, utføres som en egen
branncelle i EI 30 (B30), slik at spredningsfaren mellom naustene og eksisterende
bebyggelse reduseres.
Fra § 11-3. Brannklasser – under 11 Sikkerhet ved brann i TEK 17:
«For byggverk i risikoklasse 1 i én etasje som etter tabell 1 ikke plasseres i brannklasse, er
det heller ikke gitt preaksepterte ytelser. Dette er byggverk som bare er beregnet for
sporadisk personopphold. Byggteknisk forskrift gjelder også for slike byggverk, men ut fra
byggverkets forutsatte bruk kan det bestemmes reduserte ytelser. Dette kan gjøres uten at
det er nødvendig å gjøre en omfattende analyse…»
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Fig. 15. - Klubbhus markert i rødt, hentet fra § 11-3 brannklasser (tab. 1) – under 11 Sikkerhet ved
brann - TEK 17.

Arealformålene med bygninger innenfor planområdet har forskjellige brannrisiko, båtnaust
faller inn under risikoklasse 1 og klubbhus er ikke klassifisert.
Dersom man legger til grunn kriteriene i tabellen: Risikoklasser i forskriften (fra § 11-3
Risikoklasse i TEK17, vil man få følgene utfall.

Fig. 16. - man kan se at Risikoklassen til klubbhus merket med blå sirkler - Hentet fra § 11-2
Risikoklasse, under 11 Sikkerhet ved brann - TEK 17.
Ifølge tabellen ovenfor, kommer klubbhuset inn under Risikoklasse 1 sammen med
båtnaust og det er dermed forbundet liten risiko til alle byggene innenfor planområdet.
Men pga. usikkerhet rundt brannklasse ved klubbhus må det gjøres en analyse/vurdering i
teknisk plan, se § 18 i bestemmelsene.
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Det er valgt å ikke legge ved en teknisk skisse til løsning for brannvanndekning til
klubblokalet pga. resultatet av vurderingen og at dagens forhold kan være endret når en
evt. søknad skal behandles. Vi mener at Klubblokalet bør vurderes i lik linje som naustene.
Vi mener at faren er liten for naustområdet, og når det ikke er varig opphold er det
tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil og evt. åpen
vannkilde. Adkomstplan er vist i vedlegg.
Q Rådgivning ble engasjert for å vurdere tilrettelegging av slokkevann ved utbyggingen av
naust, og selv om vurderingen kun tok for seg behov for tilgjengelig slokkevann kom de til
følgene konklusjon (se 2018149 Ospøy Slokkevann):
-

Vurdering og konklusjon
VTEK17 Stiller i utgangspunktet ingen preaksepterte ytelseskrav til naust. Valg av løsning
må derfor anses som en vurderingssak. Veiledningen har tre forskjellige preaksepterte krav til
slokkevann. I Karmøy kommunes retningslinjer for slokkevann (1) er ikke bruken av åpen
vannkilde nevnt som en preakseptert løsning, selv om dette benyttes i VTEK. Det er ikke
kjent for Q Rådgivning om Karmøy Kommune eventuelt forbyr åpne vannkilder som en
akseptabel løsning. Kommunens retningslinjer for slokkevann (1) anses som et
retningsgivende dokument fra brannvesenet, men er ikke å tolke som et politisk vedtak.
Med mindre et slikt vedtak er fattet anses forskrift og veiledningskravene som gjeldende i
saken.
Selv om tomten ligger i et område hvor kommunalt slokkevann ikke anses som tilstrekkelig
har kommunen godtatt bebyggelse av boliger og industrivirksomheter. Dette tyder på at
kommunen anser tilgjengeligheten av slokkevann som tilfredsstillende. Tomten har enkel
tilgang på slokkevann i form av sjøvann. I tillegg er området godt innenfor kravet om 30
minutters innsatstid for brannvesenet inkludert passende tankbil.
Med dette mener Q Rådgivning at intensjonen til TEK 17 er oppfylt med hensyn på
vannforsyning for brannvesenet.
Referanser
(1) Karmøy kommunes retningslinjer for slokkevann

Kommunen legger til grunn vurderingene fra fagkyndig over, men presiserer at det i
dag ikke er brannvannskapasitet på Ospøy. Kommunen vil sette krav om at det ved
byggesøknad dokumenteres tilstrekkelig slukkevannskapasitet. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses
gjennom å pumpe vann fra sjø. Brannvesenet har informert om at de ikke har
nødvendig kapasitet på mannskap og utstyr til en slik løsning.
En tilfredsstillende løsning må derfor redegjøres for og dokumenteres når det er
aktuelt å bygge ut anlegget. Planbestemmelse § 3 (Fellesbestemmelse) følger opp
dette.
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6.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Både for arealformålet f_SBH1-3 og arealformål f_FER1 gjelder det en vær varsom
tanke ved bruken i og rundt, ettersom det er observert forekomster av skjellsand
tilgrensende planområdet og befaring viser at det er forekomster av Ålegress i
havnebassenget, begge fungerer som viktige livsgrunnlag for sjeldne arter og bør
derfor tas hensyn til.
Det tas uansett hensyn til det marine biologiske livet i havnen og spesiell lov givnad i
bestemmelsene under fellesbestemmelser skal sikre at det tas spesielt hensyn til både
flora og fauna (se §§ 4, 5 ,6 og 7).

6.5.1 Småbåthavn
Her er det tenkt at området skal brukes som fortøyningsplass for småbåter. Det kan legges
ut fortøyningsbøyer, med bunnfeste innenfor areal regulert til småbåtanlegg f_SBH1 og
f_SBH2. Det kan også legges ut utliggere innenfor areal regulert til småbåthavn.
Innenfor arealformålet som står merket f_SBH3 er det tenkt at det skal kunne legges ut
større flytebrygge som kan strekke seg ut i bassenget.
Området skal benyttes til båtplasser for småbåter og disponeres av Veabuen båtlag.
Båtplassene skal organiseres på en slik måte at kapasiteten blir best mulig.
Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av
havnemyndighetene.

6.5.2 Ferdsel
Her er det ment at småbåthavnen skal få sin ferdsel, det tillates ikke å legge ut flytebrygger
her, utleggere eller annet som kan forhindre ferdselen inn og ut av kaiområdet.
I momentlista fra oppstartsmøtet, står det at «Det må sikres tilstrekkelig manøvreringsareal
i sjø, minimum 15m.»
Vi mener at ettersom det er satt klare føringer for størrelse på småbåter mellom 17 og 20 fot
(5-6m), og spesifisert fortøyningsteknikk i forhold til lengde på båt, er 11 meter tilstrekkelig
manøvreringsareal i sjø innenfor havneområdet.
Farleder (o_FER1) er da innerst i småbåthavnen, 11,7 m mellom arealformålet f_SBH3 mot
formålet f_SBH1 og 11,9 m mellom formålet f_SBH3 mot f_SBH2.
Mye av grunnen er at farleder her kun skal brukes for de som skal fortøye ved havnen og
den ikke er beregnet forbigående båttrafikk.

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 42

6.6

Grønnstruktur

I all hovedsak er dette grøntområdet beregnet til friluftsliv, For å bevare så mye av stedets
karakter som mulig har dette arealformålet merket med grønnstrukturer vokst i forhold til
området som ble satt av i områdereguleringen for Salvøya.
Et mindre område langs fv. 853 er merket blågrøntarealer, ettersom dette gir mer spillerom
for etabler fyllingsvoller eller annet som kan komme opp som behov langs vegbanen.

6.7

Hensynssoner

6.7.1 Sikringssone for forankring av flytebrygge (H190_1)
Hensynssonen dekker hele formålet SBH3 og innenfor dette området er det lov å forankre
flytebrygge til sjøbunn.

6.7.2 Høyspenningsanlegg (H370_1-3)


Dette detaljforslaget kommer til å videreføre alle relevante aspekter som
områdereguleringen for Salvøy har angående faresoner og høyspenningsanlegg.
Plan 2082 – punkt 5.7:
«Iht. forskrift skal det ikke bebygges innen 7,5 meter på hver side av høyspentledningen.
Faresonen er derfor vist totalt 15 meter i brede.»



I detaljforslagets bestemmelser, har denne planen videreført bestemmelsene for
høyspenningsanlegg § 84 i plan 2082s planbestemmelser.
Plan 2082 (bestemmelsene) - § 84:
«Innenfor området er det ikke tillatt med bebyggelse før høyspentledningen blir fjernet/kablet
eller det foreligger en positiv uttalelse fra Haugaland kraft.
Når høyspentlinjen innenfor sone H370_3 er fjernet skal hensynsonen «faresone – høyspent»
utgå av plankartet. H370_2 er framtidig ledningstrase for høyspentlinje.»

6.7.3 Sikringssone- frisikt
Frisiktsone er vist i plankartet og skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrige. I
frisiktsonen skal det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

6.8

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

6.8.1 Byggegrense mot sjø
Byggegrense til sjø er satt til 3 meter fra bryggekant, dersom byggegrense ikke er spesifisert
gjelder 100 meter reguleringen for arealformålet som ikke inneholder byggegrenser.
Det er videreført byggegrense og midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde parallelt med
fv. 853 fra plan 2082.
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Midlertidig bygg-, anleggs- og riggområde frafaller etter at fv. 853 er ferdig opparbeidet,
og senest 10 år etter vedtak av plan.

6.9

Felles bestemmelser

Dersom en ved gjennomføring av planen kommer over forminne, kulturverdier eller
arter/miljø som er freda /vernet, skal kommunen eller andre relevante myndigheter varsles.
Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av adkomstforhold og
utearealer.
Opparbeidelse av fellesarealer slik som veger, stier, brygger m.m. i samsvar med planen,
skal ikke medføre at allmennhetens ferdselsrett etter friluftslovens bestemmelser i området
blir redusert.
Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann og avløpsnett skal kun skje i
henhold til godkjent teknisk plan. I søknad om godkjenning av teknisk plan skal det også
fremgå hvor flomvei skal gå, og hvordan brannvannsdekning blir ivaretatt. Teknisk plan
skal godkjennes av Karmøy kommune.
Tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i Lov om havner og farvann skal godkjennes
av Havnemyndighetene. Arbeid og tiltak skal ikke gjennomføres før avklaringer og evt.
tillatelser etter Forurensningsloven er gitt.
Ved bygging i sjø og land skal det foretas avbøtende tiltak for å redusere
partikkelspredning. Arbeid skal skje utenom vekst- og gytesesong. Aktuelle tiltak skal
fastsettes i byggesak.
Det er forbud mot oljetømming, bunnskraping, bunnsmøring, rengjøring/vedlikehold av
båt, og det er forbudt å etablere permanent fyllestasjon for drivstoff.
Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen
må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende
myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).
Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.
Utleie av båtplasser er kun tillatt for Veabuen båtlag.

6.10 Rekkefølgekrav
Rekkefølgebestemmelsene stiller krav til at alle fellesarealer, som felles kjøreveier og
private avkjørsler med frisiktsoner, skal opparbeides som vist i planen og ferdigstilles før
bebyggelsen de skal betjene, kan tas i bruk.
Kjørevei o_KV03 med tilhørende fortau i plan 2082, skal opparbeides fra Salvøy bru til og
med avkjørsel f_KV1 i denne plan, før det gis igangsettingstillatelse for tiltak med adkomst
via f_KV1. Fortau skal kun opparbeides fra dagens kryss til f_KV05 og vestover. Mot øst
avsluttes fortau der dagens kryss f_KV05 begynner, og ikke der krysset er regulert.
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Opparbeidelsen skal være iht. Statens Vegvesens Håndbok N100. Opparbeidelsen krever
teknisk plan godkjent av Statens vegvesen.
Det er knyttet spesielle rekkefølgekrav til utarbeiding av kaiområdene KAI1-10 ettersom
man ønsker at hele området skal ha en helhetlig design og sammenheng i kaianlegg. Dette
sikrer også ferdsel langs kystlinjen og ekstra sikkerhet for både brukere av naust og
allmenheten.
Det er rekkefølgekrav for opparbeidelse av KAI4 og KAI10 før området SBH3 kan tas i
bruk.
Det skal settes opp stake på merket undervannsholme, før naust og flytebrygge får
brukstillatelse.
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7.

RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING

I den følgende ROS-vurderingen er Karmøy kommune sin mal av 2017 benyttet.

7.1

Innledning

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikringstiltak og lignende.

7.2

Risikomatrise

For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.


Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller
grønn



Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen



Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
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Risikofaktor for matrisen: For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med
konsekvens. Dersom sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).
Konsekvens

1. Ubetydelig

Sannsynlighet

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre
sannsynlig/ kjenner
tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Tab. 05 - Risikofaktorer for matrisen.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre
områder.

2.

Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.

3.

Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.

4.

Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder.

5.

Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området.

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1.

Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.

2.

Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for
enkeltpersoner.

3.

Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe
personer.

4.

Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.

5.

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd;
langvarige miljøskader

Plan 2112 – Detaljregulering for Ospøy småbåthavn – 1/48 m.fl. - Vedøy

Side 47

7.3

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Naturrisiko - Naturgitte forhold
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
Hendelse / risiko

Aktuelt?

01: Ras/ skred (steinsprang, snø, sørpe og
løsmasseskred)

Nei

02: Geoteknikk (bergarter, løs masser og stabilitet)

Nei

03: Flom (elv, bekk)

Nei

04: Ekstrem nedbør (stormflo, høyvanns stand, store
bølger og stigning av havnivå)

Ja

05: Overvann

Nei

06: Isgang

Nei

07: Ekstrem vind

Ja

08: Radon stråling

Nei

09: Terrengformasjon

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

3

2

6

3

2

6

Naturrisiko – Sårbare Naturområder og kulturmiljø
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
10: Sårbar flora

Ja

2

3

6

11: Sårbar fauna

Ja

1

3

3

12: Naturvernområder

Ja

1

3

3

13: Vassdragsområder

Nei

14: Drikkevann

Nei

15: Automatisk fredet kulturminne

Nei

16: Nyere tids kulturminne/- miljø

Nei

17: Kulturlandskap

Nei

18: Viktige landbruksområder

Nei

19: Område for idrett/lek

Nei

20: Parker og friluftsområder

Ja

1

2

2

21: Andre sårbare områder

Nei

Menneskeskapte forhold – Teknisk og sosiale infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for eller bli påvirket av:
22: Vei, bru, tunnel, knutepunkt

Ja

4

1

4

23: Havn kaianlegg, farleder

Ja

4

1

4

24: Sykehjem; skole, andre institusjoner

Nei

25: Brann, politi ambulanse, sivilforsvar

Nei
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26: Energiforsyning

Nei

27: Telekommunikasjon

Nei

28: Vannforsyning

Nei

29: Avløpsanlegg

Nei

30: Forsvarsområdet

Nei

31: Tilfluktsrom

Nei

32: Annen infrastruktur

Nei

Menneskeskapte forhold – Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
33: Akutt forurensning

Ja

1

5

5

34: Permanent forurensning

Ja

1

5

5

35: Forurensning i grunn / sjø

Ja

1

5

5

36: Støy, støv, lukt

Nei

37: Sterkt/forstyrrende lys

Nei

38: Vibrasjoner

Nei

39: Høyspentlinje (stråling)

Nei

40: Skog- /gressbrann

Nei

41: Større branner i bebyggelse

Ja

1

2

2

42: Dambrudd

Nei

43: Vannmagasiner, med fare for usikker is,
endinger i vannstand

Nei

44: Endring i grunnvannsnivå

Nei

45: Gruver, åpne sjakter, steintipper

Nei

46: Risikofylt industri m.m.

Nei

47: Avfallsbehandling

Nei

48: Oljekatastrofe

Nei

49: Ulykke med farlig gods

Nei

50: Ulykke i av- påkjørsler

Ja

1

2

2

51: Ulykke med gående/syklende

Ja

1

4

4

52: Andre ulykkes punkt langs veg/bane

Nei

53: Vær/føre – begrensinger i tilgjengelighet til
området

Nei

54: Potensielle sabotasje- terrormål

Nei

55: Annen virksomhetsrisiko

Nei

Gjennomføring av planen
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Medfører tiltaket risiko for:
56: Ulykke ved anleggsgjennomføring

Ja

1

3

3

57: Transport av/ulykke med farlig gods

Ja

1

3

3

58: Andre spesielle forhold ved utbyggingen/
gjennomføring

Ja

1

3

3

7.4

Kommentarer og Avbøtende tiltak

Under er kun risikomatrisen gul sone kommentert. Gul sone indikerer «risiko som bør
vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen».
Punkt 04 -Kommentar: Området ligger til og delvis i sjøen. Området er beskyttet mot større
bølger av holmer og moloanlegg, men man må ta høyde for at stormflo og høy vannstand
vil kunne nå ny bygningsmasse.
Tiltak: Som lovpålagt må alle bygningsdeler under kote 2,5 ha konstruksjoner og
innretninger som tåler sjøvann.
Punkt 07 -Kommentar: Sterk vind er en del av det vanlige værbildet gjennom året langs
kysten på Karmøy, og bygningsdeler og andre løse elementer kan rives med av vinden og
skade mennesker eller bygninger dersom de ikke er forsvarlig festet.
Tiltak: Nybygg føres opp i.h.t. plan og bygningsloven.
Punkt 10 -Kommentar: Det er funnet Ålegress i havnebassenget. Ålegress er sårbar flora
som fungerer som nisje for annet viktig fauna. Ålegress er registrert som verneverdig, og er
dermed viktig å ta vare på.
Tiltak: Egen lovgiving i bestemmelser skal sikre fra negativ påvirkning av Ålegress.
Punkt 22 -Kommentar: Utbygging av småbåthavnen med 48 parkeringsplasser vil føre til
større press på vegnettet. Usikkerheten rundt forbedringen av Salvøy bruna er spesielt
problematisk.
Merknad fra Statens vegvesen, påpeker følgende: «… Broen holder ikke dagens krav til
standard, hverken med tanke på kapasitet eller trafikksikkerhet …»
Tiltak: Siden mangelen på broen allerede er fastslått på forhånd, og økningen på ÅDT er
anslått til å bli liten sett i forhold til allerede akseptert økning som følge av Områdeplan for
Salvøy, mener vi at det for denne reguleringsplanen ikke trengs noen tiltak.
Punkt 23 -Kommentar: Den nye farlederen i havnebassenget, har en undervannsholme,
merket i plankartet som Holme. Det kan være en fare for grunnstøting pgr. økt trafikk
inn/ut av havnebassenget, bl.a. brukere som kanskje ikke er like velkjent i farvannet. Dette
kombinert med at innseilingen. blir noe smalere enn i dag, på grunn av kaier på begge
sider, gjør at sannsynligheten for å grunnstøte på den blir større.
Tiltak: Et tiltak foreslått, er stake som merker holmen, dette legger vi inn som
rekkefølgekrav.
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Punkt 33, 34 og 35 -Kommentar: All menneskelig aktivitet fører med seg en økt risiko for
akutt forurensning så vel som risikoen for at forurensningen kan bli permanent når den
først forekommer. Det er viktig å poengtere at det kun er snakk om fortøyning av småbåter
ikke vedlikehold og opptrekk. Dette fører med seg, at både sannsynligheten for akutte
forurensing og permanent forurensning går ned kraftig.
Tiltak: Ingen tiltak kreves.
Punkt 51 -Kommentar: Eksisterende veibane er ikke god nok, i tillegg finnes det ikke gang/ sykkelvei langs eksiterende vei, og syklister er særdeles utsatte.
Tiltak: Forbedring av veibane til og langs denne planen ligger i planbestemmelsen.

7.5

Konklusjon

Etter denne vurderingen vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Bortsett fra pkt. 4, 7 og 10 er ingen
elementer i vurderingen over faktor 6.
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1.

Utredningsplikt

og grunnlaget for konsekvensutredningen

Område t ble tatt inn i Kommune plan 2014-2023fra 2015 og i o mrådeplan for Salvøy fra 2016
(plan ID 2082)spesifiserte at det skulle foretas konsekvensutredning ved evt. senere
regulering f år nye tiltak. Det er denne forutsetningen som slår inn nå og utløser kravet om
konsekvensutredning i forbindelse med dette planarbeidet.
Krav til konsekvensutredning, og hvilke utredninger som er nødvendig f or å skape klarhet i
tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Ble fastsatt i oppstartsmøte
02.11.2017(v edl.02)

2.

Generelt

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan
forventes å ha for tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta
for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative konsekvenser som framkommer.
Konsekvensutredninger skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser
før gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for
undersøkelser etter gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de
faktiske virkningene av forslaget.
I løpet av planprosessen for områdereguleringsplanen har flere tema og faglige
problemstillinger blitt diskutert for å komme frem til et planforslag som i størst mulig grad
er tilpasset de faglige forutsetningene.
Etter råd fra kommunen er COWI engasjert til å utrede konsekvenser av ny småbåthavn med
hensyn til Vannmilj/ forurensing og påfølgende effekt på naturmangfold.
Deler av COWI fagrapport er gjengitt under 4.3 Vannmiljø og er gitt småbåthavnens egenart
gitt ekstra tyngde i vurderingen av konsekvensenefor etablering av småbåthavn.
COWI fagrapport er vedlagt (se COWI fagrapport - vannmiljø og Forurensning (Vedl.24))

Begrep
Verd i:
•
•

En vurdering av hvor verdifu llt et område eller miljø er.
Et betydelig innslag av faglig skjønn er med i fastsettingen av verdi og omfang.
Verdivurderingen for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser og
kulturminner/ kulturmiljø, er gjort med utgangspunkt i verdikriterier for de samme
tema i SVV sin "Håndbok V 712 Konsekvensanalyser". Verdien angis da på en
gliden de skala: liten - middels - stor.
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Omfang:
•
•
•

En vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller
områdene, og graden av denne endringen
Vurderes i forhold til alternativ 0 - dagens situasjon
Vurdering av omfanget av reguleringsplanen for landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturressurser og kulturminner/ - kulturmiljø, er gjort med utgangspunkt i
omfangskriterier for de samme tema i SVV sin "Håndbok V712 Konsekvensanalyser".
Omfanget angis da på en skala fra stort negativt til stort positivt omfang.

Konsekvens:
•

•

Konsekvensen av tiltaket fastsettespå grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av
verdier i det berørte området og omfanget av endringer som tiltaket vil medføre f or
det aktuelle temaet, og er en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket vil
medføre.
Vurderes i forhold til alternativ 0 – dagens situasjon.

Fig. 2-1. - Konsekvensvifte
(HåndbokV712 Konsekvensanalyser,
SVV)
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3.

Utredningsalternativer

0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon eller referansealternativet, og er
sammenligningsgrunnlaget for utredningene. Dette alternativet tar utgangspunkt i at
området forblir slik det ligger i dag, dvs. uten etablering av småbåthavn.

Alternativ -A
Altern ativ -A m edfører etablering av småbåthavn med kaier , flytebrygge , naust og klubbhus
med tilhørende veier og parkeringsarealer innenfor planområde t . Det er ikke aktuelt å
utrede andre alternativer enn alternativ -A.

4.

Utredningstemaer

Nedenfor gjennomgås de ulike u tredningstemaene slik de er fastsatt i oppstartsmøte.
•
•
•
•
•

Landskap
Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven
Vannmiljø, jf. Vannforskriften
Trafikk - Transportbehov: Beregnet trafikkøkning (ÅDT) over Salvøybroa og
trafikksikkerhet på fylkesveien fra fastlandet til småbåthavna
Vannmiljø - Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning og stormflo
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4.1

Landskap

Innledning
Landskapsregion
I følge "Nasjonalt referansesystemfor landskap", Oscar Puschmann, tilhører øygruppa
Ospøy, landskapsregion en "Kystbygdene på Vestlandet".
Karakteristisk f år landskapsregionen er en skjærgård der terrenget er ruglete og oppdelt i
mange øyer og sund. Nakne skjær og knauser eller bergrygger gir regionen et grått og til dels
karrig preg, og det er generelt lite løsmasser.Lyngheier, fukthei og myr dominerer og er med
på å gi landskap et det snaue og karrige preget.
I de mange små vågene og sundene der øyene lig ger tett, danner sjøflatene gulvet i
landskapsrommet. Det åpne havet danner gulvflaten i de store landskapsrommene som
oppstår der det er langt mellom landformasjonene. På øyene sesofte små tjern og vann inne
mellom bergknausene.
I denne landskapsregionen er bebyggelsen preget av sjøtilknytta bygninger, fiskerianlegg ,
sjøhus og kaier i lune viker.
Variasjonen mellom det store åpne landskapsrommet utenfor øyriket, mot de mange små og
avgrensa landskapsrommene i skjærgården skaper kontraster som gjør regionen attraktiv i
opplevelsessammenheng, med små avstander mellom de ulike visuelle uttrykkene i
landskapet.

Fig. 4-1. - Overordnedetrekk i landskapsbildet
.
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Dagens situasjon
Influensområde t
Influensområdet for landskapsbildet er vurdert til å være pl anområdet med tilkomst og
tilliggende sjøareal,samt områder som blir visuelt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Landskapsbildet på Ospøy
Landskapet på Ospøy, er et typisk eksempel på landskapet innenfor landskapsregionen
"Kystbygdene på Vestlandet", særlig sett i sammenheng med resten av øyene i K armøy
kysten . Variasjonen mellom det storslåtte og åpne landskapsrommet mot havet, og de små
landskapsrommene mellom øyer og skjær, i viker og sund kommer tydelig frem i
planområdet.

Fig. 4-2 Sør for Ospøydannesdet storelandskapsrom
.

Fig. 4-3 Eksempelpå mindre landskapsrominnerst i Havnebassenget
på Ospøy.

Karakteristisk for Salvøy og Ospøy i dag, er at noen områder fremstår som naturområde t
med naturlige stein- og terrengformasjoner, og andre områder er tydelig mekanisk påvirket
med bebyggelse. Strandsonen består stedvis av naturlig strandlinje, men lange strekninger
består også av stein og tr ebrygger , og det er bare antydning er av noe svaberg igjen mellom
bryggene.
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Fig. 4-4: Områdetbærertydelig pregav at det er
kultivert .

Fig. 4-5: Området har en del forsøpling.

Terrengformene på Salvøy og Ospøy er småskala og skaper fine variasjoner i planområdet.
Eksisterende vei er i planområdet er relativt smale og er i hovedsak godt tilpasset ter renget
og skalaen i landskapet.

Fig. 4-6: Landskapetpå Ospøyer pregetav å væregjennomgangspunkt for Salvøy,hvor fv. 853 bestemmermye av
l andskapskarakteren
på Ospøy, slik det fremkommer på bildet.

Både på Ospøy og Salvøy er det i dag mye bebyggelse, både med næringsbygg, industri og
boligområder som i varierende grad er tilpasset landskapet. Det er allerede satt opp naust i
nærområdet og flere av de tilgrensende områdene har brygger langs kystlinjen, noen bedre
tilpasset kystlinjen en andre. Salvøybroa og kjøreveien er eksempel på mindre heldig
arkitektur, men det kuperte landskapet gjør at broa ikke dominerer landskapsbildet for mye.
Både veien og broa trenger fornyelse teknisk ettersom de ikke følger dagens krav.

Fig. 4-7: Ankomstmot Ospøysett fra Salvøybroa
, broahar 17m Seilingshøyde
, småbåthavnen
er mitt i bilde.
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Verdi
De områdene på Salvøy og Ospøy som er preget av naturlig terreng får liten landskapsverdi.
De er karakteristiske for landskapsregionen og gjenspeiler den bruk som har formet
k ystlandskapet slik det fremstår i dag. Terrengformasjoner, strømnett , veiarealer, bukter og
brygger skaper et variert uttrykk som virker kontrastfylt , men noe kaotisk . Ettersom det
visuelle uttrykket er vanlig f år landskapsregionen, blir likevel ikke landskapsbildet vurdert
til å ha høy verdi, selv om de ligger potensiale for gode kva litet er i naust og eldre
bebyggelse.
Områdene som er satt av til småbåthavn på Ospøy mangler struktur og orden.
Naturlandskapet burde kunne eksistere side om side med båtholdet, men slik det er i dag
fungerer det ikke. N oen steder gjenspeiler kystkulturen med fiske og båthold mens andre
steder bærer preg av å være lite helhetlig, og har liten verdi for landskapsbildet. Til tross for
variasjonen som kjennetegner et verdifullt landskapsbilde fremstår område t som noe kaotisk
og forsøplet.

Omfang
Småbåthavn
Det er regulert inn småbåthavn med tilhørende landareal og parkering sørvest på Ospøy.
Det blir åpnet for inntil 92 småbåter. Parkeringsareal og landareal med klubbhus og naust,
vil sammen med småbåthavnen ligge innerst i havnebassengetpå Ospøy. Det er satt krav til
situasjonsplan for området, materialbruk og utforming av området vil være viktig for å få
tiltaket tilpasset til landskapet.

Figur 4-8 Bilde, østfor planområde,somviser at naust gjerneer konsentrerti strandlinjen.

Strandsonen i dette nærområdet er allerede utbygget med kaiområder , men det er litt
negativt at den naturlige strandsonen noen plasser blir nedbygd. At småbåthavnen ligger i
nærheten av område t for fv. 853, naust, fritidsboliger og boliger, kan være med å dempe
omfanget av tiltaket visuelt. Grøntområde t mellom småbåthavnen og fv. 853, gir en mykere
ramme rundt småbåthavnen og kan gi en mer naturlig tilknytning til elementene i de nære
omgivelsene. Omfanget av tilta ket vurderes til å være litt - til middels positivt .
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Figur 4-9: Bilde viser tiltenkt havnebasseng
på Ospøy.

En videreføring av eksisterende bygningsmåter med tanke på volum, form og arkitektonisk
uttrykk vil være viktig for hvordan nye bygningsmiljø vil virke inn på landskapsbildet.
Byggehøyder er vesentlig, og utfra de maksimale byggehøydene som er satt i planen har
man lagt forutsetninger for en arkitektur som kan innordne seg skalaen i landskapet.
Omfanget av tiltakene vurderes å være litt negativt til intet. Det blir åpnet for en ny type
aktivitet, men med god landskapstilpasning vil tiltakene kunne passeinn i omgivelsene.
Friområder og t raktorvei
Det er regulert inn friområde t øst i planområdet på Ospøy. Selv om f riområdet ligger kl art
adskilt fra småbåthavnen vil traktorveien som ligger tvers gjennom friområdet, bli bygget ut
f or å fungere som adkomstvei til øst siden av småbåthavnen.
For friområdet som er et mindre grøntareal, og som har middels landskapsverdi i dag, blir
omfanget av tiltaket vurdert til å være lite. For deler av traktorveien som skal tilrettelegges
dagens vei standard og bredde på 6 meter vil nye terrengformer som vist i prinsippskissen
for utforming av veiarealet, gi endringer i landskapet, og vei kroppen vil (i likhet med
dagens traktorvei) ligge som en mindre barriere. For denne delen av planområdet vurderes
tiltakets omfang å være litt negativ til litt positivt.

Figur 4-10: Bilde viser at grøntområde
t alleredeer delt av traktorveien.
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Vei
Det er pl anlagt to adkomstveier til planområdet, veien mot vest, f år avkjørsel til fv. 853 og
veien i øst får avkjørsel til en mindre regulert privatvei .

Sammenstilt
Sett under ett vil planen åpne for tiltak som hovedsakelig gir et middels positivt omfang som
for, veiarealet, klubbhuset og småbåthavnen, men også tiltak som har litt negativ til litt
positivt omfang f or friområdene. Totalt sett er tiltakene innenfor planområdet vurdert til å
ha middels positivt omfang.

Konsekvens
At landskapsbildet f or planområdet er vurdert til å ha liten verdi, sammen med et omfang
som har middels positivt omfang, fører til at planen blir vurdert til å ha middels positiv
konsekvens for landskapsbildet på Ospøy.

Avbøtende tiltak
› Det er viktig at eksisterende bygningsmåter med tanke på volum, form og arkitektonisk
uttrykk videreføres i det nye bygningsmiljø siden dette vil virke inn på landskapsbildet.
› Det er viktig for landskapsbildet at man kan opprettholde kulturlandskapet, og unngå
gjengroin g.

4.2

Naturmangfold
Innledning

I dette kapittelet dokumenteres registreringer og verdivurderinger for temaet naturmiljø.
Omfanget av tiltaket og vesentlige konsekvenser for naturmiljøet blir belyst.
Kunnskapen om naturmangfoldet er basert på eksisterende kunnskap fra offentlige
databaser, rådføring med biolog og Karmøy kommune, samt befaring av naturverdier i sjø
16.05.2018og på land 18.04.2018.
Planområdet er befart for å kvalitetssikre registrerte, kjente forekomster, og for å avdekke
eventuelle uregistrerte forekomster, samt vurdere hvordan tiltaket vil kunne påvirke
naturmangfoldet. Et viktig mål for befaringen var å avdekke eventuelle lokalt viktige
ålegressenger– slike forekomster var ikke kartlagt gjennom den nasjonale kartleggingen av
denne naturtypen.
I dette kapittelet omtale s temaet naturmangfold slik det defineres i Naturmangfoldlovens §
3.
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Dagens situasjon
Influensområde t :
Influensområdet er delt opp i kar t legging på land og kartlegging i sjø som omfatter både det
litterale (tidevannssonene) og den sublitterale delen av planområdet med til grensende
sjøareal.
Registrerte forekomster av Naturverdier (offentlige databaser og rapporter)
Innenfor planområde t er det ikke registrert noen naturtyper, men kartleggingen fra
Milj ødirekt oratet viser at det er store tilgrensende områder mot planområde t i sør som er
merket «Kulturmark med naturtypen Skjellsand, som er kategorisert som et A -område t »
(svært viktig/nasjonalt viktig).

Figur 4-11 Naturtyperegistreringerfra Miljødirektoratetsdatabase
. Den blå stipledelinjen på Ospøyviser planområdet,
grønt skravertområdet ca.15 metersørfor planområde
t viser naturtype medverdi A. registrerteskjellsandforekomster
,
(IID: BN00102343).

I tillegg viser data modellering, laget av NIVA, at modellering angir flate områder med
dybde mellom 0 og 5 m i relativt beskytta områder, hvor det kan finnes Ålegresseng innenfor
planområdet.

Figur 4-12. Potensialområdet for Ålegressengmarkert ut fra NIVAs modelli grønt. Plan området er markertmedtykk blå
linje..
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Artsforekomster:
I naturbase er det registrert hettemåke, ca. 24 m sør-øst for planområde t.

Rødlistearterregistrert i nærheten:
Intet funnet.

Svartlistedearter:
Intet funnet.

Naturtyper i sjø:
Det var ikke avdekket forekomster innenfor havnebassengetpå Ospøy, før befaring.

Beskrivelse av området – i sjø
Totalt utgjør sjøområdet i den lille småbåthavnen på 7 daa havoverflate som åpner seg mot
sør, hvor åpningen ikke er smal nok , for at den kan karakteriseres som en poll , men
havnebassengeter tydelig og klart avgrenset i en bukt .
Det er opparbeidet 2 murte permanente brygger, 2 brygger i tre og 2 midlertidige
flytebrygger innenfor planområdet.

Kartlegg ing / Feltundersøkelser i sjø
Litoral område t
Undersøkelser av litoralsonen ved Ospøy småbåthavn i Veavågen den 16. mai 2018,omfattet
kartlegging av naturtyper langs kystlinjen.
Kystlinjen ble undersøkt og viste at strandsonen besto av strandberg . Vegetasjonenlangs
kystlinjen består av blæretang (F. vesiculosus) og spiraltang (Fucus spiralis) . Funnene er
vanlig forekommende og har liten verdi .
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Figur 4-13. Det ligger mye storestenerlangs kystlinjen.

Figur 4-14. blæretangen,
man kan seøverstat bunnen
har mye småstein

-Rødlistearter
Det ble ikke registrert marine rødlistearter i det litoral sonen.

Sublitoral område t
Undersøkelser av sublitoralsonen ved Ospøy småbåthavn i Veavågen den 16. mai 2018,
om fattet kartlegging av naturtyper.
Data som viste hvor det kunne finnes Ålegresseng innenfor planområdet, ble kvalitetssikret i
felt, samtidig som det ble undersøkt om det fantes ytterligere naturtyper etter
Miljødirektoratets DN -håndbok 19 (Miljødirektoratet 2007).Det ble også gjort søk etter rød og svartlistede arter.
Hovedsakelig var sublit oral område t befart med sjøkikkert, dokumentert med video /bilder
og GPS. Fig. 4-13 viser lokalitet av 10 spesifikk observasjonspunkter som vi mente gav et
godt inntrykk av havnebassenget.
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Fig. 4-13 - Observasjonlokaliteteri kart 1-10, Befart16.05.2018medbåt og sjøkikkert.Kraft ig svart stipling viser
planområdet,svaksvart stipling viser fremtidig kaiområde
t , blå stipling viser grensemellomfremtidig båtoppstillingsplasser
og offentlig farlederi sjø.

› Observasjon 1
Området er 4-5 m dyp med jevn, hellende løsmassebunn (bl.a. skjellsand). Rikelig med
Sukkertare ble registrert med noe stortare (Laminaria hyperborea) . Det ble ikke observert
ålegras.
› Observasjon lokalitet 2
Svakt hellende skjellsands bunn 3-5 m dyp. Det ble registrert tettere ålegress (Zostera
marina) forekomster.
› Observasjon lokalitet 3
Det er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn(bl.a. skjellsand), og noe stein
og fjell . Ålegress forekomsten forsvinner, her er det registrert rikelig Sukkertare.
› Observasjon lokalitet 4
D et er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn (bl.a. skjellsand), og med noe
stein. Her er det registrert spredte enkeltplanter av ålegress,ingen ålegresseng. det er noe
sukkertare , her kan man se at det ligger et lag med sedimenter over all vegetasjonen.
› Observasjon lokalitet 5
Innerst øst i havnebasseng,d et er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn, og
enkelte steder stein og fjell. Ålegress forekomsten forsvinner, her er det registrert tett med
sukkertare med noe dekning av blæretang.
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› Observasjon lokalitet 6
D et er 3-5 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn (bl.a. skjellsand), og med noe
stein. Her er det registrert spredte enkeltplanter av ålegress,her ligger det et lag med
sedimenter over all vegetasjon.
› Observasjon lokalitet 7
Svakt hellende skjellsands bunn 3-5 m dyp. Det ble registrert tettere ålegressforekomster.
› Observasjon lokalitet 8
U jevn, noe løsmassebunn og enkelte steder stein og fjell 2-3 m dyp . Ålegress forekomsten
forsvinner, her er det registrert sukkertare.
› Observasjon lokalitet 9-10:
D et er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn (bl.a. skjellsand), og med noe
stein. Her er det registrert spredte sukkertare og blæretang med noe dekning av martaum i
partiene som er nærmest land, i tillegg kan man finne partier med åpen skjellsand uten
vegetasjon, partiet er tynt og ligger over fjell og standberg. Det ble ikke observert ålegras her.

Fig. 4-14. bilde fra 16.05.2018Ålegressforekomsterved
observasjons
lokalitet 7.

Fig. 4-15. bildefra 16.05.2018spretteÅlegress
forekomstervedobservasjons
lokalitet 4.
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Fig. 4-16. bilde fra 16.05.2018registrert Sukkertarevedobservasjons
lokalitet 1.

-Rødlistearter
Det ble ikke registrert marine rødlistearter i det sublitoralsonen.

Naturtyper
I sublitoral en ble det også registrert vanlig forekommende naturtyper, men også den
priorit erte naturtypen ålegrasseng.
Ålegrasseng er en prioritert naturtype av utformingen vanlig ålegras (Zostera marina) og er
vurdert som noe truet. I følge DN -håndbok 19 er ålegrassenger nær kjente gyteplasser
vurdert som viktige, og større upåvirkede komplekser av undervannsenger (> 100 daa) som
svært viktige. Området med ålegrasseng i Ospøy havnebassenger antatt til å ha en
utstrekning på opptil ca. 0,6 daa (fig . 4-13). Arealet er vurdert etter befaring og oppmålt med
håndholdt GPS.Lokaliteten med ålegrasseng når ikke opp til økologiske kriterier for svært
viktig og viktig, og naturtypen vurderes som lokalt viktig med C - verdi.
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Fig. 4-13 – Oversiktskartmedavmerketområdet for registrert ålegrasseng
på Ospøy16. mai. 2018.

Beskrivelse av området – på Land
Området bærer preg av menneskelig påvirkning, og det ligger igjen en del søppel i
planområdet. Det går grusveier og traktorveier gjennom eller inntil planområdet, og det er
allerede anlagt flere mindre kaianlegg i område t.
Den mest utbredte naturtypen innenfor planområdet kan beskrives som Røsslyng og
Kreklinglyng, med flekker av mindre grantrær, vilt gress. Alle disse naturtypene er trivielle,
og har lite verdi for biologisk mangfold.

Kartlegging / Feltundersøkelser på Land
Registrerte forekomster ved befaring på land 18.04.2018.

Fig. 4-17 - Observasjonlokaliteteri kart 1-7, Befart18.04.2018.Kraftig svart stipling viser planområdet,svaksvart linje
viser fremtidig arealformålgrenser, hvor planformålsomikke blir direktepåvirketav tiltak er merketmedgrønn skravur.

› Observasjon lokalitet 1
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H er er det meget kupert, område t har enkelte mindre trær og gressflekker , men domineres
av Krekl i nglyng (Empetrum nigrum) og Røsslyng (Callune Vulgaris), med enkelte større
brake busker (Juniperus communis) .
› Observasjon lokalitet 2
Her er det meget kupert, område t domineres av Krekl i ng og Røsslyng, med enkelte brake
busker.
› Observasjon lokalitet 3
Her ligger område t på en topp og domineres av Krekl i ng og Røsslyng.
› Observasjon lokalitet 4
Her er det flatere parti og mot kystlinjen viser fjell, område t domineres av Krekl i ng og
Røsslyng .
› Observasjon 5
Område t ligger i en skråning og har enkelte gress flekker , område t domineres av Krekl i ng og
Røsslyng.
› Observasjon lokalitet 6
Her ligger område t på en topp ved eksisterende vei og består av Krekl i ng og Røsslyng.
› Observasjon lokalitet 7
Her er det flatere og m ed mye fjell, område t har noe Krekl i ng og Røsslyng.

Fig. 4-18. bilde fra 30.07.2018,Lyng
forekomsterRøsslyngvedområdet 1.

Fig. 4-20. bilde fra 30.07.2018,viser
Brakebuskerved området 2
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Fig. 4-19. bilde fra 30.07.2018,viser Krekling ved
området 2.

Fremmede arter
Det er ikke observert noen fremmedartet innenfor planområdet.

Samlet v erdi – Sjø og på land
Området har i dag liten/ middels verdi , funnene på land er trivielle mens det er mindre
forekomster av prioriterte naturtyper i sjø.
Feltene med Ålegr ess og skjellsand er viktige men små. Området i sjø har en middels verdi
og er i hovedsak det som trekker opp helhetsverdien .

Omfang
Ved planlegging av avgrensningene av de ulike arealbruksformålene på Ospøy småbåthavn,
er det i planforslaget langt på vei tatt hensyn til de viktige naturtypelokalitetene som er
påvist (se observasjoner f ig . 4-13 og 4-17.).
Innenfor planområdet er det planlagt ny småbåthavn, der det tilrettelegges for bygging i sjø
med kai og flytebrygge.
På land planlegges det bygging av naust med tilhørende vei og parkeringsareal. (se
Situasjonsplan - Mulighetsvurderng Ospøy (Vedl.18)).
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Konsekvens
Når tiltakene er etablert medfører disse direkte arealbeslagi form av etablering av kai og
flytebrygge. Støpning av kai er arealbeslag som blir permanente, og selv om
konstruksjonene delvis revegeteresmed opprinnelig flora og fauna, vil arealene være tapt .
Forankring av flytebrygge vil medføre arealbeslag på bunn, men både fly tebrygge og
oppankringer kan fjern es. Flytebryggen vil gi direkte tap av lystilgang i område t u nder, men
også tilføre nye overflater som flora og fauna vil etablere seg på som f.eks. skjell, hydroider
og alger.
Arealbeslagene fører til tap av leveområde t for flora og fauna. For omr ådet med hardbunn
vil overflate på kai kunne ligne på opprinnelig substrat og en vil ha mulighet for
rekolonisering av vanlig forekommende arter. Det er imidlertid noe usikkert om
rekoloniseringen vil k unne føre til at det biologiske mangfoldet blir som før tiltak et, da
fyllingene vil ha en annen overflate. Tareskog i
nærområdet vil kunne fungere som en artsbank til rekolonisering i tilt aksområdet. Det vil
være liten negativ virkning for marint biologisk mangfold i driftsfasen.
Ettersom den eventuelle fyllinga er permanent er det lite sannsynlig m ed aktivisering av
stedegne forurensede sediment utover det som eventuelt blir aktivisert i anleggsfasen.I
driftsf asen vil aktivisering av forurensede sediment ha ubetydelig virkning på marint
biologisk mangfo ld.
De samlede arealinngrepene i dette prosjektet er moderate og allerede noe u tført, og
virkningene av det gjenværende tiltaket på det biologiske mangfoldet er derfor moderate til
små da et noe større inngrep allerede har skjedd.
Planen med naust og parkeringsareal vil trolig føre til et større fysisk inngrep i planområdet,
men vil ikke ødelegge eller forringe verdifull natur eller biologisk mangfold på land.
Vurderingen gjelder både for anleggsperioden, og på lang sikt. Det er ingen avbøtende tiltak
som ansessom spesielt aktuelle for tiltaket på land.
Verdi
Vi mener tiltaket kan få liten negativ effekt for Naturmangfoldet i sjø. Utfylling av
strandlinjen ved etablering av ny småbåthavn med kai, vil påvirke naturmiljøet negativt.

Avbøtende tiltak
› Partikkelflukt fra fyllingen til bukta bør unngås så langt det lar seg gjøre. Siden bygging
langs kyst linjen kan påvirke Ålegras in direkte, må vi vise til at det ikke tillates mudring, at
alt arbeid i sjøen skal skje utenom vekst - og gytesesongen,og at det skal innhentes tillatelse
fra fylkesmannen før det fastsettestiltak i byggesak.
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› Det tilrådes at det ikke anlegges offentlig båtopptrekk, siden offentlig båtopptrekk kan føre
til ytterligere økt båt trafikk fra båteiere som ikke h ar fortøyningsplass i småbåthavnen.

4.3

V annmiljø – i sjø

Innledning
U tredningskravet ligger i behovet for å kartlegge d ifferansen fra dagens overflatevann og
fremtidig overflate vann, som av renner i havnebassenget.Jf. krav etter oppstartsmøte.
Selv om k ravet om konsekvensutredning for vannmiljø i sjø har sitt opphav i oppstarts møte,
ble det gjennom prosessenbehov for uavhengig vurdering med tanke på konsekvensene
med hensyn til vannmilj/forurensning .
Den uavhengige fagrapporten ble gjort av Ragnhild Kluge ved COWI AS og er vedlagt
denne Konsekvensutredningen (se COWI fagrapport - vannmiljø og Forurensning (Vedl.24))
Bakgrunnen for kartlegging av vannmiljø har sitt opphav i behovet for en regional
vannf orvaltningsplan for vannregionen for perioden 2016-2021,som ble godkjent av Klima og Miljødepartementet 04.07.2016hvor en av hovedutfordringene i vannforvaltningsplanen
er eutrofiering av kysten, men kunnskapsgrunnlaget for vannforekomster i kystvann er
mangelfullt. Det er derfor en målsetting at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk
tilstand innen 2021.her viser vi til COWIs Fagrapport (se 2.1 Vannmiljø – vanndirektivet).

Dagens situasjon
Nasjonale, regionale og lokale mål for vannmiljø
EU vedtok i 2000et direktiv om vannforvaltning for å sikre en felles tilnærming, målsetting,
prinsipper og sett av forholdsregler for beskyttelse av overflatevann og grunnvann innenfor
EU. Direktivet er en del av EØS-avtalen, og blir i Norge implementert gjennom «Forskrift om
rammer for vannforvaltningen » (vannforvaltningsforskriften) av 15.12.06med ikrafttredelse
fra 1.1.07(Miljøverndepartementet, 2006).Hovedhensikten med vanndirektivet er en
helhetlig, nedbørfeltorientert vannforvaltning. Det skal settes opp miljømål for
vannforekomstene og disse skal oppfylle kravene til «god økologisk status». Det skal tas
hensyn til egnethet for ulike brukerinteresser i nedbørfeltet.
Influensområdet
•
•

Vedavågen havområde t som Ospøy og planområdet ligger i , regnes i denne
sammenheng som influensområdet i det store perspektivet .
I det lille perspektivet utgjør havnebassengetinnenfor planområde t .
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Det store perspektivet
Ved avågen faller ikke innenfor den antatt risiko område t og har relativ god økologisk
tilstand . Derfor vil det ikke her i konsekvensutredningen gå nærmere in n på
påvirkningstypen eutrofiering risikobildet for overflatevann i Haugalandet vannområde t .
Ulike forurensningskilder er hovedårsak til at vann havner i risiko. (se f ig . 4-16).
Det er kun noen mindre bekker som renner rett ut ved kysten utenfor Ved avågen i det store
perspektivet og det har ingen effekt på planområde t , i tillegg er det ingen bekker som har
utløp på Ospøy innenfor planområdet , kartleggingen viser at område t faller in n under i ngen
risiko .

Fig. 4-21. – Risikovurdering;Haugalandet.Kartframstilling av risikobildetfor overflatevanni Haugalandet
vannområde
t . Vedavågenmarkert medblå sirkel over grønn markering(ingen risiko), Kilde: Regionalplan for
vannforvaltning 2016– 2021i vannregionRogaland.Vann -nett, februar2014.(www.Vann-nett.no).

Det lille perspektivet
Havnebassengetinnenfor planområde t utgjør ca. 7 daa vannoverflate i et bassengsom kun
har åpning mot sør. Det er opparbeidet 2 murte permanente brygger, 2 brygger i tre og 2
midlertidige flytebrygger innenfor planområdet.
Det er ingen bekker innenfor planområdet som renner ut i havnebassenget. Sett bort fra den
naturlige overflate avrennet fra naturområder kommer det i tillegg overflatevann fra
eksisterende brygger og fra fv.853 utenfor planområdet, til tross for dette virker
hav nebassengetfro dig se befaring i sjø 16.05.2018i Pkt . 4.2 Na turmangfold .
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Merk at observasjoner ved punk 4 (se fig 4-15 jf. kart i fig 4-13) viste et tynt lag biologisk
nedfall på vegetasjonen innerst i bassengetnoe som kan bety at område t ikke får like god
vannutskiftning en andre steder i havnebassenget.
Verdi
Vi har vurdert at gitt planområdet s plassering i det store perspektivet og observasjoner av
havnebassengetsom viser et generelt svært godt vannmiljø , at det ikke er behov for noe
v idere analyse av vann kvaliteten.
Dette bekreftes av COWI sin vurdering:
-

2.1 Vannmiljø – vanndirektivet

Ospøyligger i vannforekomstVeavågen
-ytre, ID 0242040902
-C. Vannforekomsten
er beskrevetsom
moderateksponertkyst medkort (dager)oppholdstidfor bunnvann,moderatbølgeeksponering
og
moderatstrømhastighet.Den økologisketilstandener vurdert somgod,kjemisktilstand er dårlig
(VannNett, 2018).
Vannforekomsten
er ikke i risiko (seFigur 3) og forventeså nå miljømåleneom god kj emiskog
økologisktilstand innen 2021.
Under kartleggingeni havnebassenget
på Ospøy,i forbindelsemedkonsekvensutredningen,
ble det
observertslampå vegetasjonen
i indre del av bukta(punkt 4 og 6). Dette indikererdårlig
vannutskifting i dennedelenav bassenget
(RH Oppmåling,2018).

Omfang
Tiltaket tilføyer v eiareal i tillegg til at det bl ir etablert parkeringsplasser og n austområdet ,
med kai er. Alt i alt vil muligens arealformål med hard overflate stige med ca. 3593m2 fra
dagens ca. 700m2 innenfor planområde t .
Kai anlegg på 294m rundt hele havnebassengetog flytebrygge på ca. 45 m.
Fagrapporten til COWI presenterte et nytt alternativ for antall tillatte båtoppstillingsplasser
som gjennom rapporten ble omtalt som Alternativ 2.
De to alternativene blir da:
Alternativ 1: Maks Tillatte antall båtoppstillingsplasser er 92 båter, som tidligere foreslått.
Alternativ 2: Maks tillatte antall båtoppstillingsplasser redusert til 56 båter.
For mer detaljer angående omfangets konsekvens under driftsperioden se COWI fagrapport,
rapporten presenterer som nevnt tidligere to alternativer og vår vurdering, vil herav vurdere
ut fra COWIs alter nativ 2 med 56 båtoppst l lingspl asser.
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Anleggsperioden
Det må forventes avrenning av partikler, organ isk materiale og næringsstoffer til bassenget
ved anlegning av kai og etablering av tilførselsvei til havna. Det samme gjelder ved
etablering og tilrettelegging av flytebrygger. Avrenningen vil skje ved nedbørsepisoder når
vegetasjonendekke er fjernet og jorda ligger åpen.
Området ned mot sjøen må fylles noe mot vest og nord. Større anleggsmaskiner vil også
generere partikkelavrenning ved nedbør – hovedsakelig pga. kjøre- og pakkingsskader av
jorda. Det forutsettes at drivstoff -fylling av anleggsmaskiner i kke skjer i skråningen ned mot
sjøen.

Konsekvens
Havnebassengetfår liten negativ konsekvens og går fra å ha svart god tilstand til å få god
tilstand .
Vurderingen baserespå en småbåthavn som legger til rette for 56 Båtplasser slik COWI
fagrapport legger som t iltak som kan vurderes .
Det er ikke tilrettelagt for vinteropplagsplass for båter i havnen så det blir ikke muligheter
for at rester av bunnstoff og båtpleiemidler kan tilføres sjøen i avrenningsvann fra land .

Vi gjengir her i sin helhet konklusjonen fra COWI fagrapport og vi anser dette som
hovedgrunnlaget for vurderingen for konsekvenser for 4.3 Vannmiljø – i sjø:
-

7 Konklusjon

Det er per i dag umulig å unngå noeforurensningi småbåthavner.Bunnstoffenesombrukesfor å
hindre begroinginneholderhovedsakelig
biocidenekobberog sink. For Ospøysmåbåthavner det
estimerten årlig utlekking av ca.11,5 kg sink og 13,7 kg kobbersomfølgeav at 92 småbåter(worst
case)ligger i sjøeni helesommersesongen.
I tillegg kommersmåsølav dieselog olje, eksosog
forbrenningsprodukterfra motorerog generellforsøpling.
Vaskog vedlikeholdav båterutgjør den størstemiljøpåvirkningenvedbåthavneri Nor ge.Ved
rengjøring av skrogetspylesgammeltbunnstoffav og oftehavnerdetteda i sjøen.Det er påvist
betydelighøyerekonsentrasjonerav kobber,sink og TBT i sedimentene
vedspyleområder
sammenlignetmedrestenav arealeti småbåthavnene
(COWI AS, 2018). Det viktigste tiltaket for å
unngå forurensningi havnebassenget
på Ospøyer derforat det er forbud mot oljetømming,
bunnskraping,bunnsmøringog rengjøring/vedlikeholdav båt, ref. § 9 (Plan ID 2112,2018).
Men, dettetiltaket innebærerat båteieremå utførevedlikeholdetet annetstedsomikke nødvendigvis
har godeløsningerfor oppsamlingav partikler/bunnstoffog rensing av spylevannet.Totalt sett, utfra
genereltmiljøhensyn,vil det besteværeå etablereen modernespyleplassmedrenseanleggslik at
nødvendigbåtpussblir utført på kontrollert vis. EttersomMiljødirektoratetskal utarbeidenye
retningslinjer for småbåthavnersomsannsynligvisinnebærerstrengerekrav, anbefalerCOWI at det
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planlegges/tilrettelegges
for etableringav ev. fremtidig spyleplasseller lignende.Serapporten
" Miljøvennlige småbåthavner"for eksemplerpå alternativertil tradisjonellspyleplass(oppblåsbar
tørrdokk,skrogduk,skrogvaskemaskiner,
UV etc.)(COWI AS, 2018).
Det er påvist ålegras,skjellsandog sukkertarei tiltaksområdet.Ålegrasog sukkertareer viktige
tilholdsstederfor en rekkearter. Ålegrastrengermye lys og skyggefra bryggerog båtervil virke
negativt på utbredelsen.Dette er hensyntatti plasseringav kaier og flytebrygge.Det antasat det vil
værerelativt stor vannutskifting i bukta(VannNett, 2018)slik at konsentrasjonene
av utlekkede
metallerfortynnesunderveisog ikkepåvirker forekomstene
av ålegrasog sukkertarei særliggrad.
Med de avbøtendetiltak somalleredeer planlagt i detaljreguleringsplanensamt foreslåttenye tiltak i
kapittel 6.1 minimeresdenegativeeffektenepå vannmiljø/forurensningog naturmangfoldi sjø.Gode
rutiner, oversiktligmiljøstasjonsamtjevnlig oppfølgingog informasjonfra Veabuenbåtlagvil være
viktig for å drive en mestmulig miljøvennlig småbåthavn.

Verdi
En direkte konsekvens av tiltaket som planområde t tilrettelegger for, vil føre til økt andel
overflatevann som renner ut i havnebassenget,dette ligger til grunn for å vurdere at tiltaket
kan få liten negativ konsekvens for vannmiljø i sjø, sammen med konklusjonen til COWI
fagrapport som den er gjengitt ovenfor .

Avbøtende tiltak
Vurdering av avbøtende tiltak er tatt direkte fra COWI f agrapport (se COWI fagrapport vannmiljø og Forurensning (Vedl.24))
-

6.1 Avbøtendetiltak Ospøy:

I planleggingsfasen
er det tatt hensyntil ålegrasforekomst
vedplasseringav flytebrygger(RH
Oppmåling,2018),seFigur 9, og bryggeanlegger plassertslik at maksimalvannsirkulasjonblir
opprettholdt.
I detaljreguleringsplanen
(Plan ID 2112,2018)er følgendeforutsetningerlagt til grunn for å hindre
forurensningog skadepå naturmangfold:
›

§ 7 Vedbygging i sjøog på land skal det foretasavbøtendetiltak for å redusere
partikkelspredning.Arbeidene skal foregåutenomvekst- og gytesesong

›

§ 8 Det er forbudt å etablerepermanentfyllestasjonfor diesel

›

§ 9 Det er forbud mot oljetømming,bunnskraping,bunnsmøringog rengjøring/vedlikeholdav
båt.

›

§ 32 Innenfor formålsgrensenskalnausteier og båteieretilknyttet planområdetha felles
renovasjonsanlegg.
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I tillegg anbefalesfølgendetiltak for å redusereforurensningog negativ påvirkning på vannmiljø og
naturmangfoldunder tiltak og drift:
›

Det tilrådesikke at det anleggesoffentlig båtopptrekksidendettekan medføreøkt båttrafikkfra
båteieresomikke har fortøyningsplassi båthavnen.

›

Under tiltaket bør ålegrasforekomsten
beskyttesmot nedslammingvedhjelp av siltgardin
(eller ev. boblegardin).

›

Stolpereller andredelerav bryggeanleggetsomhar kontaktmedvannet bør ikke være
behandletmedkjemiskbeskyttelseav treverket.Det børheller konstrueresav stål, betongeller
annet sterkt materiale.

›

Brygger/flytebryggermå ha åpningersomtillater at vannetsirkulerer.Bryggene bør ogsåha
en passasjemot strandender vannet kan strømmeforbi (Länsstyrelsen,2013).

›

Avfallshåndtering:Småbåthavnenskalkunneta imot alle typer avfall fra de båtenesombruker
anlegget.Omfangog utforming må vurderesi forhold til behov.Det vil værebehovfor mottak
av restavfall,avfall somskalresirkuleresog muligensfarlig avfall. Ettersomdet på Ospøyikke
er tiltenkt plasspå land for rengjøring,vedlikeholdeller lagring av båterkan man vurdereat
mengdenfarlig avfall er liten (COWI AS, 2018).

›

Det bør utarbeidesavfallsinstrukser/miljøinstruksertil båteiere/brukere
av båthavnensom
bl.a. oppfordrertil bruk av miljøvennligeprodukter.Hengesoppgodt synlig på avfallsstasjon
eller informasjonstavleog følgesoppav båtforeninge
n.

Tiltak somkan vurderes:
›

Vurder om pålebryggekan erstatteflytebrygge.Pålebryggerer ofte bedrefor miljøet enn
flytebrygger.Pålebryggergir mindre skygge,depåvirkerikke overflatestrømmene
like mye,de
gir ingen "pumpeeffekter"etc.(Länsstyrelsen,2013).

›

Reduksjonav antall båtplasserfra 92 til 56 vil redusereutslipp av tungmetallerfra båtersom
ligger i sjø,ref. Tabell1.
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Tillegg til vurdering av vannmiljø
I tillegg bør tiltaket vurderes etter Vannforskriftens paragraf 12 (fare for forringelse av
vannkvaliteten).
Paragraf 12 omhandler ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst og at dette kan
gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §4-§6 ikke nås eller at tilstanden
forringes, dersom dette skyldes:
a)

nye endringer i de fysiske egenskapenetil en overflatevannforekomst eller endret nivå i en
grunnvannsforekomst, eller

b)

ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannf orekomst fra
svært god tilstand til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
a)

alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,

b)

samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktiv itetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet, og

c)

hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømes sig er vesentlig bedre.

4.4

Risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Dagens situasjon
Stormflo
planområdets beliggenhet ligger med åpning mot sør og kan være sårbar for ekstra høy flo
kalt springflo på grund av den geografiske plasseringen på vest siden av Karmøy .
Innenfor planområde t finnes det ingen bygninger som kan ta skade av stormflo eller havnivå
stigning selv om dårlig fortøyde båter kan bli drevet på land. Indirekte kan eksisterende
fv .853 mot nord utenfor planområde t , være sårbar for høye bølger under storm flo.
Havnivåstignings
Når det gjelder fremtidige havnivåstigning viser vi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)srapport som viser to hoved scenarier:
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50 år og 100 år frem fra år 2000da målepunktenes referansegrunnlag stammer fra, ut fra
denne rapporten finner vi at 50 år frem er det estimert en stigning på ca. 28 cm, (med en
usikkerhets faktor på -8cm til +14cm) samtidig viser estimatet 100 år frem en stigning i vann
standen på 80 cm (med en usikkerhets faktor på -20cm til +35cm).

Fig. 4-22. - Ha i tankeneat detteer beregningersomikketar høydefor flo og fjære,i slike estimeringerkan man
seer effektenmye større.

Verdi
Fylkesveien nord for planområde t er i dag meget utsatt for stormflo og vi vurderer dagens
situasjon som liten negativ på grund av dett e.

Omfang av tiltaket
Kai anlegg på 294m rundt hele havnebassenget.
Anleggsperioden
Under anleggsfasenbør det vurdering om det er forsvarlig å jobbe langs kystlinjen gitt
daværende vær forhold. I dette ligger det også at ved en fremtidig bygge situasjon må det
spesifiseresi byggesøknad hvordan bygge prosessenskal gjennomføres.

Konsekvens
En del av tiltaket medfører at kaiområde t fylles opp og at kystlinjen dermed heves slik at en
større andel av infrastrukturen kommer til å befinne seg over kote 2,5.
Bygningsmassen består av naust og er konstruert for å tåle havets påvirkninger , og evt.
skader vil ikke ha store materielle kostnadskonsekvenser noe som er positivt.
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Verdi
Tiltaket karakteriseres som å ha liten til middels positiv virkning ettersom kaianlegget vil
kunne skape en buffersone for fv. 853 fra storm flo med høye bølger og dermed tilføye
eksisterende infrastruktur mer sikkerhet.

Avbøtende tiltak
Den samlede vurderingen viser at det ikke kommer til å være behov for tiltak for å
motarbeide verken springflo eller havnivåstigning.

4.5

T rafikk

Innledning
Dette kapittelet beskriver forventet økning i trafikk som følge av ny småbåthavn på Ospøy.
Bare forventet trafikk på land er beskrevet. Trafikken på land kan sesi lys av bruk av
fritidsbåter og da sesongbetont,og den vil dermed i vesentlig grad variere som følge av
ukedag og værforhold.
Trafikkforholdet til Salvøybroa er beskrevet adskilt.

Dagens situasjon - Vei
Vei på Ospøy
Dagens vei fv. 853 holder ikke verken kravene for ÅDT eller kravene for trafikk sikkerhet,
dagens vei er smalere en 5 m eter og har ingen gang-/ sykkel areal.
I dag har eksisterende vei en målt ÅDT på 850 biler. I den eksisterende områdeplanen for
Salvøy (plan ID 2082) er det allerede planlagt opparbeiding av fv.853 til vei bane med
klassifisering SA1 og dette dekker en ÅDT på <15.000.
Omfang av tiltaket
Oppgraderingen av veibanen for fv. 853 er lagt inn som rekkefølgekrav til og langs det
foreslåtte planområde t .

Fig. 4-23 Fra plan ID 2082;«Fylkesvegen
er planlagt somsamleveg1 (Sa1),jf. håndbokN100. Vegenhar tilstøtendefortau
på 2,5 meter». (I plantegningfor plan 2082,er det kun fortau på 1 side).
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Trafikk og Småbåthavner
Trafikken fra og til anlegget kan sesi forhold til bruken av småbåter ved anlegget, men d et er
relativt liten kunnskap om hvordan og hvor mye av den norske fritidsflåten brukes. TØI
publiserte i 2017en rappor t om bruk av fritidsbåt i Norge . Som grunnlag for rapporten ble
det utført en nettbasert undersøkelse om bruk av fritidsbåt, der 30 000 båteiere ble invitert til
å delta. Av disse svarte over 11 000 båteiere på undersøkelsen.
Grovt oppsummert var svarene slik:
•
•
•
•

Desember – februar: ca. 4 dager i gjennomsnitt pr. mnd.
Mars – mai: ca. 6 dager i gjennomsnitt pr. mnd.
Juni – august: ca. 10 dager i gjennomsnitt pr. mnd.
September – november: ca. 6 dager i gjennomsnitt pr. mnd.

Båteierne oppgav i sum at de bruker båten 47 dager i løpet av året. Eiere av store båter
(lukkede og delvis lukkede) og seilbåter bruker sin båt mer enn gjennomsnittet.
Småbåthavna på Ospøy skal i utgangpunktet være for d e med naust i havnen, men det er i
tillegg lagt inn par keringspla sser for Veabuen båtlag som skal ha klubbhus og egne
båtoppstillingsplasser innenfor havnebassenget.
Man kan forsøke å sette ned et omtrentlig ÅDT anslag f or planområde t , men den blir nok
ikke nødvendigvis ÅDT for Salvøybroa.
Det er satt av to båtplasser til hvert naust, men denne analysen tar utgangspunkt i at eieren
av naustet kun kan bruke 1 båt om gangen, så vi tar utgangpunkt i 1 tenkt båt pr. naust og
siden hvert naust har 1 egen parkeringsplass blir det like mange oppstillingsplasser som
småbåter, her blir det da 36 parkeringsplasser.
Tillegg kommer 10 parkeringsplasser tilhørende Veabuen båtlag som har fått 20 båtplasser til
sin disposisjon. Da blir det totalt 46 par keringsplasser for bil fordelt på 56 båtplasser.
For 56 båtplasser gir dette i sum en parkeringsdekning på 0,82 parkeringsplass pr. båtplass.

planområde t : 56 båtplasser * (46/365) * 0,82 = 6 ÅDT

Fra midten av juni til midten av august vil trafikken på vegen ned til småbåthavna være
vesentlig høyere enn års d øgntrafikk registrert i område t .
En anslått Topp ÅDT kommer trolig til å være veldig sesongbasert, og være det som har
trukket opp den allerede anslåtte ÅDT på 6 kjøretøy. Men noe eksakt tallfesting er vanskelig
å anslå.
Det er meget viktig å ha i tankene at modellen som vi har anvendt inkluderer store båter og
seilbåter, at de to karakteristikkene trekker opp gjennomsnitte i modellen, og at tiltaket
foreslått i havnebassengetbegrenser båtstørrelsen til 17-20 foter småbåter.
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Konsekvens
Den nye opparbeiding en av vei banen som følger med tiltaket vil ha en kapasitet som dekker
behovet for Salvøys samlede ÅDT grundig , og med vei banen kommer det sykkel og gangsti
som bedrer sikkerheten , alt dette er med å trekke opp vurderingen .
Verdi
Tiltaket karakteriseres som middels positivt, men omfanget karakteriseres som minimalt,
siden tiltaket betyr opparbeiding av fv. 853 langs plan området og dette vil bidra
samfunnsnyttig for Salvøy.

Dagens situasjon - Salvøybroa
Litt av problemet er at broen ikke har egent fotgjengerfelt , og dermed tvinger forgjengere ut i
farlige trafikksituasjoner. Ett annet aspekt er at broen kun har et kjørefelt på under 4 meter ,
og dermed går all trafikk begge veier på et kjørefelt .
Problemet kommer da buen på broen er slik formet at man ikke kan se motgående trafikk
komme in n på broen før man er halvveis, noe som kan føre til at en part må rygge samtidig
som det ikke er fotgjenger felt og dette er særdelesfarlig.
I dag viser målinger fra Statens vegvesen at totale ÅDT over broanlegget ligger ÅDT på 850.
d et er et produkt av 83 boliger, eksisterende naust/båt plasser både på fastlandet (for Salvøy
væringene), naust/Båt naust på Salvøy (for d e som ikke bor på Salvøy) og eksisterende
Industri på Salvøy, i tillegg kommer, besøkende og personer som anvend er grendehuset
(Medlemmer av Vea Sjøspeidergruppe) og personer som anvender båtopptaket under Salvøy
broa.
Ettersom det er stor etterspørsel etter naustene i småbåthavnen fra beboere på Salvøy er det
vanskelig å anslå hvor mye ÅDT som vil gå over Salvøybroen, selv om vi kan gi et omtrent
ÅDT for småbåthavnen som helhet. Dersom personer som tidligere hadde båt/naust andre
steder kjøper naust på Salvøy, blir dette mindre turer over Salvøybroa, d e kan med andre
ord da trekkes fra dagens ÅDT.
Samtidig er det ikke snakk om tungtrafikk ved transport av småbåter, så dette vil heller ikke
være en vurdering i forhold til ÅDT -T (ÅDT for tungtrafikk.)
Men siden andelen ÅDT fra småbåthavnen som helhet aller ede kun er 6 snakker vi om en
minimal økning.
La oss si at en tiendedel av beboerne på Salvøy ønsker å kjøpe naust, vil d e da bestå av 8,3
naust (parkeringsplasser) som trekkes fra og vi får følgene ÅDT som kanskje kjører over
broa.
planområde t : (56-8,3) båtplasser * (46/365) * 0,82 = 5 ÅDT
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Om d e samme personene tidligere hadde naust/båtoppstillingsplasser andre steder på
Karmøy er umulig å si.
Konsekvens (Dersom broen oppgraderes)
I bunn og grunn kommer alt ned til behov et for en utbedring av bro , som det allerede er
fastslått at det er et behov for å utbedre , og når det d ermed blir utarbeidet burde bro
kapasiteten være den samme som veien.
Fylkesvegen (fv. 853) som leder opp til Salvøy broen er planlagt til å ha gradering SA1 og
dette dekker en ÅDT på < 15 000. dersom broen vil få tilsvarende eller bedre kapasitet, kan
det lille påvirkningen på ÅDT som vi antar småbåthamnen har, utgjøre liten effekt på
fremtidens situasjon, verken med eller uten utbedring av bro.
Verdi
Tiltaket karakteriseres som litt negativt, men omfanget karakteriseres som minimalt. Siden
etablering av småbåthavn kommer til å heve ÅDT for Salvøybroa kan det kun konkluderes
med at virkingen av inngrepet kommer til å få negativ effekt, men ÅDT stiger lite så
konsekvensen kommer til å være minimalt og dette gjør verdivurderingen mindre negativ .

Støy
Dagens situasjon
Planområdet har i dag en del støy knyttet til eksisterende fv.853 som danner en tredjedel av
plangrensen. Dette veiarealet danner en barriere mellom planområdet og de 6 husene som
utgjør bebyggelsen på Ospøy.
Det befinner seg allerede fire adskilte kaianlegg innenfor planområde t og flere fortøynings
plasser. Såfarlederen i havnebassengeter brukt av en titalls småbåter.
I større skala er den eksisterende farlederen mellom Ospøy og Karmøy, øst for planområde t
mye brukt av fritidsbåter, Så støy bilde for båttrafikk er med andre or d ikke et nytt element.
Det må i tillegg nevnes at det ligger et industriområde t , sør øst for planområde t som bringer
med seg en del støy.
Omfang
Tiltaket som det tilrettelegges introduserer ca. 92 småbåter og tilhørende biltrafikk. Støy
bilde vil nok fora ndre seg i mindre grad ved etablering av småbåthavn, men minimalt , sett i
forhold til fv.853 og industriområde t som allerede er etablert.
Konsekvens
For støy mener vi at etablering av småbåthavn kommer til å få meget liten konsekvens, siden
støy bilde av småbåt trafikk ikke er et nytt element.
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Anleggsperioden - Samlet
Område t som helhet kan være utsatt for en stor omarbeiding ettersom det er behov for
forbedring av Salvøybrua og dette gjør at veianlegget kan være knyttet opp til denne
forbedringen av broen.
Anleggsperioden for småbåthavnen er derfor vanskelig å anslå men når opparbeidingen av
veibanen først begynner, vil nok arbeidet med fv. 853 gå relativt greit, i og med at det alt
eksisterer veibane langs tiltaket.

T rafikk konsekv ens - Samlet
Tiltaket karakteriseres som li ten negativt, men omfanget karakteriseres som minimalt , både
for eksisterende vei og for Salvøybroa.
Eksisterende vei
Salvøy bro

Verdi begrunnelse
Rekkefølgekrav knyttet til tiltaket gjør at fv .
853 blir forbedret.
Salvøy broen har i dag ikke god nok stand til
å nå dagens kriterier, og tiltaket vil belaste
broen ytterligere.

Samlet

KU -verdi
middels positiv
liten negativ

Liten negativ til liten
positiv

Fig. 4-24. – Omfangog konsekvensvurdering
bådefor eksisterende
vei og for Salvøybroa
.

Avbøtende tiltak - Samlet
Det kan være en ide og sette opp lysregulering ved broinngang på begge sider for å minske
potensialet for trafikk ulykker som en midlertidig løsning.
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5

Oppsummering

5.1

Sammenstilling av konsekvensvurdering

De samlede virkningene av tiltaket for naturmangfold, vannmiljø, Havnivå stigning og
landskapsbilde, er sammenstilt under. Det er viktig å understreke at en sammenstilling av
konsekvenser ikke følger «matematiske prinsipper», men er en konkret helhetsvurdering av
samlet virkning .

Sammenstillingen er vurdert slik:
Landskapsbilde
Naturmangfold på land og i sjø
Vannmiljø
Havnivåstigning og stormflo
Trafikk
Sammenstilt

Konsekvens for tiltaket
Middels positiv ++
Liten negativ Liten negativ Liten til middels positiv +/++
Liten negativ til liten positiv -/+
Liten positiv +

Fig. 5-1. – Konsekvensvurdering
- Sammenstillingav verdiene.

5.2

Konklusjon

Konsekvensutredningen er utført etter Statensvegvesens metode beskrevet i håndbok V712
så langt den passer for ikke -prissatte konsekvenser. Denne metoden er faglig sett grundig og
god, men det ligger i metodens natur at nye tiltak som oftest få r en samlet negativ
konsekvens for miljø både på land og i vann .
Siden den samlede konsekvens viser at tiltaket antas å ha liten positiv påvirkning , til tross
for funn av Ålegr ess og skjellsand innenfor planområde t , m ener vi at tiltaket anbefales på
grunnl aget at det i sin helhet kommer til å tilføye mer verdi end det antas å forringe .
Småbåthavnen vil være verdi hevende for tomtene, tar hensyn til Ålegress funn, tar hensyn
til skjellsand funn og legger til rette for samfunns nyttig opparbeiding av vei areal, som
kommer til å gagne hele Salvøy.

Det nevnes også at
Kommuneplanens krav om vurdering, og ønske om småbåthavnanlegg i tilknytning til
Ospøy småbåthavn oppfylles :
•
•
•
•
•

Det er kontrollert om det befinner seg ålegress og skjellsand forekomster .
Det er kontrollert tiltakets konsekvens for det eksisterende landskapsbilde på Ospøy
Det er kontrollert økning i ÅDT og trafikk belastning på Salvøybroa
Det er kontrollert tiltaket i hensyn til havnivåstigning og stormflo.
Kontroll av tiltakets konsekvens for vannmiljø/forurensning er utredet grundig.
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6

K ilder og referanser

Metode
Statens vegvesenshåndbok V712

Naturmangfold
Miljødirektoratets Naturbase,
Artsdatabankens Artskart og Artsobservasjoner
Skog- og landskaps database «Kilden».
DN -håndbok 13
Naturbasen: http://kart.naturbase.no/ Direktoratet for naturforvaltning.
Norsk rødliste for 2013:http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
Norsk svartlist for 2012:https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter
DN - håndbok 19 - 2001revidert 2007.Kartlegging av marint biologisk mangfold. Miljødirektoratet. 54
s.
NIVA modell over Ålegress – gjennom https://www.temakart -rogaland.no/

Vannmiljø
-CIENS-rapport 2, 2011.Helhetlig planleggi ng og utvikling av miljøvennlige småbåthavner (E. Rinde
med flere).
http://nevina.nve.no/
www.vannportalen.no
-Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Havnivåstignings:
Når det gjelder fremtidige havnivåstigning viser vi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)srapport . I 2008 ga DSB og Bjerknes senteret ut en rapport om framtidig
havnivåstigning for norske kystkommuner. Den revidert utgaven fra 2009 er her anvendt.
Tabell i fig . 14. er fra side 30 i DSB rapporten fra 2008.

Landskapsbilde:
Puschmann, Oskar. 2005.«Nasjonalt referansesystemfor landskap. Beskrivelse av Norges 45
landskapsregioner ». - 20 kystbygdene på Vestlandet
Norges geologiske undersøkelse, NGU. Berggrunns kart og løs masse kart.
http://www.ngu.no/no/hm/Kart -og-data/
Naturbase til Miljødirektoratet http://kart.naturbase.no/
Kommuneplan for Karmøy kommune 2014-2023
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Miljøstatus.no

Trafikk:
TØI rapport 1547/2017:Bruk av fritidsbåt i Norge (Amundsen, Bjørnskau)
Statens Vegv esen:https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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Innledning

i sjø
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RH- Oppmåling har på vegne av Veabuen båtlag m. fl. laget en
konsekvensutredning
(KU) for Ospøy småbåthavn (RH Oppmåling, 2018) .
Utredningen er gjort i forbindelse med detaljreguleringsplan
for Ospøy
småbåthavn på Kar møy, Rogaland.
I tilbakemeldingen fra kommunen står det: "Kapittelet om naturmangfold er
akseptabel (for sjø) med tanke på kartlegging, men er fremdeles mangelfull med
tanke på konsekvens. For andre områder gir ikke utredningen god nok
kunnskap. Særlig gj elder dette for vannmiljø/forur ensning , som igjen vil kunne
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få konsekvenser for naturmangfoldet (i sjø). ….. Utredningen
hvordan planforslaget hensyntar de ulike interessene."
COWI er engasjert til å utrede konsekvenser

3

må bedre vise

av ny små båthavn med h ensyn til

forurensing og påfølgende effekt på naturmangfold. Rapporten baserer seg på
offentlig tilgjengelig informasjon, kartlegging og informasjon i KU samt
informasjon fra oppdragsgiver. Det er ikke foretatt befaring i forbindelse med
rapporten.

2

Områdeb eskrivelse

Ospøya ligger på vestsiden av Karmøy. Øya er forbundet med Veavågen og
Salvøy med broforbindelse ( Figur 1 ) . Bukta som småbåthavnen skal ligge i er
grunn og sørvendt, se flyfoto i Figur 2 . Ytterst i bukta er det ca. 5 m dypt (RH
Oppmåling, 2018) .

Figur 1 : Ospøya (markør)

http://projects.cowiportal.com/ps/A047671/Documents/3

ligger mellom Veavågen og Salvøy på Karmøy, Rogaland.
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Figur 2 : Bukta hvor Ospøy småbåthavn planlegges etablert . Bildet er hentet fra
https://www.norgeibilder.no/
.

2. 1

Vannmiljø – vanndirektivet

Ospøy ligger i vannforekomst Ve avåge n - ytre, ID 0242040902 - C.
Vann forekomsten er beskrevet som moderat eksponert kyst med kort (dager)
oppholdstid for bunnvann, moderat bølgeeksponering og moderat
strømhastighet. Den økologiske tilstanden
er dårlig (VannNett, 2018) .
Vannforekomsten

er vurdert som god, kjemisk tilst and

er ikke i risiko (se Figur 3 ) og forventes å nå miljømålene

om

god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.
Under kartleggingen i havnebassenget på Ospøy, i forbindelse med
konsekvensutredningen,
ble det observert slam på vegetasjonen i indre del av
bukta (punkt 4 og 6). Dette indikerer dårlig vannutskifting
bassenget (RH Oppmåling, 2018) .
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Figur 3 : Utdrag fra kart i VannNett viser at vannforekomsten som Ospøy ligger i,
Veavågen - ytre, forventes å nå miljømålene innen 2021 . Ingen risiko =
grønn farge (VannNett, 2018) .

3

Beskrivelse av tiltak

Formålet med detaljreguleringsplanen
(Plan ID 2112, 2018) er å legge til rette
for småbåthavn med plasser for båtforening, naust for grunneiere og et
klubbhus for båtforeningen. Se kart og planer i Figur 4 , Figur 5 og Figur 6 under.

Figur 4 : Utdrag av detaljplan
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Innenfor området skal det etableres kai, og det samlede fortøyningsareal er
begrenset til 92 båtplasser. Båtplasser skal kun gjelde for småbåter opp til 17
fot på tvers av brygge/kai, eller opptil 20 fot fortøyd på langs a v brygge/kai,
som ikke hindrer ferdsel i sjø.
Naust skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring
tilhørende utstyr. De skal ikke benyttes eller tilrettelegges
legges opp til to småbåter per naust.
Flytebrygge

for overnatting.

skal kun etableres innenfor området merket f_SB3 i Figur 4 .

Figur 5 : Situasjonsplan
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Figur 6 : Mot sør, fra fylkesvegen.

4

Naturmangfold

og naturressurser

i sjø

Kartet under ( Figur 7 ) er hentet fra Naturbase og viser registrerte naturtyper og
rødlistearter i sjø rundt Ospøy. Det er registrert store områder med skjellsand
samt sjøfugler med særlig stor/stor forvaltningsinteresse.
Som beskrevet i
konsekvensutredningen
har Niva modellert inn ålegrasforekomster
i området.
Under arbeidet med kons ekvensutredning
Oppmåling, 2018) , se kap. 4.1.1.

ble naturmangfold

i sjø kartlagt (RH

Hettemåke
Makr ellterne
Svartbak
Sjøorre
Dvergdykker

Skjellsand

Figur 7 : Utsnitt fra kart i Naturbase som viser viktige naturtyper og arter av nasjonal
forvaltningsinteresse.
Grønne, skraverte felter representerer viktige
naturtyper som i d ette tilfellet er skjellsand. Grå punkter representerer
arter av særlig stor forvaltningsinteresse
som i dette tilfellet er fuglearter.
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4. 1

Ålegras

Ålegras er en viktig naturtype som danner undervannsenger med langsmale blad
fra 10 cm til over 1 m lange (se Figur 8 ) . De vokser i spredte forekomster på
sand - , leire - og mudderbunn i grunne havområder med løs eufotisk (lyspåvirket)
saltvannsbunn. Ålegras er en karplante som er avhengig av fotosyntese. Nedre
voksedyp varierer fra strandsonen ned til 5 - 10 m dyp avhengig av siktedypet .
Plantene krever mye lys, minst 15 % av overflatelyset (Direktoratet for
naturforvaltning,

2011) .

Ålegras er en flerårig plante, gjennomsnittlig livslengde er i Danmark funnet å
være 1,5 år . Biomassen av ålegras er størst om sensommeren og de fleste blad
reduseres eller dør ut om vinteren.

Nye blad gror opp fra rotstammen

Figur 8 : Ålegraseng. Foto Øystein Paulsen. Bildet er hentet fra (Miljødirektoratet,

neste vår.

2018) .

Undervannsengene danner en tredimensjonal struktur på sedimentbunnen som
gir skjul og levested for en rekke arter . De er leve - og gytested for småfisk og
viktige for dyregrupper som børstemark, krepsdyr og bløtdyr og dermed viktige
for det biologiske mangfoldet. Plantene forbedrer vannmiljøet ved at de tar opp
CO og binder næringsstoffer. Rotskuddene stabiliserer sedimentene og påvirker
sedimentet ved å transportere oksygen fra blader til sediment.
Tilbakegang av ålegras er knyttet til nedbygging av kystsonen med utvikling
industriområder,
utfylling og mudring av småbåthavner, forurensning og i
enkelte tilfeller også beiting av fugl som knoppsvane.

4. 1 . 1

av

Ålegras på Ospøy

Under kartleggingen i mai 2018 (RH Oppmåling, 2018) ble det registrert ålegras
inne i havnebassenget på Ospøy, se markering av utbredelse på kartet i Figur 9 .
Ålegra seng i Ospøy havnebasseng er antatt til å ha en utstrekning på opptil ca.
0,6 daa. Arealet er vurdert etter befaring og oppmålt med håndholdt GPS.
Lokaliteten med ålegrasseng når ikke opp til økologiske kriterier for svært viktig
og viktig og naturtypen vurderes som lokalt viktig med C- verdi (Direktoratet for
naturforvalning,

http://projects.cowiportal.com/ps/A047671/Documents/3
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Figur 9 : Kartlagt ålegrasforekomst markert med grønt. Kraftig svart stipling viser
planområdet, svak svart stipling viser fremtidig kaiområde, blå stipling
viser grense mellom fremtidig båtoppstillingsplasser
og offentlig farleder i
sjø.

4. 2

Tareforekomster

Større tareskogforekomster

er en av de marine nat urtypene som inngår i

kartlegging av marint biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvalning,
2001) . I verdisettingen skilles det mellom 1) ren stortareskog, 2) stortareskog
med innblanding av andre arter og 3) sukkertare.
Tareskogen har en vid utbredelse og står for en betydelig produksjon av
organisk materiale. Arealet av tare utenfor kysten er anslått å være omtrent like
stort som arealet av dyrket mark i Norge. Tareskogen har en grunnleggende
betydning for det assosier te plante - og dyresamfunnet. Det er et yngle - og
oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk. Bløtdyrene og krepsdyrene
i tareskogen er viktige som næringsdyr for fisk, krabbe og hummer. Noen
fuglearter benytter også tareskogen som matfat (Miljøstatus, 2018) .
Stortare:
Stortareskog finnes på hardbunnsområder nedenfor lavvannsgrensen.
Stortarens dybdeutbredelse varierer med lystilgangen og i de klareste
kystområdene kan enkeltindivider vokse helt ned mot 40 meters dyp. De tette
tareskogene

stopper vanligvis ved 20 - 25 meters dyp.

Sukkertare:
På slutten av 1990 - tallet gikk forekomsten

av sukkertare

kraftig tilbake i store

deler av Østfold, Vestfold, Telemark, Agderfylkene og Rogaland og arten har
derfor vært spesielt overvåket i lengre tid. Resultater fra overvåkings programmet Økokyst viser at sukkertaren på vei tilbake, i noen områder på
sa m me nivå som tidligere (Miljødirektoratet,
livskraftig i Artsdatabanken (Artsdatabanken,
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Observasjoner gjennom mange år antyder en trend hvor flerårige
sukkertaresamfunn
i økende grad tildekkes av hurtigvoksende trådalger.
Tildekking av trådalger kan føre til for lite sollys for taren, slik at den ikke greier
å drive fotosyntese som er livsnødvendig. Sediment på bunnen er blant
faktorene som kan hindre sukkertare i å spire og i å feste seg til fast fjell. Dette
antas å være en viktig årsak til at sukkertar e ikke har reetablert seg på steder
der den har forsvunnet. Sedimentet kan for eksempel komme som avrenning fra
land eller som tilførsler fra elvene, eller fra alger som dør og samles på bunnen.
På de mindre eksponerte områdene slåss sukkertaren mot trådal ger og partikler
og slam på bunnen. Det er heller ingen løsning for arten å flytte ut i mer
eksponerte områder, for der utkonkurreres den av andre tarearter som tåler mer
bølger. Sukkertaren er sårbar for partikkelforurensning
og overgjødsling. Det
fører t il mindre lys, begroing av trådalger og sedimenter på bunnen som hindrer
sukkertare i å spire og vokse seg stor. Sukkertaren er en kaldtvannsart. Når
vanntemperaturen
går over 23 °C gjennom en lengre periode dør sukkertaren
(Miljøstatus,

4. 2. 1

2018) .

Tareforekomster

Det er ikke registrert

på Ospøy

forekomster

av stortare i Naturbase (Naturbase,

2018) .

Under kartleggingen i mai 2018 ble det observert litt stortare helt ytterst i bukta
samt spredte forekomster av sukkertare inni bukta (RH Oppmåling, 2018) .
Forekomstene er for små til å vurderes som viktige iht. kriterier i DN - håndbok
19 .

4. 3

Skjellsand

Skjellsandforekomstene
er generelt høyest i skjærgården, i de områdene hvo r
tilførselen av minerogent materiale (sand, grus og leire) er lav. I områdene må
det derimot være tilstrekkelig bølgeenergi for en effektiv knusing av skallene.
Generelt avsettes de største og groveste partiklene på grunt vann, mens de
finere partiklene b lir ført ned på dypere vann, eller i avskjermede basseng.
Skjellmaterialet føres ofte inn på lesiden av holmer og skjær. Det er også vanlig
å finne masseforekomster av skjellsand i områder med sterk strøm, eller
områder hvor det tidligere har vært sterk st røm med høy næringstilgang.
De største forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på dyp
mellom 10 - 30 meter.
Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunnsfauna, og fungerer som
gyte - og oppvekstområder for flere fiskearter. Større krepsdyr benytter
skjellsand bankene til parringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner
matgrunnlag
overskuelige

4. 3. 1

her. Skjellsand regnes som en ikke fornybar ressurs innenfor
tidsrammer (Miljødirektoratet,
2018) .

Skjellsand på Ospøy

Som vist på kartet i Figur 7 er det store områder med skjellsandforekomster
rundt Ospøy. Det ble f unnet innslag av skjells and i havnebassenget på Ospøy
under kartleggingen
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4. 4

Gyteområder

Det er ikke registrert

5

11

gyteområder

Konsekvenser

for fisk nær Ospøy (Kystinfo,

2018) .

– etablering av småbåthavn

Generelt vil e tablering / utvidelse av båthavner ofte medføre mudring og/eller
utfylling av masse, utlegging av kabler og rørledninger, utlegging av
(flyte)brygger,
etablering av bølgedempere og moloer. Alt dette kan bidra til å
endre naturlige leveområder v ed å :

›
›
›
›
›

Fjerne / end re substrattype
Redusere / fragmentere

en viktig naturtype

Endre på vannutskiftingsmønster
Endre bølger og strømmønster
Redusere lysforhold (brygger / t urbiditet)

Tiltakene k an redusere utbredelsen

avviktig e naturtype r , redusere det biologiske

mangfoldet knyttet til naturtypen (e) , og kan ødelegge/redusere
funksjonen til et verdifullt område i sjøen.

5. 1

Forurensning

den økologiske

i småbåthavner

Miljøundersøkelser ved småbåthavner har vist at både sedimenter,
grunnmasser, sandfangsmasser og løse masser som ligger på opplagsplasser
sterkt forurenset av stoffer som finnes i nytt og gammelt bunnstoff (kobber,
sink, TBT). Analyserte prøver tyder på at også utslipp av drivstoff, olje og
maling forurenser

er

småbåthavner.

På oppdrag fra Miljødirektoratet
gjennomgikk COWI i 2017 kunnskapsstatus en
om milj øforhold ved norske småbåthavner (COWI AS, 2018) . Her vurderer COWI
at bunn stoff utgjør den viktigste

kilden til utslipp .

Bunnstoff inneholder biocider (kobber - og sinkforbindelser) som skal hindre at
organismer etablerer seg på skroget. Gammelt bunnstoff kan inneholde TBT,
bly, PCB, PAH og andre miljøgifter. Bunnstoffet virker slik at når båten ligger på
van n vil det kontinuerlig avgis biocider fra malingens overflate. Svenske
miljømyndigheter
har undersøkt hvor mye kobber og sink som avgis fra
fritidsbåter i løpet av en 5 mnd. sommersesong på vann. Det ble beregnet at
hver frit idsbåt i gjennomsnitt avga 0,82 gram kobber og 0,97 gram sink per dag
n år båtene lå på sjøen. For en gjennomsnittlig småbåthavn i Norge (129 båter)
tilsvarer dette et direkte utslipp til vann av kobber på ca. 16 kg og sink ca. 18
kg (COWI AS, 2018) .
På land er det hovedsakelig spyling og rengjøring av skroget og generelt
vedlikehold (skraping, pussing) som medfører at stoffer og partikler av bunnstoff
og maling spres til omgivelsene. Disse partiklene er også en kilde til mikropla st.
Ofte brukes det høytrykksspyler og spylevann med groer og løsnet bunnstoff går
i mange tilfeller direkte til sjø. De fleste bunnstoff inneholder også løsemidler.
Under vår - /høstpuss er det også vanlig med vedlikehold av motor ved at
motorolje og oljef iltre byttes. Oljeholdig avfall skal leveres som farlig avfall.
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Mange fritidsbåter har vannavkjølte innebordsmotorer og enkelte har også
vanntanker og septikanlegg. Når disse båtene tas på land blir vannet i stor grad
erstattet med frostvæske som enten tøm mes direkte på opplagsplassen eller på
sjø ved klargjøring om våren. Enkelte frostvæsker kan inneholde etylenglykol
som er giftig og slik frostvæske

5. 2

skal behandles som farlig avfall.

Drift av småbåthavn

og påvirkning

på vannmiljø

En småbåthavn i drift kan gi konsekvenser for både vannkvalitet,
organismesamfunn og de fysiske bunnforholdene gjennom (Eli Rinde, NIVA,
2012) :

›
›
›

Søl av drivstoff og oljeprodukter

›
›
›

Utslipp av maling og lakkprodukter

›

Båttrafikk g ir oppvirvling av sediment (forstyrrer
lysforhold (redusert fotosyntese)

Utslipp av eksos og forbrenningsprodukter
Utlekking av miljøgifter
bryggeanlegg

fra båtmotorer

fra bunnstoff og impregneringsmidler

fra båter og

Forsøpling og utslipp av organisk avfall
Vekst av begroingsorganismer
på brygger, tauverk og flytelegemer
kan igjen ha en eutrofieffekt so m gir lavt O nivå/råtten bunn
bunndyr)

og dårlige

5. 3

Ospøy – forurensning
naturmangfold

5. 3. 1

Potensielle negative effekter på ålegras Ospøy

Næringssalter

og konsekvenser

: Økt e tilførsler av næringssalter

– dette

for

under anleggsarbeidet

kan føre

til økt produksjon av planteplankton og dermed høyere partikkelinnhold i
vannmassene. Partikler i vannmassene, både i form av planteplankton og
suspendert stoff/slam fører til redusert lystilgang for ålegraset og kan gi en
reduksjon av nedre voksegrense. Ålegrasengenes utbredelse vil kunne krype
oppover begrenses mot grunnere vann.
Næringssaltanrikning
kan også føre til økt produksjon av opportunistiske
trådformede alger. Disse kan utnytte lys og næringsforhold mer effektivt enn
ålegraset og de vil vokse som påvekstalger på ålegraset eller danne mer
løstliggende forekomster av trådalger som overgror og skygger for ålegraset.
Slike algematter kan også danne tette tepper mellom ålegrasskuddene og fø re
til reduserte oksygenforekomster
i sedimentene (Direktoratet for
naturforvaltning,
2011) .
Småbåthavner
: Skygge fra brygger og båter kan redusere lyset under
minstekravet (15 - 20 % av overflatelyset) og vil hindre vekst av åle gras.
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Figur 10 : Ålegras trenger 15 - 20 % av overflatelyset for å vokse. Figuren viser lysforhold
på ulike dyp med og uten skygge (bryggeanlegg/båter).
Figuren er hentet
fra presentasjon av Eli Rinde, NIVA.

Forankring og mudring ka n også bidra til å fjerne ålegras fra disse lokalitetene.
Nedfall fra begroing og søppel kan dekke til bunnsedimentene, i tillegg til at
småbåthavner fører med seg økte belastninger av miljøgifter. Miljøgifter eller
olje kan medføre endringer i kjemiske fo rhold som kan gjøre sedimentene
uegnet for ålegras. Men, det er uvisst hvilke forurensninger og konsentrasjoner
som påvirker ålegraset.

5. 3. 2

Under tiltaket

Under tiltaket vil bygging av 294 meter kai , parkerings plasser og adkomstveier
medføre tilførsel av partikler og avrenning næringsstoffer fra land og oppvirvling
av sediment. Det er ingen mistanke om forurensede sedimenter i
havnebassenget, men som nevnt er ålegras og sukkertare
tilslamming og eutrofiering.

5. 3. 3

sårbare for

I driftsperioden

I tabellen under, Tabell 1 , er det beregnet et fremtidig årlig utslipp av biocidene
kobber og sink fra båter på sjø i småbåthavnen på Ospøy , basert på tall fra
COWIs utredning for Miljødirektoratet
(COWI AS, 2018) . Det er beregnet utslipp
fo r to alternativer:

›

Alternativ
1: 92 båtplasser
– maksimal kapasitet.
+ 20 båtplasser disponert av Veabuen båtlag.

›

Alternativ
2: 56 båtplasser . 1 småbåt per naust + 20 båtplasser
disponert av Veabuen båtlag.
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Tabell 1 : Tabellen viser beregnet årlig utslipp av kobber og sink i småbåthavnen.
Beregningene er basert på beregnet utlekkin g av biocider fra bunnstoff fra
båter som ligger på sjø som i rapporten Miljøvennlige småbåthavner
(COWI AS, 2018) .

Alternativ

Utlekking
av miljøgifter
i
løpet av en sommersesong

1:

Alternati

v 2:

92 båtplasser

56 båtplasser

Sink (0,82 g per båt / dag )

11,54 kg

7,03 kg

Kobber (0,97 g per båt / dag )

13,65 kg

8,31 kg

(5 måneder /153

dager )

I tillegg må man beregne at det vil være noe søl av drivstoff og oljeprodukter,
utslipp av eksos og forbrenningsprodukter
fra båtmotorer og generell forsøpling.

6

Avbøtende tiltak – miljøvennlige

småbåthavner

I prosjektet Hav møter Land er det laget en håndbok med sjekkliste for å
planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner (Länsstyrelsen, 2013) .
Prosjektet samler 26 kommune r, regioner universitet og statlige myndigheter i
Sverige, Norge og Danmark. Håndboken kan brukes som en sjekkliste når nye
og eksiterende småbåthavner skal planlegges og utvikles.
Det er flere faktorer som påvirker miljøet når man bygger i vannet:

›
›
›
›

Fysisk e inngrep
Effekter som følge av endret vannføring
Høyere innhold av gift og næringsstoffer
Støy og visuelle inngrep

Effektene kan oppstå både under og etter byggetiden som et resultat av det som
er blitt bygget. Dette er i stor grad beskrevet i eksisterende KU (RH Oppmåling,
2018) og detaljreguleringsplan;
her er det lagt vekt på tiltak som reduserer
konsekvenser
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Avbøtende tiltak Ospøy

I planleggingsfasen er det tatt hensyn til ålegrasforekomst ved plassering av
flytebrygger (RH Oppmåling, 2018) , se Figur 9 , og bryggeanlegg er plassert slik
at maksimal vannsirkulasjon

blir opprettholdt.

I detaljreguleringsplanen
(Plan ID 2112, 2018) er følgende forutsetninger
grunn for å hindre forurensning og skade på naturmangfold:

lagt til

›

§ 7 Ved bygging i sjø og på land skal det foretas avbøtende tiltak for å
redusere partikkelspredning.
Arbeidene skal foregå utenom ve kst - og
gytesesong

›
›

§ 8 Det er forbudt å etablere permanent

›

§ 32 Innenfor formålsgrensen skal nausteier og båteiere tilknyttet
planområde t ha felles renovasjonsanlegg.

§ 9 Det er forbud mot oljetømming,
rengjøring/vedlikehold
av båt.

fyllestasjon

bunnskraping,

for diesel
bunnsmøring

og

I tillegg anbefales følgende tiltak for å redusere forurensning og negativ
påvirkning på vannmiljø og natu rmangfold under tiltak og drift:

›

Det tilrådes ikke at det anlegges offentlig båtopptrekk siden dette kan
medføre økt båttrafikk fra båteiere som ikke har fortøyningsplass i
båthavnen.

›

Under tiltaket bør ålegrasforekomsten
beskyttes mot nedslamming
hjelp av siltgardin (eller ev. boblegardin).

›

Stolper eller andre deler av bryggeanlegget som har kontakt med vannet
bør i kke være behandlet med kjemisk beskyttelse av treverket. Det bør
heller konstrueres av stål, betong eller annet sterkt materiale.

›

Brygger/flytebrygger

ved

må ha åpninger som tillater at vannet sirkulerer.

Bryggene bør også ha en passasje mot stranden der vanne t kan strømme
forbi (Länsstyrelsen, 2013) .

›

Avfallshåndtering:
Småbåthavne n skal kunne ta imot alle typer avfall fra
de båtene som bruker anlegget. Omfang og utforming må vurderes i forhold
til behov. Det vil være behov for mottak av restavfall, avfall som skal
resirkuleres og muligens farlig avfall. Ettersom det på Ospøy ikke er tiltenkt
plass på land for rengjøring, vedlikehold eller lagring av båter kan man
vurdere at mengden farlig avfall er liten (COWI AS, 2018) .

›

Det bør utarbeides avfallsinstrukser/miljøinstrukser

til båteiere/brukere

båthavnen som bl.a. oppfordrer til bruk av miljøvennlige
opp godt synlig på avfalls stasjon eller informasjonstavle
båtforeningen.

av

produkter. Henges
og følges opp av

Tiltak som k an vurderes:

›

Vurder om pålebrygge kan erstatte flytebrygge. Pålebrygger er ofte bedre
for miljøet enn flytebrygger. Pålebrygger gir mindre skygge, de påvirker
ikke overflatestrømmene
(Länsstyrelsen, 2013) .

›

like mye, de gir ingen "pumpeeffek t er" etc .

Reduksjon av antall båtplasser fra 92 til 56 vil redusere utslipp av
tungmetaller
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7

Konklusjon

Det er per i dag umulig å unngå noe forurensning
som
sink.
sin k
hele

i småbåthavner.

Bunnstoffene

brukes for å hindre begroing inneholder hovedsakelig biocidene kobber og
For Ospøy småbåthavn er det estimert en årlig utlekking av ca. 11,5 kg
og 13,7 kg kobber som følge av at 92 småbåter (worst case) ligger i sjøen i
sommersesongen. I tillegg kommer småsøl av diesel og olje, eksos og

forbrenningsprodukter

fra motorer og generell forsøpling.

Vask og vedlikehold av båter utgjør den størst e miljøpåvirkningen
ved båthavner
i Norge. Ved rengjøring av skroget spyles gammelt bunnstoff av og ofte havner
dette da i sjøen. Det er påvist betydelig høyere konsentrasjoner av kobber, sink
og TBT i sedimentene ved spyleområder sammenlignet med resten a v arealet i
småbåthavnene (COWI AS, 2018) . Det viktigste tiltaket for å unngå
forurensning i havnebassenget på Ospøy er derfor at det er forbud mot
oljetømming, bunnskraping,
§ 9 (Plan ID 2112, 2018) .

bunnsmøring

og rengjøring/vedlikehold

Men, dette tiltak et innebærer at båteiere må utføre vedlikeholdet

av båt, ref.

et annet sted

som ikke nødvendigvis har gode løsninger for oppsamling av partikler/bunnstoff
og rensing av spylevannet. Totalt sett, utfra generelt miljøhensyn, vil det best e
være å etablere en moderne spyle plass med renseanlegg slik at nødvendig
båtpuss blir utført på kontrollert vis. Ettersom Miljødirektoratet
skal utarbeide
nye retningslinjer for småbåthavner som sannsynligvis innebærer strengere
krav, anbefaler COWI at det planlegges/tilrettelegges
for et ablering av ev.
fremtidig spyleplass el ler lignende . Se rapporten " Miljøvennlige småbåthavner "
for eksempler på alternative r til tradisjonell spyleplass (oppblåsbar tørrdokk,
skrogduk, skrogvaskemaskiner,

UV etc.) (COWI AS, 2018) .

Det er påvist ålegras, skjellsand og sukkertare i tiltaksområdet. Ålegras og
sukkertare er viktige tilholdssteder fo r en rekke arter. Ålegras trenger mye lys
og skygge fra brygger og båter vil virke negativt på utbredelsen . Dette er
hensyntatt i plasser ing av kaier og flytebrygge. Det antas at det vil være relativt
stor vannutskifting i bukta (VannNett, 2018) slik at konsentrasjonene av
utlekkede metaller fortynnes underveis og ikke påvirker forekomstene av
ålegras og sukker tare i særlig grad.
Med de avbøtende tiltak som allerede er planlagt i detalj reguleringsplanen
foreslåtte nye tiltak i kapittel 6.1 minimeres de negative eff ektene på

samt

vannmiljø/ forurensning og naturmangfold i sjø . Gode rutiner, oversiktlig
miljøstasjon samt jevnlig oppfølging og informasjon fra Veabuen båtlag vil være
viktig for å drive en mest mulig miljøvennlig småbåthavn.

8
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/1524

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

10.02.2020

REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
1.

Skatteinngang i Karmøy – November 2019

2.

Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019

3.

Årsrapport 2019 - Kemneren i Karmøy

4.

Finansrapport 3. tertial 2019

5.

Oversendelse av søknad om å sette i gang utredning - Justering av kommunegrense
mellom Haugesund og Karmøy

6.

Rapportering – politiske saker behandlet i kommunestyret 2019

7.

Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020

8.

Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap

9.

Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019

10.

Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019

11.

Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

12.

Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019

13.

Saksprotokoll fra formannskapsmøtets behandling av sak 2/10 – oversendelsesforslag fra
kommunestyremøtet 16.12.2019

14.

Tilbakemelding fra Vegdirektoratet til forslag til revidert bompengeopplegg for
Haugalandspakken

15. Orientering - Overføring til grønn fase - bygging av stangeland skole og stangelandshallen

MØTEPROTOKOLL
Karmøy ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 05.12.2019
Tid : Kl. 12:00 - 14:12
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

Henrik Staveland Tveitane
Radoslaw Robert Zilinski
Idunn Tho
Håvar Benestvedt
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Andrea Sæle
Håkon Losnegård Løkken

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9 medlemmer
Rådgiver oppvekst og kultur, Kristin Benestvedt, og fung.
formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Referent:

fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Kopervik videregående skole
Danielsen ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Kopervik ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Skudenes ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole

Ordfører Jarle Nilsen presiserte kort viktigheten av vervet som medlem i ungdomsrådet og
orienterte kort om budsjettarbeidet.
Karmøynytt ved /Kent Olsen orienterte kort om Karmøynytt og orienterte om deres ønske
om en egen ungdomsspalte. Ungdomsrådet ble forespurt om de ønsket være med å ha en
fast spalte i Karmøynytt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 7/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅD DEN 29.10.2019

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy ungdomsråd godkjenner protokoll fra møtet 29.10.2019.

Saknr. 8/19
MØTEPLAN 2020 - KARMØY UNGDOMSRÅD

Behandling:
Leder Staveland Tveitane foreslo:
Møtet 27 januar flyttes til 28 januar grunnet konflikt med andre møter.
Aarhus foreslo:
Møtetidspunkt endres fra 12.00 til kl. 11.30 grunnet bussforbindelse.
Forslag fremsatt av Staveland Tveitane enstemmig vedtatt.
Forslag fremsatt av Aarhus enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy ungdområd vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ

Jan

Ungdomsrådet

28

Feb

Mar

Apr

31

Mai

Jun

*14

8

Aug

Sep

Okt

16

12

Nov

Des
1

Kl. 11:30
*Ungdomskonferanse – med forbehold om endring av dato
&&& Fyll inn vedtaket i saken over

Saknr. 9/19
KUNSTPLAN 2020-24

Behandling:
Ungdomsrådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
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Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.

Saknr. 10/19
PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET

Behandling:
Erlend Bjelland v/Absurd Film presenterte sine forslag.
Forslaget består av 3 korte snutter med 3 ulike temaer:
1. Dataspill – far som «leker» kul
2. «Flasketuten peker på» – en mor som plutselig er med i leken
3. Omhandler en person som sliter psykisk
Det er samme personer som går igjen slik at man stifter bekjent skap til dem.
Ungdomsrådet diskuterte de 3 ulike forslagene.
Et enstemmig ungdomsråd tilsluttet seg forslaget til tema i filmsnutt 1 og 3.
Det var forslag om endret tema i filmsnutt nr. 2 – «flasketuten peker på».
Det ble derfor stemt over om ungdomsrådet skulle gå for forslaget fremsatt av Bjelland til
filmsnutt nr. 2.
Forslaget til tema for filmsnutt nr. 2 ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (Aarhus 1).
Bjelland forespurte ungdomsrådet om de ønsket å bidra som skuespillere/statister i filmene.
Håkon Losnegård Løkken, Idunn Tho og Radoslaw Robert Zielinski meldte seg. Sekretariatet
oversender kontaktinformasjon.
Vedtak:
Ungdomsrådet tilslutter seg Absurd Film v/Erlend Bjelland sitt forslag til promoteringsfilm
og ber om at arbeidet ferdigstilles før jul.

Saknr. 11/19
UNGDOMSKONFERANSE 2020 - PLANLEGGING 05.12.2019

Behandling:
Alsaker (H) presenterte seg selv og fortalte hva hovedutvalg oppvekst og kultur jobber med.
Alsaker skal bidra inn i arbeidet med ungdomskonferansen som representant fra
hovedutvalg oppvekst og kultur sammen med Wenche Lindtner jf. reglement for Karmøy
ungdomsråd pkt. 7.
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Tema for ungdomskonferansen ble diskutert, og et enstemmig ungdomsråd ønsket at årets
tema skulle være psykisk helse.
Leder Staveland Tveitane foreslo at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med
planleggingen.

Arbeidsgruppen gis mandat til å planlegge ungdomskonferansen, herunder foreta bookinger
av artister/deltagere etc. Det er åpent for samarbeid med andre aktører/foreninger for å nå
flest mulig i målgruppen. Arbeidsgruppen må orientere ungdomsrådet om arbeidet i de faste
møtene.
Losnegård Løkken fra Vormedal ungdomsskole orienterte om at friarealet på Vormedal
ungdomsskole kan benyttes om ønskelig.
Følgende personer ønsket å bidra i arbeidsgruppen og vil jobbe videre med planleggingen.
Jabina Behrends (ungdomsrådet)
Hedda Aarhus (ungdomsrådet)
Karoline Haugeberg (ungdomsrådet)
Radoslaw Robert Zielinski (ungdomsrådet)
Roald Alsaker (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Wenche Lindter (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Kristin Benestvedt (administrasjon - støttefunksjon)
Lene Yvonne Kvilhaug (administrasjon -støttefunksjon)
Vedtak:
Tema for ungdomskonferansen 2020 er psykisk helse.
Følgende arbeidsgruppe jobber videre med planleggingen av konferansen og gis mandat til å
foreta nødvendige fremdriftsmessige beslutninger:
Jabina Behrends (ungdomsrådet)
Hedda Aarhus (ungdomsrådet)
Karoline Haugeberg (ungdomsrådet)
Radoslaw Robert Zielinski (ungdomsrådet)
Roald Alsaker (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Wenche Lindter (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Kristin Benestvedt (administrasjon - støttefunksjon)
Lene Yvonne Kvilhaug (administrasjon -støttefunksjon)
Arbeidsgruppen rapporterer til ungdomsrådet.

Saknr. 12/19
REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019
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Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Protokoll fra hovedutvalg oppvekst og kultur – Saknr. 45/19 Eventuelt
Til etterretning.

Saknr. 13/19
EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 05.12.2019

Behandling:
1. Idunn Tho ble i forrige møte valgt som fast medlem i Ungdommens fylkesting i Rogaland.
Hun var til stede i Ungdommens fylkesting 9.-10 november. Tho orienterte om møtet og
fortalte blant annet at det ble avholdt orienteringer fra ulike politikere, handlingsplan for
2019-2020 ble vedtatt med mer.

2. Leder Henrik Staveland Tveitane ønsket at hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet
spørsmål om mulighet for etablering av en fullverdig skatepark i Karmøy kommune hvor
ulike typer av brett-, og sykkelaktiviteter muliggjøres. Han viser til at det mangler en slik
fullgod skatepark i Karmøy kommune.
Et enstemmig ungdomsråd vedtok å oversende spørsmålet til hovedutvalg oppvekst og
kultur.
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Sentraladministrasjonen

Notat til orientering
Lene Yvonne Kvilhaug

Til:

Vibeke Vikse Johnsen
Ørjan Røed
Morten Sørensen
Øystein Hagerup
Kristian Wikre
Cathrine Ellingsen
Marianne Simonsen

Kopi:

Fra

: Michael Werner Kolbeinsen

Arkivkode
232

Arkivsaknr./løpenr.
16/581 63746/19

Dato
05.12.2019

SKATTEINNGANG I KARMØY - NOVEMBER 2019

Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune per utgangen av november 2019 er på kr 1,1445
milliard. Den ligger kr 64 millioner, eller 5,9 %, over budsjett for samme periode.
Budsjettert skatteinngang for hele 2019 er på 1,0845 milliard.

Skatteinngangen for november måned er på kr 235,6 millioner. Det er kr 30,6 millioner, eller
14,9 %, over budsjett for denne måneden.
Konklusjon
Fordelings- og marginoppgjøret gav positivt utslag på skatteinngangen i Karmøy. Skatteinngangen
ligger per november over det som er budsjettert for hele 2019. Skatteinntektene i desember vil øke
budsjettavviket positivt. Desember måned gir imidlertid normalt lave skatteinntekter.
Økonomiavdelingen, kemneren
Michael W. Kolbeinsen

KARMØY KOMMUNE

(hele tusen)

Ajour per 30.11.2019

SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT
Totalt
Totalt
Forskuddstrekk
Forskuddskatt
inngått
inngått
%Inngått Inngått % 2017
2018 Inngått Inngått
2018
2018
2019 avvik
2019 avvik

Måned

BUDSJETT
Restskatt/renter/margin
Inngått Inngått % 2018
2019 avvik

TOTALT
Inngått Endring
2019 2018-19

Budsjett Tilleggs2019 regulert

%-avvik
budsjett

Januar
Februar
SUM

132 613
2 327
134 940

141 910 141 184
862
1 197
142 772 142 381

144 485
957
145 442

2%
-20 %
2%

336
547
883

211
438
649

-37 %
-20 %
-27 %

390
-882
-492

389
-450
-61

0%
-49 %
-88 %

145 085
945
146 030

2,2 %
9,6 %
2,3 %

141 500
1 500
143 000

2,5%
-37,0%
2,1%

Mars
SUM

172 331
307 271

180 751 171 227
323 523 313 608

175 589
321 031

3%
2%

9 471
10 354

9 869
10 518

4%
2%

53
-439

986
925

1760 %
-311 %

186 444
332 474

3,1 %
2,8 %

178 500
321 500

4,5%
3,4%

April
SUM

3 154
310 425

7 251
1 746
330 774 315 354

906
321 937

-48 %
2%

3 386
13 740

2 422
12 940

-28 %
-6 %

2 119
1 680

141
1 066

-93 %
-37 %

3 469
335 943

-52,2 %
1,6 %

5 000
326 500

-30,6%
2,9%

Mai
SUM

195 736
506 161

198 182 175 261
528 956 490 615

182 724
504 661

4%
3%

21 444
35 184

22 283
35 223

4%
0%

1 477
3 157

2 603
3 669

76 %
16 %

207 610
543 553

4,8 %
2,8 %

200 000
526 500

3,8%
3,2%

Juni
SUM

4 850
511 011

4 930
1 594
533 886 492 209

483
505 144

-70 %
3%

1 818
37 002

2 294
37 517

26 %
1%

1 518
4 675

1 842
5 511

21 %
18 %

4 619
548 172

-6,3 %
2,7 %

5 000
531 500

-7,6%
3,1%

Juli
SUM

126 558
637 569

132 813 130 094
666 699 622 303

134 219
639 363

3%
3%

228
37 230

156
37 673

-32 %
1%

2 491
7 166

2 363
7 874

-5 %
10 %

136 738
684 910

3,0 %
2,7 %

131 000
662 500

4,4%
3,4%

August
SUM

14 062
651 631

10 085
1 107
676 784 623 410

1 118
640 481

1%
3%

974
38 204

2 588
40 261

166 %
5%

8 004
15 170

7 604
15 478

-5 %
2%

11 310
696 220

12,1 %
2,9 %

13 000
675 500

-13,0%
3,1%

September
SUM

183 278
834 909

190 795 168 408
867 579 791 818

180 187
820 668

7%
4%

10 336
48 540

9 184
49 445

-11 %
2%

12 051
27 221

13 056
28 534

8%
5%

202 427
898 647

6,1 %
3,6 %

191 000
866 500

6,0%
3,7%

Oktober
SUM

6 657
841 566

11 395
3 967
878 974 795 785

1 348
822 016

-66 %
3%

1 052
49 592

1 044
50 489

-1 %
2%

6 376
33 597

7 828
36 362

23 %
8%

10 220
908 867

-10,3 %
3,4 %

9 000
875 500

13,6%
3,8%

November 201 120 207 234 181 273
SUM
1 042 686 1 086 208 977 058

201 390
1 023 406

11 %
5%

9 471
59 063

9 576
60 065

1%
2%

16 490
50 087

24 678
61 040

50 %
22 %

235 645
1 144 511

13,7 %
205 000
5,4 % 1 080 500

14,9%
5,9%

Desember
5 404
3 155
903
SUM
1 048 090 1 089 363 977 961

1 023 406

100 %
5%

1 886
60 949

60 065

100 %
-1 %

366
50 453

61 040

100 %
21 %

1 144 511

-100,0 %
4 000
5,1 % 1 084 500

-100,0%
5,5%
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Sentraladministrasjonen

Notat til orientering
Lene Yvonne Kvilhaug

Til:

Vibeke Vikse Johnsen
Ørjan Røed
Morten Sørensen
Øystein Hagerup
Cathrine Ellingsen
Kristian Wikre
Marianne Simonsen

Kopi:

Fra

: Michael Werner Kolbeinsen

Arkivkode
232

Arkivsaknr./løpenr.
16/581 1025/20

Dato
07.01.2020

SKATTEINNGANG I KARMØY - DESEMBER 2019

Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune per 31.12.2019 var på kr 1 149 889 000. I forhold til
2018 er det en økning på kr 60,5 millioner, eller 5,6 %.

Konklusjon
Skatteinngangen ved utgangen av 2019 var på kr 65,4 millioner, eller 6 %, over et budsjett på
Kr 1 084 500 000.

Økonomiavdelingen, kemneren
Michael W. Kolbeinsen

KARMØY KOMMUNE

(hele tusen)

Ajour per 31.12.2019

SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT
Totalt
Totalt
Forskuddstrekk
Forskuddskatt
inngått
inngått
%Inngått Inngått % 2017
2018 Inngått Inngått
2018
2018
2019 avvik
2019 avvik

Måned

BUDSJETT
Restskatt/renter/margin
Inngått Inngått % 2018
2019 avvik

TOTALT
Inngått Endring
2019 2018-19

Budsjett Tilleggs2019 regulert

%-avvik
budsjett

Januar
Februar
SUM

132 613
2 327
134 940

141 910 141 184
862
1 197
142 772 142 381

144 485
957
145 442

2%
-20 %
2%

336
547
883

211
438
649

-37 %
-20 %
-27 %

390
-882
-492

389
-450
-61

0%
-49 %
-88 %

145 085
945
146 030

2,2 %
9,6 %
2,3 %

141 500
1 500
143 000

2,5%
-37,0%
2,1%

Mars
SUM

172 331
307 271

180 751 171 227
323 523 313 608

175 589
321 031

3%
2%

9 471
10 354

9 869
10 518

4%
2%

53
-439

986
925

1760 %
-311 %

186 444
332 474

3,1 %
2,8 %

178 500
321 500

4,5%
3,4%

April
SUM

3 154
310 425

7 251
1 746
330 774 315 354

906
321 937

-48 %
2%

3 386
13 740

2 422
12 940

-28 %
-6 %

2 119
1 680

141
1 066

-93 %
-37 %

3 469
335 943

-52,2 %
1,6 %

5 000
326 500

-30,6%
2,9%

Mai
SUM

195 736
506 161

198 182 175 261
528 956 490 615

182 724
504 661

4%
3%

21 444
35 184

22 283
35 223

4%
0%

1 477
3 157

2 603
3 669

76 %
16 %

207 610
543 553

4,8 %
2,8 %

200 000
526 500

3,8%
3,2%

Juni
SUM

4 850
511 011

4 930
1 594
533 886 492 209

483
505 144

-70 %
3%

1 818
37 002

2 294
37 517

26 %
1%

1 518
4 675

1 842
5 511

21 %
18 %

4 619
548 172

-6,3 %
2,7 %

5 000
531 500

-7,6%
3,1%

Juli
SUM

126 558
637 569

132 813 130 094
666 699 622 303

134 219
639 363

3%
3%

228
37 230

156
37 673

-32 %
1%

2 491
7 166

2 363
7 874

-5 %
10 %

136 738
684 910

3,0 %
2,7 %

131 000
662 500

4,4%
3,4%

August
SUM

14 062
651 631

10 085
1 107
676 784 623 410

1 118
640 481

1%
3%

974
38 204

2 588
40 261

166 %
5%

8 004
15 170

7 604
15 478

-5 %
2%

11 310
696 220

12,1 %
2,9 %

13 000
675 500

-13,0%
3,1%

September
SUM

183 278
834 909

190 795 168 408
867 579 791 818

180 187
820 668

7%
4%

10 336
48 540

9 184
49 445

-11 %
2%

12 051
27 221

13 056
28 534

8%
5%

202 427
898 647

6,1 %
3,6 %

191 000
866 500

6,0%
3,7%

Oktober
SUM

6 657
841 566

11 395
3 967
878 974 795 785

1 348
822 016

-66 %
3%

1 052
49 592

1 044
50 489

-1 %
2%

6 376
33 597

7 828
36 362

23 %
8%

10 220
908 867

-10,3 %
3,4 %

9 000
875 500

13,6%
3,8%

November 201 120 207 234 181 273
SUM
1 042 686 1 086 208 977 058

201 390
1 023 406

11 %
5%

9 471
59 063

9 576
60 065

1%
2%

16 490
50 087

24 678
61 040

50 %
22 %

235 645
1 144 511

13,7 %
205 000
5,4 % 1 080 500

14,9%
5,9%

Desember
5 404
3 155
903
SUM
1 048 090 1 089 363 977 961

1 384
1 024 790

53 %
5%

1 886
60 949

2 901
62 966

54 %
3%

366
50 453

1 093
62 133

199 %
23 %

5 378
1 149 889

70,5 %
4 000
5,6 % 1 084 500

34,5%
6,0%
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Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: mandag 9. desember 2019 10.29
Til: Fjellkårstad Ørjan <orjan_fjellk@hotmail.com>; Hundhammer Bjørn <bjorn@hundhammer.no>; Kalstø Elisabeth
<ekalstoe@gmail.com>; Lohne Thor Otto <th‐lohne@online.no>; Lohne Thor Otto <tolo@borglandadvisory.com>; Melhus Tor
Inge <tor@zeit.no>; Tvedt Torunn <torunntvedt@hotmail.com>; Utseth Linn <linn.utseth@gmail.com>
Kopi: Bjørn Andersen <ban03@karmoy.kommune.no>; Arnøy Hans Christian <hanschristianarnoy@gmail.com>; Bakkevold
Kåre <kare.bakkevold@haugnett.no>; Bjørnnes Kurt O. <kurt@bjornnes.com>; Braut Eirik <eirik.braut@kpmg.no>; Byrknes
Norunn <norunn.byrknes@gmail.com>; Cathrine Ellingsen <cel@karmoy.kommune.no>; Elin Davidsen
<eda@karmoy.kommune.no>; Gyda Dickson <gdi@karmoy.kommune.no>; Espeset Jon <jespeset@hotmail.com>;
Fundingsrud Ole Willy <ole.willy.fundingsrud@kpmg.no>; Gjerdevik Solrun <solrun.gjerdevik@gmail.com>; Øystein Daviknes
Hagerup <odh01@karmoy.kommune.no>; Vibeke Vikse Johnsen <vijo@karmoy.kommune.no>; Kalstø Maria
<mariakalstoe@gmail.com>; Kirkhus Karl Magnus <mkirkhu@online.no>; Lene Yvonne Kvilhaug <lyk@karmoy.kommune.no>;
Siv Elisabeth Røksund Lie <sili@karmoy.kommune.no>; Lothe Rhonda Helen Nes <rhonda_nes@hotmail.com>; Jarle Nilsen
<jni01@karmoy.kommune.no>; Nora Olsen‐Sund <nos01@karmoy.kommune.no>; Ørjan Røed <oro@karmoy.kommune.no>;
Sandven Bjørg Rabbe <bjorg.sandven@kpmg.no>; Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Stakland Roald
<roald.stakland@kpmg.no>; Lars Inge Svalland <lis01@karmoy.kommune.no>; Svendsen Elvira Kristin
<elvira_kristin@hotmail.com>; Morten Sørensen <mos@karmoy.kommune.no>; Per Velde <pve01@karmoy.kommune.no>;
Vikingstad Ernst <er‐viki@online.no>; Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Protokoll ‐ Karmøy kontroll‐ og kvalitetsutvalget 03.12.19

Viser til vedlagt brev og protokoll.
Protokollen er også lagt ut på våre nettside www.kontrollutvalgene.no
Den vil også bli lagt ut på kommunen sin nettside.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

Karmøy kommune
v/postmottak (via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

19/470/033/tha

Toril Hallsjø

09.12.19

Arkiv

Telefon

95 98 69 79

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – PROTOKOLL – 03.12.19
Vedlagt følger protokoll fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 3. desember 2019.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av utvalgsleder og den vil bli lagt fram for
utvalget til endelig godkjenning i neste møte den 5. februar 2020.
Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:

Protokoll fra 03.12.19

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Møte nr. 7/19

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Tirsdag 3. desember 2019 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under
ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus. Han ønsket velkommen til første møte i utvalget i
denne valgperioden.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, rom 309

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 14.00 – kl. 16.40

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

Hans Christian Arnøy (FrP)

FORFALL:

Bjørn Hundhammer (FrP)

IKKE MØTT:

Torunn Tvedt (KrF)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland
kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG
AS Bergen

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Arkivleder May Britt Berg i sak 43/19
Budsjettsjef Øystein Hagerup i sak 44/19

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 40/19

KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til
orientering.
Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019 eller
Til evalueringen for perioden 2015-2019 vil utvalget vil framheve følgende ……….
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalgssekretær gjorde greie for utvalgets ansvar og oppgaver. Revisor supplerte underveis.
Tre av medlemmene hadde deltatt på opplæringskveld i Aksdal. Medlemmene stilte spørsmål
og diskuterte ulike sider ved vervet. Evalueringsskjema fra forrige utvalg ble lite kommentert.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til
orientering.
Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019.
SAK 41/19

MØTEPLAN FOR 2020

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:
onsdagene kl. 17.30: 05.02, 18.03, 13.05, 17.06, 26.08, 23.09, 21.10 og 18.11
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalget drøftet forslag til datoer. Møtedato i mai passet ikke for Lohne. Medlemmene ble
enige om ikke å endre dato. Utvalget hadde ellers ingen merknader til utkastet og enig i at
møtene starter kl. 17.30.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:
onsdagene kl. 17.30: 05.02, 18.03, 13.05, 17.06, 26.08, 23.09, 21.10 og 18.11
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.
SAK 42/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.09.19

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.09.19 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.09.19 godkjennes.
SAK 43/19

ORIENTERING OM ARKIVSITUASJONEN I KARMØY KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar arkivleders redegjørelse om arkivsituasjonen i
Karmøy kommune til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Arkivleder orienterte om bakgrunn for avvikene som kom etter tilsyn i 2014. Kommunen har
nå etablert et godt fjernarkiv og mye er blitt avlevert til det interkommunale arkivet i
Arkivenes hus på Ullandhaug. Mye av arkivmaterialet er også de siste årene blitt digitalisert.
Hun mente arkivforholdene var bra og var fornøyd med forholdene. Utvalget hadde ingen
merknader.
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar arkivleders redegjørelse om arkivsituasjonen i
Karmøy kommune til orientering.
SAK 44/19

ORIENTERING
OM
ØKONOMISITUASJONEN
2019
BUDSJETTFORSLAG 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-23

OG

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for
2019 og budsjettforslaget 2020 og økonomiplan 2020-2023 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Budsjettsjefen orienterte om opptakten til årets økonomiplan, utfordringsdokumentet og sak
om finansielle måltall i juni 2018 om størrelse på netto driftsresultat (minimum 1,75 %),
justert lånegjeldgrad (ikke over 45 %) og disposisjonsfond (minimum 7,5 % av driftsinntekter). Budsjettarbeidet har vært mer krevende i år enn tidligere, da det er mer press på
utgiftssiden. Spesielt har det vist seg at omsorgskostnadene for kommunene har økt kraftig de
siste årene.
Rådmannen har lagt fram et budsjettforslag som inneholder 60 mill. kr i innsparingstiltak. Det
har ført til at flere ikke-lovpålagte oppgaver har måttet blitt foreslått kuttet. I tillegg er det
flere områder hvor kostnadsnivået må reduseres fra dagens nivå, for å holde budsjettrammen.
Økte utbytteinntekter og lavere pensjonskostnader har reduserte innsparingen til 30 mill. kr.
Kommunens investeringsplan går over 10 år og finansieringen er beregnet til 2,8 milliarder i
lånebehov. Budsjettforslaget ble behandlet av formannskapet dagen før og vedtas av
kommunestyret 16. desember. Utvalget hadde bl.a. spørsmål om måltall opp mot vedtatt
budsjett.
Utvalgsleder takket for presentasjonen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for
2019 og budsjettforslaget 2020 og økonomiplan 2020-2023 til orientering.
SAK 45/19

BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER
OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller risiko- og vesentligvurderinger og Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Karmøy kommune slik den
foreligger i vedlagte prosjektplan/ med disse endringene. Rammen blir satt til 140 timer.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud presenterte prosjektplanen. Han gjorde greie for planlagt
prosess, metode og tidsramme. Medlemmene drøftet forslaget og revisor svarte på spørsmål.
Utvalget sluttet seg til framlegget.
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller risiko- og vesentligvurderinger og Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Karmøy kommune slik den foreligger
i vedlagte prosjektplan. Rammen blir satt til 140 timer.
SAK 46/19

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2020

Sekretariatets innstilling:
1.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg støtter KPMGs anbefaling om ikke å bestille et
prosjekt om rus- og psykisk helse i 2020.

2.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om «Tidlig innsats» (alternativt annet prosjekt) til neste møte
på nyåret 2020.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud forklarte bakgrunn for å endre valg av prosjekt. I følge han
vil ikke nytten stå i forhold til kostnadene med et prosjekt inne rus- og psykisk helse. Det har
vært mange tilsyn innen feltet uten store avvik eller ingen avvik og de har også gjort
egenevaluering. Han mente et prosjekt innen «tidlig innsats» kunne ha større verdi. Utvalget
sluttet seg til forslaget.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
1. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg støtter KPMGs anbefaling om ikke å bestille et
prosjekt om rus- og psykisk helse i 2020.
2. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om «Tidlig innsats» til neste møte på nyåret 2020.
SAK 47/19

REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2019

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2019 fra
KPMG for regnskapsrevisjonen og presentasjonen fra revisor om interimsrevisjonen så langt i
2019 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Revisor Fundingsrud orienterte om planen. Han gjorde det på vegne av revisor Roald
Stakland som er oppdragsansvarlig revisor, men som ikke hadde anledning å møte etter endret
møtedato. Han fortalte om personalet som jobber med kommunerevisjon, risikovurderinger,
om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen spesielt har fokus
på. Revisor svarte på spørsmål underveis. Utvalget hadde ingen merknader til planen.
Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2019 fra
KPMG for regnskapsrevisjonen til orientering.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAK 48/19

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 03.12.19

Sekretariatets innstilling:
Referatsakene 65– 75 blir tatt til orientering.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vise til tilbakemelding fra kommunalsjef teknisk om
brukere og leieforhold ved Sundvegen Næringspark og vil oppfordre administrasjonen til å
følge opp denne saken og lignende saker slik at areal i Karmøy kommune blir benyttet i
samsvar med det formål som vedtatte reguleringsplaner angir.
65.
66.
67.
68.

Statusoversikt pr. november 2019
Kommunestyrevedtak 21.10.19 – valg av kontrollutvalg for perioden 2019- 2023
Taushetserklæringsskjema (ble signert i møtet)
Tilbakemelding fra kommunalsjef teknisk om brukere og leieforhold ved Sundvegen
Næringspark datert 25.11.19
69. Oversendelse av utvalgets vedtak 25.09.19, sak 39/19
70. Oversendelse av utvalgets vedtak 28.08.19, sak 33/19 om bruk og leieforhold ved
Sundvegen etter henvendelse fra innbygger om mulig miljø- og faunakriminialitet
71. Representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 14.11.19
72. Representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
73. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene i Rogaland - Sandnes 09.01.20
74. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020
75. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalgssekretær gikk igjennom sakene. Utvalget sluttet seg til innstillingen vedr Sundvegen.
Flere av medlemmene var interessert å delta i Sandnes og Gardermoen. Utvalget var enig om
at leder og nestleder reiser på kontrollutvalgskonferansen, og at alle kunne delta på
Sandneskonferansen. Sekretariatet sørger for påmelding, mens reisen ordnes selv.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Referatsakene 65– 75 blir tatt til orientering.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vise til tilbakemelding fra kommunalsjef teknisk om
brukere og leieforhold ved Sundvegen Næringspark og vil oppfordre administrasjonen til å
følge opp denne saken og lignende saker slik at areal i Karmøy kommune blir benyttet i
samsvar med det formål som vedtatte reguleringsplaner angir.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg deltar på NKRF-konferansen 2020 med leder og
nestleder. Sekretariatet sender påmelding og deltakerne bestiller flybillett selv.
Eventuelt
Ingen saker ble meldt.
Neste møte er satt til onsdag 5. februar kl.17.30.
Karmøy, 3. desember 2019

Tor Inge Melhus (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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STYREPROTOKOLL
Onsdag 4. desember 2019 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Astri Furumo.
MØTESTAD:

Haugesund rådhus, biblioteket

MØTESTART/-SLUTT:

kl. 16.10 – 17.30

FRÅ STYRET MØTTE:

Astri Furumo og Siv Bente Stople Østbø

FORFALL:

Simon Næsse og varamedlem Randi I. Rettedal

FRÅ SELSKAPET MØTTE:

Dagleg leiar Toril Hallsjø

INNKALLING:

Godkjent, utsending 27.11.19 og 03.12.19

SAKSLISTE:

Ingen merknader

Følgjande saker blei handsama:
SAK 17/19 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 17.09.19
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Protokoll frå styremøtet den 17.09.19 blir godkjent.
Styrehandsaming 04.12.19:
Styret hadde ingen merknader til protokollen.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Protokoll frå styremøtet den 17.09.19 blir godkjent.

SAK 18/19 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.12.19
Vedlegg:
20. Resultata frå lønnsforhandlingane 30.09.19 (unntatt off. – OFL § 23.1)
21. Evaluering av arbeidet i sekretariatet – tilbakemeldingar- utvalsmedlemmer høsten 2019
22. Opplæringskveld for nye kontrollutval 12.11.19 m/deltakarliste
23. Medarbeidarsamtale mellom dagleg leiar og styreleiar 05.11.19 (unntatt off. – OFL § 13)
24. konferansen – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 09.01.20 i Sandnes
25. Møteplan 2020 – alle kontrollutvala på Haugalandet
26. Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 - begge påmeldt
Styrehandsaming 04.12.19:
Styreleiar orienterte om lønsforhandlingane og medarbeidarsamtale med dagleg leiar. Då
selskapet har to tilsette, meinte styret at det kunne opnast for at rådgjevar også kunne få tilbod
om jobbsamtale med styreleiar, dersom han ønskte det. Dagleg leiar tar, som tidlegare år
medarbeidarsamtalen med tilsett/e.

Side 2
Då styremedlem ikkje hadde vore kontrollutvalsmedlem før ho gjekk inn i styret, meinte ho at
det hadde vore nyttig om ho hadde delteke på opplæringskvelden, men dato hadde ikkje
passa. Styreleiar støtta det og viste til konferansen i Sandnes. Dato passa. Dagleg leiar melder
på styremedlem og selskapet dekkjar kostnadene.
Dagleg leiar orienterte om at det blir ein travel vår og haust med planarbeid for
forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll og førebuing av anbod på revisjonstenestene.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Styret tar referatsakene 20 – 26 til orientering.
Styremedlem Siv Bente Stople Østbø meldes på konferansen for kontrollutvala 09.01.20 i
Sandnes.

SAK 19/19 – STATUSOVERSIKT PR. DESEMBER 2019
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Statusoversikt pr. november/desember 2019 blir tatt til orientering.
Styrehandsaming 04.12.19:
Rekneskapsrapport pr. 04.12.19 blei delt ut. Rapporten mangla faktura frå Tysvær kommune
knytte til porto, kontorstol og nytt datautstyr. Desemberløn og nokre fakturarar var heller
ikkje ført. Dagleg leiar gjekk i gjennom rapporten og meinte rekneskapen i år igjen ville gå i
pluss. Etter fleire år med overskot hadde no selskapet ein god buffer. Styret meinte det var
rom for å oppgradere dataverktøy for å lette arbeidet. Styret var elles nøgd med stoda og
orienteringa.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Statusoversikt pr. desember 2019 blir tatt til orientering.

SAK 20/19 – MØTEPLAN 2020
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Styret vedtar følgjande møteplan for 2020:
tysdag 04.02, tysdag 31.03, torsdag 17.09 og onsdag 09.12 kl. 16.00.
Representantskapsmøtet blir sett til måndag 27. april kl. 18.00
Dagleg leiar kan, i samråd med styreleiar, endre møtedato dersom det vert naudsynt.
Styrehandsaming 04.12.19:
Styreleiar gjorde merksam på at ho var oppteken 04.02 og at det var planlagt fylkesting 09.12.
Styret og dagleg leiar blei samd i å endre møtedatoane til 11.02 og 02.12.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Styret vedtar følgjande møteplan for 2019:
tysdag 11.02, tysdag 31.03, torsdag 17.09 og onsdag 02.12 kl. 16.00.
Representantskapsmøtet blir sett til måndag 27. april kl. 18.00
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Side 3
Dagleg leiar kan, i samråd med styreleiar, endre møtedato dersom det vert naudsynt.

SAK 21/19 – SENIORPOLITIKK I HKS IKS
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: (utan innstilling)
Styrehandsaming 04.12.19:
Styret hadde drøfta saka i forkant av møtestart. Dei meinte det difor ikkje var naudsynt at
dagleg leiar fråtredde. Saka er aktuell for ho i 2020.
Styret var tydeleg på at vedtaket frå 2009 var gjeldande. Bonus kan utbetalast og ekstra
fridager nyttast for dagleg leiar på nyåret, dersom ho ved skriftleg avtale ønskte å nytte
ordninga.
Men dei ønskte også at saka blei sendt til representantskapet med framlegg om å auke
bonusen med kr 3000, basert på ei prisregulering dei 10 siste åra. Ny bonus vil då gjerast
gjeldande frå og med 2020. Ny sum vil då bli etterbetalt, dersom representantskapet følgjer
styret si tilråding.
Vidare ønskte styret at det blei tatt inn i ordninga eit nytt punkt om regulering annakvart år i
etterkant av hovudoppgjeret for det sentrale lønsoppgjeret for kommunal sektor, slik at det
blei ei automatisk oppjustering. Mange kommunar er no på veg til å stramme inn si
seniorpolitikk, men styret var av den oppfatning at då selskapet ikkje har trong for vikar, slik
som innan skule og omsorg, er ordninga eit godt insitament for å få tilsette til å stå lenger, enn
heller å ta ut AFP. Bonusutbetaling vil falle klårt rimeligare enn selskapet si arbeidsgjevardel
til pensjonskostnader på kr 150-200.000 pr. år.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Styret visar til gjeldande tiltaksordning for seniorpolitikk i HKS IKS og vil tilrå oppjustering
av bonusbeløp til kr 18 000 og at det vert tatt inn eit punkt om automatisk oppjustering som
følgjer lønnsoppgjeret. Dagleg leiar lagar ny framlegg til tiltaksordning.
Samrøystes vedtak 04.12.19 og styret si innstilling til representantskapet:
Tiltaksordninga for seniorpolitikk for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert
godkjent slik den ligg føre som følgje av oppdatering frå og med 2020.
EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.
Neste møte
Neste styremøte blir tysdag 11. februar 2020 kl. 16.00.
Årsrekneskap og utkast til årsmelding/styreberetning vert handsama før dei blir overlevert til
revisor.
Aksdal, 4. desember 2019

Astri Furumo (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar
3

teknisk etat
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SVAR - ORIENTERING OM TILDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER GJENNOM
FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FOR 2020
SØKNAD FRA KARMØY KOMMUNE
Det vises til anmodning om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020. Karmøy kommune ønsker å søke om tilskudd til følgende tiltak:

Søknad 2020 (beløp til høyre er søknadsbeløp):
1. Gatelys Kvalavågsvegen. Fra kryss Helganesvegen til kryss Skeievegen: 2,1 mill
2. Planleggingsmidler Gang - og sykkelveg Skarvene: 360.000,3. Gatelys Nygårdsvegen inkludert sikring av krysningssted Veldetunvegen: 420.000,4. Gatelys Kyrkjevegen (fylkesveg): 2,0 mill.
Prosjektene er nærmere beskrevet i vedlagte prosjektskjema.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021
Samtlige omsøkte tiltak for 2020 er med i kommunens trafikksikkerhetsplan. «Kommunedelplan
for trafikksikkerhet 2018 – 2021». Kommunen har vært bevisst på å følge prioriteringene gitt i
denne. Tre av omsøkte tiltak er på kommunale veger, mens ett berører fylkesveganlegg. En har
også vektlagt at tiltakene raskt kan igangsettes.
Gatelysene langs Kvalavågsvegen er bestilt og klar for utføring på nyåret. Prosjektleder i
kommunen er Elin Kalveland. Når det gjelder gang -og sykkelveg gjennom Skarvene er dette
også et høyt prioritert tiltak i kommunen. Det er satt prosjektleder på dette tiltaket også.
Nygårdsvegen er en sentral skoleveg tett opp mot hovednettet gjennom Karmøy. Kryssingen
over Veldetunvegen vurderes til å være et viktig trafikksikkerhetstiltak som bør gjennomføres

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

samtidig. Området ble befart i høst med representanter fra Statens vegvesen (Johnny Kousgaard
Pedersen) etter mottatt bekymringsmelding fra foreldre.
Gatelys langs Kyrkjevegen er omsøkt som et tiltak langs fylkesveg. Av hensyn til maksbeløp på 2
mill. har en valgt å dele stekningen i etapper. Nordre del anses gjennomførbart for en slik sum.
Dersom det skulle være mer tilgjengelige midler til fylkesveg, setter vi selvsagt pris på om også
sørlig del / utvidet strekning, ble gjennomført samtidig. Tiltaket er tatt opp med Statens
vegvesen, som fra nyåret vil være fylkeskommunens representant.
Handlingsplanen for planperioden 2018 – 2021 er vedlagt. For hele planen vises til link:

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/03/Kommunedelplan-fortrafikksikkerhet-2018-2021.pdf

Trafikksikker kommune
Karmøy kommune ble klassifisert som trafikksikker kommune i 2019. Dette er et kvalitetsstempel
vi nå er stolte av å inneha.

Tidligere mottatt tilskudd:
2016:
 Gang -og sykkelveg Fv 840 Storasundvegen – planleggingsmidler . Tilskudd: 1,5 mill
 Gang -og sykkelveg Fv 840 Torvastadvegen – planleggingsmidler. Tilskudd: 800.000,Status:
Begge tiltakene er Ferdig. Revisjonsattest er bestilt og oversendes når denne foreligger.

2018:
 Gang - og sykkelveg Fv 840 Torvastadvegen- Arkeologisk registrering: 580.000, Etablering av «Hjertesoner/ Aktiv skoleveg»- bilfrie soner rundt skolene. Skilting og
markering i asfalt. Søknadssum: kr 480.000,-.
 Mobilt anlegg for sykkelopplæring / ferdighetsløype. Innkjøp av moduler og tilhenger.
Søknadssum: kr. 60.000,Status:
Arkeologisk registrering vil bli utført feltsesongen 2020.
Etablering av hjertesoner er startet opp. Det er nettopp inngått avtale med konsulentfirmaet Cowi
AS om bistand til utarbeidelse av detaljplaner/løsninger for Aktiv skoleveg (Norheim og
Grindhaug skoler er gitt prioritet). Medvirkning fra elever vil bli vektlagt i dette arbeidet.
Mobilt anlegg er Ferdig. Revisjonsattest er bestilt og vil bli oversendt når dette foreligger.

2019:
 Sykkelveg med fortau Åsebøen- Stangeland ungd. Skole: 2,1 mill.
Status:
Deler av tiltaket er utført i samarbeid med Statens Vegvesen i forbindelse med prosjektet
fortau/gang -og sykkelveg Åsebøen – Stangeland. Videre arbeid må avventes til endelig status på
finansiell medvirkning foreligger fra Statens vegvesen.
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Karmøy kommune anmoder med dette om at tidligere tildelt tilskudd opprettholdes inntil
prosjektene er gjennomført.
Kommunen ønsker å takke for tidligere mottatte tilskudd. Slike tilskudd er en viktig pådriver for
gjennomføring av viktige trafikksikkerhetstiltak i kommunene. Håper med dette på en positiv
behandling av søknaden!

Med vennlig hilsen

Hilde C. Pettersen
Rådgiver samferdsel og sykkel

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi :
Eiliv Staalesen, kommunalsjef teknisk, her
Formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug, her
Statens vegvesen, region vest, Leikanger
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Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Gatelys Kvalavågsvegen
Prioritet: 1

Skolekrets: Avaldsnes

Fylkesveg nr.: ……………………. Kommunal veg: X

Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gatelys
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, mobil
90152499.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg o.l.)
Målestokk 1: 7500. Røde prikker: Omsøkt strekning – Kommunal veg. Gjelder strekningen fra kryss
Skeievegen til kryss E134 Helganesvegen. Grønne prikker: Strekning med nytt gatelys- utført i regi av
Statens vegvesen i 2019- fylkesveg. Rød firkant er Avaldsnes barneskole.

Prosjektskjema
Beskrivelse av problemet:
Tiltaket omfatter Gamle Kvalavågsvegen fra kryss med Skeievegen til kryss med Helganesvegen.
Strekningen er på ca 1,1 km og gjelder kommunal veg. Statens Vegvesen har dette året utført gatelys langs
resterende strekning som er fylkesveg, fra kryss Skeievegen til Avaldsnes / Skeie (E134).

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Tilbud fra Haugaland Kraft er innhentet. Arbeid med grøft og nedsetting av stolper skal utføres av
Entreprenør Vassbakk & Stol. Arbeid med å få inn signerte avtaler med grunneierne om tillatelse til
plassering av stolper er tilnærmet avsluttet.

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket:
Tryggere skoleveg. Gamle Kvalavågsvegen blir benyttet som «snarveg/omkjøring» av enkelte som
erstatning for Fv 547 / E134 (hovedveg gjennom Karmøy) i rushtiden. Gamle Kvalavågsvegen er videre en
populær strekning for syklister / tur og treningssykling / anbefalt turistrute for sykkel. Gatelys vil være et
viktig trafikksikringstiltak i dette område.

Totale kostnader (plan og anlegg): 3,5 mill
Søknadsbeløp (maks. 60 %): 2,1 mill
For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Dekning av eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, , jf Handlingsplan Kommunedelplan for
trafikksikkerhet
Eventuelle andre forhold:

Konto for overføring av tilskudd: Kontonr: 3207 2163 841. Tilskuddet merkes Trafikksikring med initialene
HPE.

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Turveg / gang -og sykkelveg Skarvene
Prioritet: 2

Skolekrets: Torvastad

Fylkesveg nr.: ……………………. Kommunal veg: X

Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gang-og sykkelveg - planleggingsmidler
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, Mobil : 90
15 24 99.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg o.l.).
Målestokk: 1:7500

Prosjektskjema
Beskrivelse av problemet:
Beboere langs Storasundsvegen mangler trygg skoleveg. Det er opparbeidet en sti fra Litlasundsvegen
(byggefelt) gjennom marka via privat veg til Torvastadvegen (opparbeidet i privat regi). Denne stien er ikke
belyst, blir ikke brøytet og er ikke universell utformet. Reguleringsplanen viser ny gang- og sykkelveg/turveg
helt frem til Hålandvegen. Fra Hålandvegen er det gang - og sykkelveg frem til Torvastad skole. Gang- og
sykkelvegen vil være en skoleveg med opplevelseskvaliteter (lagt utenom trafikkerte veger).

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Reguleringsplan vedlagt – godkjent i 2018.

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket:
Det søkes om planleggingsmidler til utarbeidelse av en teknisk plan/byggeplan med anbudsbeskrivelse.
Anbudsbeskrivelsen må inneholde en kostnadskalkyle for gjennomføring. Dette vil gi et godt utgangspunkt
for å få tilstrekkelig grunnlagsmateriell for gjennomføring og sikre ønsket fremdrift.

Totale kostnader (plan og anlegg): 600.000,- (kun planmidler)
Søknadsbeløp (maks. 60 %): 360.000,For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Dekning av eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Eventuelle andre forhold:

Konto for overføring av tilskudd: Kontonr. 3207 2163 841. Tilskuddet merkes Trafikksikring med initialene
HPE.

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Gatelys Nygårdsvegen inkludert sikring av kryssingssted Veldetunvegen
Prioritet: 3

Skolekrets: Avaldsnes

Fylkesveg nr.: ……………………. Kommunal veg: X

Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gatelys inkludert sikring av kryssingssted skoleveg
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, mobil
90152499.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg
o.l.)Målestokk 1: 7500

Prosjektskjema

Beskrivelse av problemet:
Dårlig belyst kommunal veg. Strekningen må suppleres med nye gatelys for å få en sammenhengende
belysning. Kryssing av Veldetunvegen er trafikkfarlig. Det er mottatt bekymringsmelding fra foreldre som
sender skolebarn på denne strekningen til Avaldsnes skole. Veldetunvegen betjener et stort boligfelt og
kryssingen skjer tett opp mot E134 /hovedvegen gjennom Karmøy.

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Supplere med nye gatelys langs Nygårdsvegen, samt utbedre kryssingssted for sårbare trafikanter over
Veldetunvegen. Strekningen må sikres en sammenhengende belysning ved å supplere med 2-3 nye gatelys.
Det er behov for å heve et lite parti av Nygårdsvegen slik at kryssing av Veldetunvegen kan skje på en
tilfredsstillende måte. I tillegg må det etableres ca 25 m med fortau slik at skolebarn kan krysse over vegen
fra fortau til eksisterende gang - og sykkelveg på nordsiden av Veldetunvegen. Nygårdsvegen ligger i et søkk
rett før krysset med Veldetunvegen. Dette skaper en uoversiktlig situasjon for skolebarn som må krysse
Veldetunvegen for å komme til Avaldsnes skole. Veldetunvegen ligger i et høybrekk i forhold til kryssende
kommunal veg og gang -og sykkelveg.

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket:
Trygg skoleveg og sikker kryssing av en trafikkert kommunal veg.

Totale kostnader (plan og anlegg): 400.000 (lys) + 300.000.-(sikring av kryssingssted)= 700.000,Søknadsbeløp (maks. 60 %): 420.000,For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Dekning av eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Eventuelle andre forhold:

Konto for overføring av tilskudd: Konto nr: 3207 2163 841. Tilskuddet merkes trafikksikring med initialene
HPE.

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Gatelys Kyrkjevegen, Torvastad
Prioritet: 4

Skolekrets: Torvastad

Fylkesveg nr.: 841

Kommunal veg: …………………………… Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gatelys
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, mobil 90 15
24 99.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg
o.l.)Målestokk 1: 7500

Prosjektskjema

Beskrivelse av problemet: Skoleveg med dårlig belysning.

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Kyrkjevegen på Torvastad er en samleveg / fylkesveg som har manglende belysning. Strekninger med svært
dårlig belysning / mangler helt, er strekningen i nord, fra kryss med Dalstrevegen til kryss med
Torvastadvegen. Her er det bla en strekning på over 200 m som mangler lys gjennom et skogholt. Også i sør
er det manglende belysning (merket grønn) med kun 3 lys på en strekning av 600 m. Gjelder strekningen fra
kryss Kveitevikvegen (skoleveg fra Feøy) til kryss Torvastadvegen. Av hensyn til kostnadsdekning med
søknadsbeløp inntil 2,0 mill, ønsker kommunen at strekningen i nord blir prioritert i denne omgang (røde
markeringer på kart).

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket: Trygg skoleveg

Totale kostnader (plan og anlegg): 2,0 mill
Søknadsbeløp (maks. 60 %): 2,0 mill (100 % da det er fylkesveg)
For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune tar event restfinansiering.
Dekning av eventuell restfinansiering: Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune tar event
restfinansiering.

Eventuelle andre forhold:
Det er avtalt med Kristian Søndenå (Rogaland Fylkeskommune) om at han prosjekterer og gjør forarbeider i
2020 for så å utlyse dette i 2021. Søknaden er dermed i samråd med Fylkeskommunen. Grunnet
svangerskapspermisjoner i fylket mm vil tiltaket nok bli utført tidlig i 2021.

Konto for overføring av tilskudd: Konto nr. 3207 2163 841. Tilskuddet merkes Trafikksikring med initialene
HPE.

Vår dato:

Vår ref:

19.12.2019

2019/4549

Deres dato:

Deres ref:

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Maren Skåden, 51 56 88 32

Oversendelse av endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og
beredskap i Karmøy kommune
Vi viser til tilsyn etter sivilbeskyttelseslova § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt den 5. og
11. juni 2019 og foreløpig tilsynsrapport sendt kommunen den 12. november 2019.
Vi oversender med dette den endelige tilsynsrapporten.
Fylkesmannen avslutter med dette tilsynet.
Oppfølging av tilsynet
Fylkesmannen ber Karmøy kommune gi en tilbakemelding på hvordan kommunen vil lukke avviket,
og når dette vil bli gjort. Vi ber om å få tilsendt en oppfølgingsplan innen 7. februar.
Dersom kommunen ønsker veiledning i forbindelse med lukkingen av avvikene kan dere kontakte
Fylkesmannen ved revisjonsleder Reidar Johnsen eller revisor Maren Skåden. Se også våre nettsider
om tilsyn med kommunal beredskap.
Kommunen skal informere oss når avvikene er lukket og vi ber om at reviderte dokumenter blir
sendt til oss som dokumentasjon på dette.
Dersom dere har spørsmål til rapporten kontakt revisjonsleder Reidar Johnsen eller revisor Maren
Skåden.

Med hilsen
Monica Nessa
avdelingsdirektør

Maren Skåden
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230
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AKSDAL

Endelig tilsynsrapport
Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 2019

Endelig rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og
beredskap i Karmøy kommune 1. og 21. oktober 2019

Tidsrom for tilsynet: oktober 2019
Kommunens adresse: Karmøy kommune, Statsråd Viljes gate 25, 4250 Kopervik
Kontaktperson i kommunen: beredskapskoordinator Eivind Jahren
Fylkesmannens tilsynslag: Revisjonsleder Reidar Johnsen og revisor Maren Skåden
Dato for endelig rapport: 19. desember 2019

Sammendrag
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 om
kommunal beredskapsplikt § 10.
Målet med tilsynet er å undersøke om Karmøy kommune sitt arbeid med samfunnssikkerhet- og
beredskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik i tilsynet med Karmøy kommune.

Avvik 1
Karmøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke alle kravene i
sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Innhold
Sammendrag .................................................................................................................. 2
Bakgrunn for tilsynet ..................................................................................................... 4
Rammer for tilsynet ....................................................................................................... 4
Hovedinntrykk ................................................................................................................ 4
Resultat fra tilsynet ........................................................................................................ 5
Grunnlagsdokument ................................................................................................…… 5
Deltagere i tilsynet ……………………………………………………………………………………………...6

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om
kommunal beredskapsplikt § 10.
Målet med tilsynet er å undersøke om Karmøy kommune sitt arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Fylkesmannen ville undersøke om kommunen i tråd med kravene i lov og forskrift hadde:








en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
et helhetlig system for kommunen sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
en overordnet beredskapsplan
øvelser og opplæring for ansatte som har en rolle i kommunens krisehåndtering
evalueringer av hendelser og øvelser
revidert og oppdatert planene
dokumentasjon for ivaretagelse av kravene

Rammer for tilsynet
Tilsynet er gjennomført etter prinsippet for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt
ut 30. april 2019, og relevant dokumentasjon ble lest før tilsynet. Den 1. oktober var det
åpningsmøte og intervju med relevante personer i kommunen. Sluttmøte var 21. oktober 2019.
Denne rapporten handler om avvik og merknader som er avdekket under revisjonen. Avvik er
manglende etterlevelse av krav i sivilbeskyttelsesloven og/eller i forskrift til kommunal
beredskapsplikt. Merknad er funn det er grunn til å peke på for å sikre bedring i oppfølgingen av
bestemmelsene om beredskapsplikten.
Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen bare undersøker om kommunen sitt arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap er i tråd med ovennevnte lov og forskrift. Tilsynet gir derfor
ikke en fullstendig vurdering av kommunen sitt arbeid med dette.

Hovedinntrykk
Karmøy kommune står fram som en solid beredskapskommune og er på flere områder en
kommune som trekkes fram som eksempel for andre og en foregangskommune. Det mest
imponerende er hvor bredt beredskapsarbeidet favner fra rådmannen og ledergruppen, via
beredskapskoordinator og ressursgruppen for beredskap og ut mot de ulike
virksomhetsområdene.
Kommunen hadde en svært omfattende intern involvering ved utarbeidelse av helhetlig ROSanalyse (2016) og har regelmessige øvelser i CIM for over 100 ansatte.
Det er utviklet et eget strategidokument som heter «Plan for oppfølging av kommunal
beredskap» som oppdateres årlig og det blir i tillegg laget en årlig «Statusrapport til rådmannen –

beredskap» fra ressursgruppen for beredskap. Dette sikrer oppfølging av tiltak, jf. helhetlig ROSanalyse spesielt og utvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt.
Kommunen er svært sentral i beredskapssamarbeidet som er utviklet på Ytre-Haugalandet der
beredskapskoordinatorene i 6 kommuner har månedlige møter, årlig felles kommunalt
beredskapsråd og planlegger jevnlig felles øvelser.
Deler av beredskapsplanen til kommunen (varslingslister og ressursoversikt) ligger kun i CIM. Det
er viktig at de delene av planen som bare ligger i CIM blir oppdatert og revidert på samme måte
som beredskapsplanen ellers og kommunen må sikre tilgang til denne informasjonen dersom
CIM ikke er tilgjengelig. Selv om kommunen har god trening med bruk av CIM under øvelser blir
det sjeldent opprettet hendelser på grunn av reelle ekstraordinære situasjoner. Fylkesmannen vil
anbefale kommunen å ha en lavere terskel for å bruke CIM ved reelle hendelser. Vi vil også
anbefale kommunen å vurdere om beredskapskoordinators reelle rolle i kriseledelsen stemmer
med det som står i beredskapsplanen.

Resultater fra tilsynet
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet med Karmøy kommune:
Avvik 1
Karmøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke kravene til ressursoversikt.
Avvik fra følgende lov og forskriftskrav:
Sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 4 andre ledd bokstav c
og 9.
Utfyllende kommentarer
Den overordnede beredskapsplanen inneholder ikke en god nok oversikt over tilgjengelige
interne og eksterne ressurser. Ressursoversikten skal gi opplysninger om kommunens og andre
samfunnssikkerhetsaktørers kompetanse og ressurser som kan være tilgjengelig for å håndtere
uønskede hendelser kartlagt i ROS. Det går ikke i tilstrekkelig grad frem hvilke konkrete ressurser
kommunen selv har og hvordan man får tak i disse ved en hendelse, og heller ikke hvilke
relevante ressurser som finnes hos Sivilforsvaret, Heimevernet og frivillige organisasjoner

Grunnlagsdokumentasjon
Oversikt over dokumenter som Fylkesmannen har brukt som grunnlag for tilsynet i Haugesund
kommune.
1. Overordnet ROS-analyse 2016
2. Invitasjon eksterne aktører ROS 2016
3. Overordnet beredskapsplan revidert april 2019
4. Beredskapsplan Brekke
5. Beredskapsplan mot vassdragsulykker
6. Beredskapsplan transport av vann og avløp
7. Evaluering beredskapsøvelse 2016
8. Evaluering flyplassøvelse 2018
9. Kommuneplan 2014-2023 Samfunnsdel
10. Kommunal planstrategi 2016-2019
11. Organisasjonskart Karmøy kommune
12. Plan for oppfølging av kommunal beredskap
13. Rapport bombetrussel 2017

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rapport dambruddsøvelse 2016
Rapport flyplassøvelse 2017
Rapport øvelse Haugalandet 2017
Rapport øvelse november 2016
Saksutredning beredskapsplan kommunestyret 2016
Smittevernplan med beredskapsplan for pandemisk influensa
Statusrapport 2016
Statusrapport 2017
Statusrapport 2018
Statusrapport 2019
Tilsynsrapport Mattilsynet 14.11.2017
Vedtaksprotokoll Beredskap kommunestyret 2016

Deltagere i tilsynet
I tabellen under er det en oversikt over deltagere på åpningsmøte, de som ble intervjuet og de
som deltok på sluttmøtet:

Navn
Eivind Jahren
Jarle Nilsen
Lene Yvonne Kvilhaug
Georg Lunde
Ove Røys
Vibeke Vikse Johnsen
Torstein Breivik
Øyvind Flatebø
Kristine Tveit
Katrine Marie Haga
Nesse

Funksjon/stilling
beredskapskoordinator
ordfører
informasjonsansvarlig
leder servicetorg
plansjef
rådmann
avdelingsingeniør teknisk
ressursgruppa
ressursgruppa
ressursgruppa

Åpningsmøte
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Intervju
X
X
X
X
X
X
X

Fra Fylkesmannen i Rogaland deltok:
- Reidar Johnsen, revisjonsleder/fylkesberedskapssjef
- Maren Skåden revisor/seniorrådgiver

FYLKESMANNEN I ROGALAND
Statens Hus, Lagårdsveien 44, Pb 59, 4001 Stavanger | fmropost@fylkesmannen.no |
www.fylkesmannen.no/rogaland/tilsyn

Sluttmøte
X
X
X
X
X
X
X
X

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA
KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Oversendelsesforslag 1:
Saknr. 140/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Rådmannen kommer tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer. Dette er under
havbruksfond satsing.
2. Karmøy kommunestyre vedtar i forhold til sjøbasert næring å la full rensing av utslipp, nullutslipp av
lusegifter, pellets, fiskemøkk til sjø og midler til dette tas i hovedsak fra Havbruksfondet.
Oversendelsesforslaget fremsatt Levinsen ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) tas til etterretning.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 2:
Saknr. 149/19 «REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL»
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) oversendes rådmann og vurderes i arbeidet med revisjon
av kommuneplanens samfunnsdel.
Forslaget fremsatt av Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 3:
Saknr. 152/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt til grunn for
tideling av BPA i Karmøy. Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som søker om BPA, hvor mange
timer pr. bruker og hvor mange søkere som får avslag.

Oversendelsesforslaget fremsatt av Borg (KL) på vegne av Karmøylista oversendt formannskapet
uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på referatlisten til
kommunestyret.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 4:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG, Karmøylista og SV:
Karmøy kommunestyre ber administrasjonen kontakte Mattilsynet med en henstilling om at miljøstatusen
til Karmsundet revideres/oppdateres med nye målinger av miljøgifter. Målet med en slik revidering må
være å gi et korrekt bilde av forurensingsnivået i fisk og skalldyr i Karmsundet, slik at ikke større områder
enn nødvendig omfattes av kostholdsråd.
Levinsen (SV) foreslo: Ved utarbeidelse av en tilstandsrapport for Karmsundet bør også miljøtilstandene
på generelt grunnlag kartlegges.
Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) på vegne oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget fra Levinsen (SV) følger samme sak og oversendes
formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslagene fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 5:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Hult (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen legger frem sak med fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler for Karmøy
kommune. Organisering og finansiering skal belyses.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) tas til etterretning.
Nilsen (Ap) trakk sitt opprinnelige forslag og foreslo deretter:

Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i forkant av et
formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk og miljø..
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 6:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) viste til sin bekymring om det er nok kapasitet til mottak av turister for årene som
kommer og fremmet følgende oversendelsesforslag:
Jeg vil på det sterkeste anmode posisjonen/rådmannen om å sette av nok kapasitet i kommunen til å
planlegge for mottak av busser m.v. og å organisere logistikken rundt dette, slik at dette ikke faller helt og
holdent på de frivillige mannskapene som f. eks ved museet i Melandsgården.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 7:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å sørge for kontinuitet i beredskapsstyrken samt å ivareta tilstrekkelig kompetansenivå vil jeg anmode
rådmannen snarest om å ansette en person som skal erstatte den som slutter om relativt kort tid (ved Brekke
vannbehandlingsanlegg). Budsjettmessig dekning kan hentes fra vannverksfondet. Disse stillingene
finansiers gjennom selvkostsystemet.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak:
Oversendelsesforslag 1 fremsatt av Levinsen (SV) i saknr. 140/19 «DISPONERING AV
UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019» enstemmig tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 2 fremsatt av Levinsen (SV) i Saknr. 149/19 «REVISJON AV
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL» enstemmig oversendt rådmannen og vurderes i

arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag 3 fremsatt av Borg (KL) i Saknr. 152/19 REFERATLISTEN KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på
referatlisten til kommunestyret.
Oversendelsesforslag 4 fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 5 fremsatt av Hult (Ap) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i forkant
av et formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk.
Oversendelsesforslag 6 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 7 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 ble enstemmig oversendt rådmannen.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over
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ÅRSRAPPORT 2019 - KEMNEREN I KARMØY

Vedlagt følger årsrapport 2019 for skatteoppkreverfunksjonen i Karmøy kommune

Med vennlig hilsen

Michael W. Kolbeinsen
Kemner

Sentraladministrasjonen

Finansrapport 3. tertial 2019
Til:
Fra

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
: Økonomisjef Morten Sørensen
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RAPPORT VEDR KARMØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING PER 31.12.2019
Vedlagt følger revisorgodkjent finansrapport per 3. tertial 2019 (per 31.12.2019).
Som det framgår av dokumentet så ble 2019 er svært bra år med neste kroner 44 millioner i
avkastning på plasseringer i finansmarkedet. Dette er det beste resultatet siden dagens målinger
startet i 2008. Samlet finansavkastning i markedet siden 2008 er på kroner 246 millioner, og
kroner 104 millioner mer enn om vi hadde plassert alle pengene på konsernkonto i bank.
I tillegg til plasseringer i finansmarkedet så hadde vi gjennomsnittlig kroner 318 millioner daglig
plassert på konsernkonto i SR-bank. Med gode rentebetingelser i henhold til bankavtalen så ble
det derfor også et godt resultat i ordinære bankrenter.
Kommunens samlede likviditet ble noe redusert i løpet av 2019, noe som blant annet skyldes at
oppak av nye lån til årets investeringer ble kraftig redusert sett i forhold til opprinnelig
budsjettvedtak. Tar vi hensyn til betalte avdrag så økte den samlede lånegjelden med kun kroner
33,6 millioner i 2019. Da er det også hensyntatt opptak av Startlån i Husbanken.
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Oversendelse av søknad om å sette i gang utredning - justering av
kommunegrense mellom Haugesund og Karmøy
Fylkesmannen i Rogaland mottok opprinnelig en henvendelse fra aksjonsgruppen fastlands-Karmøy
signert Knut Birkeland og Jan Steffensen 4.4.2016. I brev datert 11.5.2016 viste vi til den pågående
kommunereformprosessen og Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) brev av
24.6.2014 der det bl.a. gikk frem:
«Departementet gjør oppmerksom på at også lokale spørsmål om grensejusteringer må tas opp i de
prosessene som nå starter opp, og ikke tas som egne prosessløp slik det har vært vanlig å gjøre.»
På bakgrunn av KMD sitt brev påpekte vi i vårt svar til aksjonsgruppen fastlands-Karmøy at det
hadde liten hensikt om de på dette tidspunktet sendte formell søknad etter inndelingslovens § 8
ettersom det eventuelt ville måtte avslås på grunn av den pågående kommunereformprosessen.
I juni 2019 mottok Fylkesmannen en etterlysning på svar på anmodningen om grensejustering fra
2016 fra Knut Birkeland på vegne av aksjonsgruppen bestående av ham, Jan Steffensen, Eli Rovik og
Grete Smistad. De viste til tidligere brev fra 2016 og ba Fylkesmannen sette i gang en utredning av
om den delen av Karmøy kommune som ligger på fastlandet skal innlemmes i Haugesund
kommune.
Initiativtakerne har ikke utarbeidet kartskisse som viser ønsket grensejustering, men de har presisert
at forslaget innebærer at ny grense blir i sjøen rundt fastlandsdelen av Karmøy, og at det er naturlig
å følge midtlinjeprinsippet så langt som mulig.
Fylkesmannen ba etter dette om en uttalelse fra Haugesund og Karmøy kommune til forslaget, før
Fylkesmannen eventuelt skulle ta stilling til om spørsmålet skal uttales nærmere.
Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt av Karmøy kommunestyre 25.11.2019:
1. Karmøy kommunestyre motsetter seg en eventuell grensejustering hvor hele eller deler av
fastlands-Karmøy innlemmes i Haugesund kommune.
2. Karmøy kommunestyre vil fraråde at det blir foretatt noen nærmere vurdering av
spørsmålet om grensejustering.
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3. Karmøy kommunestyre oversender vedlagte uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland.
Den 11.12.2019 traff Haugesund formannskap følgende enstemmige vedtak:
1. Haugesund kommune er positiv til innbyggerinitiativet som har foreslått en grensejustering
som omfatter hele eller deler av fastlands-Karmøy, og anbefaler fylkesmannen i Rogaland å
igangsette en utredning vedrørende justering av kommunegrensene.
2. Det forventes at utredningen inneholder faglige vurderinger som synliggjør hvilke positive og
negative konsekvenser en eventuell grensejustering vil ha for både Haugesund og Karmøy.
Det foreligger etter dette ikke enighet mellom de to kommunene i om spørsmålet skal utredes
nærmere. Det går frem av punkt 2.1.4 i rundskriv H-10/15 (oppdatert mars 2017) at Fylkesmannen
kan avgjøre om det skal settes i gang en utredning på grunnlag av initiativ etter inndelingsloven § 8
jf. § 9 i de sakstypene der Fylkesmannen har fått delegert avgjørelsesmyndighet etter §§6 og 7.
Ettersom det ikke foreligger enighet mellom kommunene er det på det rene at Fylkesmannen ikke
har en slik myndighet.
Forslaget fra initiativtakerne innebærer i tillegg en forholdsvis omfattende justering. Fylkesmannen
finner grunn til å bemerke at Karmøy kommune og Haugesund kommune syntes å legge til grunn en
ulik forståelse av initiativet. Karmøy påpeker at det som omtales som fastlands-Karmøy i tillegg til
fastlandet også består av øya Fosen. En grensejustering av fastlands-Karmøy og Fosen utgjør ifølge
kommunen rundt 18 prosent av kommunens areal, og 21 prosent av kommunens samlede folketall
rundt 8884 innbyggere. Haugesund kommune har lagt til grunn at grensejusteringen gjelder det
fysiske fastlandet i Karmøy kommune, jf. kart, og oppgir at denne delen består av 8265 innbyggere. I
areal utgjør denne delen ifølge Karmøy rundt 26 km2. Da departementet ikke er bundet av forslaget,
men også kan vedta en større eller mindre endring enn det initiativtakerne hadde tenkt seg, finner
ikke Fylkesmannen grunn til å avklare hva initiativtakerne faktisk har ment å foreslå på dette
tidspunkt. Det kan man eventuelt undersøke nærmere dersom departementet kommer til at
spørsmålet skal utredes nærmere.
Karmøy kommune viser, i sin uttalelse til Fylkesmannen, til at 19 prosent av befolkningen på
fastlands-Karmøy ønsker grensejustering. Dette er tall fra innbyggerundersøkelsen som ble utført i
forbindelse med kommunestrukturreformen i perioden 2014-2016. Fylkesmannen understreker for
ordensskyld at undersøkelsen ikke må forstås som en innbyggerhøring i samsvar med
inndelingslovens § 10. Spørsmålet var hvilket av 6 forskjellige alternativer som var den beste
løsningen for at Karmøy skulle kunne utføre sine oppgaver i framtida, der en ikke-spesifisert
grensejustering var ett av flere svaralternativer.
Fylkesmannen vil avslutningsvis legge til at det i vår kommuneundersøkelse i 2019, som er utført i
samarbeid med NORCE, bl.a. ble stilt spørsmål om utfordringer knyttet til det som er omtalt som
«flerkommunale byområder». I rapporten fra NORCE blir grenseområdet mellom Haugesund og
Karmøy pekt på som et slikt område. Nesten 60 prosent av respondentene mener at
kommunegrensene hemmer utviklingen av fellesskap i slike grenseområder. Det kommer også fram
at det er utfordringer knyttet til samordnet planlegging. Dette kom også fram
av grunnlagsdokumenter som ble utarbeidet i reformprosessen i 2015-2016.
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Fylkesmannen ber departementet ta stilling til om det skal settes i gang utredning på grunnlag av
innbyggerinitiativet fra aksjonsgruppen fastlands-Karmøy. Innbyggerinitiativet og kommunenes
uttalelser med saksprotokoll følger vedlagt. Kommunene har oversendt en rekke vedlegg til saken,
totalt blir det for stort å sende via digital post, disse ettersendes derfor via Onedrive på forespørsel.

Med hilsen
Lone Merethe Solheim
fylkesmann

Monica Nessa
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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1
Fylkesmannens svar på etterlysning av behandling innbyggerinitiativ 25.6.2018
2
Kart over Karmøy (7.8.2019) fulgte som vedlegg til vedlegg 6 Forslag - inndelingsloven….
3
Anmodning om grensejustering (2016) vedlegg til vedlegg 4
4
Anmodning om grensejustering Fastlands-Karmøy
5
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6
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7
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8
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9
Uttalelse grensejustering
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Vedrørende etterspørsel svar på innbyggerinitiativ – søknad om grensejustering
fastlands-karmøy
Vi viser til deres henvendelse av 20.6.2018. Fylkesmannen skrev i brev til dere av 11.5.2016 bl.a.:
" Begrunnet søknad må sendes Fylkesmannen, vedlagt skisse på offentlig godkjent kart, som viser
forslag til ny kommunegrense.
Fylkesmannen vil kunne ta opp saken om grensejustering på ny når vi mottar nevnte
dokumentasjon.

Med hilsen

Lone Merethe Solheim
avdelingsdirektør

Knut Middelthon
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy
Karmsund, 31. mars 2016.

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger.

Anmodning om utgreiing av Fastlands-Karmøys
kommunetilhørighet.
Bakgrunn
Karmøy Kommunestyre vedtok den 7.3.16 at dagens kommunestruktur på Haugalandet bør
beholdes, og at Karmøy ikke skal bidra til noen kommunesammenslåing eller flytting av
kommunegrenser. Kommunestyret vedtok også at det ikke skal avholdes folkeavstemning om
kommunereformen, slik det opprinnelig var besluttet.
På bakgrunn av at prosessen rundt kommunereformen i Karmøy kommune opplevdes mangelfull, og
at særlig fremtidsperspektivene for Haugaland-regionen i for liten grad var belyst, ble det dannet en
aksjonsgruppe på Fastlands-Karmøy.
Aksjonsgruppens prinsipielle syn er at Karmøys beslutning om å stå utenfor en eventuell endring av
kommunestrukturen på Haugalandet, vil svekke Haugalandets konkurransekraft og attraktivitet som
region i fremtiden. Dette synet er ytterligere styrket den senere tid på bakgrunn av at flere
kommuner på Haugalandet nå har innledet drøftinger om sammenslåing. For øvrig viser vi til at det
også er omfattende planer om sammenslåing av kommuner både i Sør-Fylket samt i
Bergensregionen. På Sunnmøre har 9 kommuner planer om sammenslåing med Ålesund til en
regionkommune.
De to store kommunene i regionen, Haugesund og Karmøy, har over tid utviklet en uheldig
rivaliserende arbeidsform. Dette gir seg utslag i at man ikke har en felles forvaltningsplan for
regionen. Kommunene fremstår som lite samstemte når lokalisering av viktige funksjoner skal
bestemmes (legevakt, sykehjem, skoler, utbyggingsområder osv). Felles forvaltning fremstår som et
sterkt argument for kommunesammenslåing, og bør være det førende perspektivet for vurdering av
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fremtidig kommunestruktur, ikke bare for de to store kommunene, men for alle kommunene på
Haugalandet.
Aksjonsgruppen har også sett nærmere på den sterke knytningen det er mellom regionsenteret
Haugesund og Fastlands-Karmøy. Kommunereformen åpner også for grensejusteringer som et
alternativ til kommunesammenslåing. Dette er bakgrunnen for henvendelsen til Fylkesmannen i
Rogaland.

Fastlands-Karmøy – litt historikk
«Kgl.res. av 1. november 1963 vedtok sammenslutning av herredskommunene Torvastad
(unntatt Vibransøy krets), Avaldsnes (unntatt Stegaberg, Førre og Gismarvik kretser), Stangaland,
Åkra og Skudenes og bykommunene Kopervik og Skudeneshavn i Rogaland fylke til en
herredskommune, med overføring av Vibransøy krets av Torvastad kommune til Haugesund
bykommune 1. januar 1965. Navnet på den nye kommunen; Karmøy. Fastlandet øst for
Førresfjorden ble lagt til Tysvær kommune, resten ble del av Karmøy (fastlands-Karmøy).»
Karmøy gikk fra 7 kommuner til en kommune, med en betydelig men avkortet avlegger på
fastlandet. Sammenslåingen medførte noen årtier gnisninger mellom forskjellige deler av
kommunen, ikke minst når det galt lokalisering av funksjoner/tjenestetilbud. Det har også den
senere tid vært utfordringer omkring lokalisering av tjenestetilbud i forhold til behov på
Fastlands-Karmøy.

Grensejusteringer.
Kommunereformen åpner altså for grensejusteringer mellom kommuner. Ekspertutvalget uttalte i
sin sluttrapport følgende: « Et tettsted bør i sin helhet ligge i én kommune. Dette inkluderer både
tilfeller der tettsteder har vokst ut over sine kommunegrenser, samt der to tettsteder har vokst
sammen.»
Ekspertutvalget påpekte videre: «Et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kommune.
Utvalget mener at arbeidsmarkedet er tett integrert når rundt 25 prosent eller flere av de
sysselsatte bosatt i en kommune jobber i regionens senterkommune»
Adgangen til grensejusteringer mellom kommuner er fastslått i Inndelingsloven.

§ 8. Initiativrett. «Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grensejustering eller
grensefastsetjing kan fremjast av innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden gjeld,
av næringsdrivande som har sin registrerte forretningsstad der og av kommunestyret eller
fylkestinget i dei kommunane eller fylkeskommunane søknaden gjeld.»
Muligheten for grensejusteringer ble også nevnt i Karmøy rådmanns opprinnelige saksframlegg.
«Samtidig har regjeringens ekspertutvalg (Vabo-utvalget) kommet med anbefalinger ikke bare med
tanke på størrelse, men også knyttet til behovet for funksjonelle og hensiktsmessige
kommunegrenser. En av utfordringene det er pekt særlig på er byområder som består av flere
kommuner. Det er kommet klare anbefalinger om at kommunestrukturen bør følge mer funksjonelle
samfunnsutviklingsområder. Slik utvalget har presisert hva de legger i dette, er dette
problemstillinger som i høy grad er relevante for Karmøy. Ekspertutvalget mener et tettsted i sin
helhet bør ligge i én kommune. Haugesund er et opplagt eksempel på et oppsplittet byområde.
Haugalandet har et regionsenter som har vokst ut av egne kommunegrenser, og har begrenset areal
til videre utvikling.»
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Fakta om dagens Fastlands-Karmøy.
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har hatt vansker med å angi det nøyaktige antall innbyggere i FastlandsKarmøy. Et anslag angir at det er ca. 10 000 innbyggere på fastlandet. Arbeidsmarkedstallene viser at
Karmøy og Haugesund i stor grad er tett integrert slik Ekspertutvalget beskriver i sluttrapporten.
Karmøy kommune har ifølge SSB 20572 arbeidstakere hvorav 5215 arbeidspendler til Haugesund.
Haugesund 18337 arbeidstakere, 2221 arbeidspendler til Karmøy. Det finnes ingen sortering av
arbeidspendling pr. postnummer. Det er imidlertid grunn til å anta at arbeidspendlingen i stor grad
finner sted mellom Fastlands-Karmøy og regionsenteret Haugesund. Tallene indikerer at
arbeidsmarkedet i denne delen av regionen er «tett integrert» slik Ekspertutvalget beskriver.
Ifølge Skatt Vest får Karmøy kommune betydelige skatteinntekter fra personlige skattytere bosatt i
Fastlands-Karmøy. Samlet skatteinngang til Karmøy fra personlige skattytere i Fastlands-Karmøy var
671 millioner kroner. (2013). 35 % er inntektsskatt og formuesskatt til Karmøy. I tillegg ca. 21 mill
skatteinngang fra 454 bedrifter i Fastlands-Karmøy.
I forbindelse med innsamlingen av underskrifter som underlag for krav om folkeavstemning, har vi
fått bekreftet at innbyggerne på fastlandet, men også på Torvestad og Avaldsnes, i stor grad føler
tilhørighet til regionsenteret Haugesund.
Regionsenteret har tatt betydelige kostnader knyttet til etablering av infrastruktur som innbyggerne i
nabokommunene kan trekke på. Dette gjelder ikke minst på kultursektoren. Kommunen eier og
driver en rekke bygg/institusjoner som Haugesund Teater (Festiviteten), distriktets største kinolokale,
Edda Kino som er sentral i Filmfestivalen, Karmsund Museum, Billedgalleriet, Haugesund
Folkebibliotek et av landets store og flotteste bibliotek. Idrettsparken som omfatter anlegg som
ingen av øvrige kommuner har. Haugesund kommunes kulturbudsjett omfatter selskapet «Kultur og
Festival (KF) med årlig budsjett 43 millioner kroner som bidrar til finansiering av viktige
kulturinstitusjoner som Filmfestivalen, Sildajazz, Gamle Slaktehuset og mange flere. Kommunen har
et stort antall fysioterapeuter på kommunal avtale.
Disse tjenestetilbudene gjør at Haugesund fremstår som det naturlige region-og servicesenter for
hele Haugalandet.

Innbyggerundersøkelsen
Innbyggerundersøkelsen som Karmøy kommune gjennomførte i 2015 illustrerer at beboerne på
fastlandet i stor grad føler tilknytning til regionsenteret Haugesund/ kommunene på fastlandet. På
spørsmålet «At Karmøy blir del av en ny storkommune med bl.a. Haugesund og Tysvær» svarte 47 %
på fastlandet at de var i favør av dette alternativet. På spørsmålet «At Karmøy fortsetter med dagens
grenser» så svarte bare 24 % av de spurte på fastlandet at de var i favør av dette alternativet. Vi vil
her presisere at Karmøy kommune i forkant av innbyggerundersøkelsen ikke hadde gitt innbyggerne
informasjon om sentrale perspektiver i kommunereformen. Dette gjelder spesielt fremtidige
perspektiver og utfordringer i Haugaland-regionen, regjeringens økonomiske virkemidler i
kommunereformen, samt innbyggernes rettigheter iht Kommuneloven og Inndelingsloven.
Mangelen på konkret informasjon kan således i stor grad ha influert på svarene i
Innbyggerundersøkelsen.
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Prosessen rundt kommunereformen
Kommunereformen er en av de viktigste prosessene i lokaldemokratiet på flere decennier. Behovet
for endringer i kommunestrukturen springer ut fra nødvendigheten av å effektivisere den
administrative strukturen i Norge. Denne omstillingen er kompleks og krevende å sette seg inn i for
folk flest. Karmøy kommune har i stor grad valgt å ta debatten i de folkevalgte organ uten å
gjennomføre en folkeavstemning. Informasjon og dialog med befolkningen ble ivaretatt gjennom
folkemøter i regi av kommunen. Informasjonen presenterte i liten grad behovene for å styrke
regionperspektivet. Den analyse som ble utarbeidet av Agenda Kaupang, og som ble lagt ut på
kommunens hjemmeside, ga i liten grad oversikt og holdepunkter for å mene noe om
regionperspektivet. Innbyggerundersøkelsen ble som nevnt gjennomført før det forelå fakta og
analyser av fremtidsperspektivene i regionen. Det ble også gjennomført nabomøter med øvrige
kommuner på Haugalandet. Det foreligger ikke referat fra disse møtene. På denne bakgrunn er det
grunn til å tro at oppfatningene på grunnplanet er preget av mangel på relevant informasjon.

Folkemøtene på Kolnes og på Norheim
Som ledd i å gi innbyggerne på Fastlands-Karmøy anledning til å debattere spørsmålet om
kommunetilhørighet, ble det i regi av Aksjonsgruppen arrangert folkemøter på Kolnes 2.3.16, og på
Norheim 9.3.16. Folkemøtene hadde to formål: Å gi en presentasjon av sentrale perspektiver i
kommunereformen på Haugalandet, samt å gi innbyggerne mulighet til innspill. Fremmøtet på de to
folkemøtene var i størrelsesorden 60-70 på hvert av stedene. Debatten avslørte at det var
meningsforskjeller i synet på kommunetilhørighet for Fastlands-Karmøy. Debatten bar også preg av
at kunnskapsnivået om sentrale perspektiver i kommunereformen, herunder betydningen av disse
for Haugalandet, var lavt. Relativt få av innleggene hadde fokus på regionperspektivet. Dette kan
skyldes at Karmøy, gjennom sin beslutning om gå inn for bibeholdelse av dagens kommunegrenser,
ikke i tilstrekkelig grad har fokusert på viktigheten av å styrke regionens konkurransekraft.
Folkemøtene ga imidlertid grunnlag for å gå videre med innsamling av underskrifter, som støtte for
at det avholdes en folkeavstemning om Fastlands-Karmøys kommunetilhørighet.

Anmodning om folkeavstemning.
Kommuneloven fastsetter regler for adgang til å kreve folkeavstemning
§ 39 a. Innbyggerforslag
«1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent
av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.
Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet».
Aksjonsgruppen har i medhold av ovennevnte paragraf bedt Kommunestyret ta initiativet til å
avholde en folkeavstemning på Fastlands-Karmøy, hvor innbyggerne får anledning til å ta standpunkt
til kommunetilhørighet. Det er naturlig at innbyggerne på Fastlands-Karmøy selv får anledning til å
avgjøre dette spørsmål gjennom en egen folkeavstemning uavhengig av hva innbyggerne på øysiden
måtte mene om dette spørsmålet. Aksjonen har innhentet 315 underskrifter som støtter
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anmodningen om en folkeavstemning. Oppropet har følgende ordlyd: «: «Jeg støtter oppropet om at
Karmøy kommune skal avholde folkeavstemning om fremtidig Kommunestruktur på Haugalandet».

Anmodning om utgreiing av Fastlands-Karmøys kommunetilhørighet.
Vi er oppmerksom på at Kommunestyret i Karmøy i henhold til Kommuneloven kan bruke inntil 6
måneder på å ta en avgjørelse på denne henvendelsen. For ikke tape tid anmoder vi herved
Fylkesmannen i Rogaland, i henhold til paragraf 8 i Inndelingsloven, om å foreta en utgreiing av en
eventuell grensejustering mellom Karmøy og Haugesund, eventuelt i forhold til eventuelle
sammenslåtte kommuner på fastlandet. Vi har underrettet Karmøy Kommune om at vi parallelt med
kravet om en folkeavstemning på fastlandet også retter en henvendelse til Fylkesmannen om å
utarbeide en utgreiing av Fastlands-Karmøys kommunetilhørighet.

For Aksjonsgruppen Fastlands-Karmøy
Knut Birkeland
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Jan Steffensen
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Fra: KNUT BIRKELAND[knut1939@online.no]
Dato: 01.04.2016 10:26:56
Til: FM Rogaland, Postmottak
Tittel: 16/4464 Anmodning om grensejustering Fastlands-Karmøy
Vi har separat, med vanlig post, sendt brev til Fylkesmannen i Rogaland med anmodning om å foreta
utgreiing av grensejustering for Fastlands-Karmøy som i dag er del av Karmøy kommune.
Vedlagt følger en elektronisk versjon av henvendelsen. Spørsmål om søknaden kan stiles til undertegnede
for Aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy
Knut Birkeland Tlf. 917 28 864

Adresse: Hestmyrveien 32a, 5542 Karmsund
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Maren Skåden, 51 56 88 32

Oversendelse av søknad om grensejustering til uttalelse. Eventuell
overføring av fastlands-Karmøy til Haugesund kommune
Vi viser til vedlagt søknad fra aksjonsgruppen Fastlands-Karmøy signert Knut Birkeland og Jan
Steffensen. Fylkesmannen mottok opprinnelig en henvendelse fra aksjonsgruppes 4.4.2016 sammen
med innbyggerforslag om folkeavstemning om fastlands-Karmøys kommunetilhørighet.
Kommunestyret i Karmøy behandlet forslaget om folkeavstemming den 02.05.2016 og avviste
forslaget med henvisning til at det ikke tilfredsstilte kravene i kommuneloven § 39a.
Fylkesmannen viste i brev av 11.05.16 til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av
24.6.2014 om arbeidet med kommunestruktur der det gikk frem av lokale spørsmål om
grensejustering ikke skulle tas som egne prosessløp i perioden mens arbeidet pågikk. Vi la derfor til
grunn at det ikke hadde hensikt å sende en formell søknad om grensejustering på det tidspunktet.
Vi har nå mottatt en ny henvendelse fra Knut Birkeland på vegne av aksjonsgruppen bestående av
ham, Jan Steffensen, Eli Rovik og Grete Smistad som alle skal være bosatt på fastlandsdelen av
Karmøy. De viser til tidligere brev fra 2016 og ber Fylkesmannen sette i gang en utredning av om den
delen av Karmøy kommune som ligger på fastlandet skal innlemmes i Haugesund kommune.
Initiativtakerne har ikke utarbeidet kartskisse som viser ønsket grensejustering men de har presisert
at forslaget innebærer at ny grense blir i sjø en rundt fastlandsdelen av Karmøy, og at det er naturlig
å følge midtlinjeprinsippet så langt mulig.
Fylkesmannen ber med dette Karmøy og Haugesund kommune uttale seg til det aktuelle
innbyggerinitiativet, før vi tar stilling til om spørsmålet skal utredes. Dersom kommunene er positive
til en slik grensejustering, ber vi også om forslag til ny kommunegrense. Vi ber om kommunens
uttalelse senest innen 2.desember 2019.

Med hilsen
Jan Petter Stangeland
konstituert avdelingsdirektør
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fmropost@fylkesmannen.no
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Kopi til:
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Rådhuset
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Kopervik

Fra: KNUT BIRKELAND[knut1939@online.no]
Sendt: 7. aug 2019 15:42:59
Til: FM Rogaland, Postmottak
Tittel: Fwd: Re: SV: Re: Inndelingsloven / Fastlands-Karmøy
Vedlagt følger pdf fil fra Kartverket som viser Karmøy Kommunes grenser mot Haugesund og Tysvær (blå stiplet linje). Sørgrensen mot Bokn, Kvitsøy er i denne sammenheng irrelevant.
Aksjonsgruppen vurderte i tilknytning til initiativet til grensejustering, om en oppdeling av arealet på Fastlands-Karmøy
kunne være et alternativ. Det vil si at deler av arealet på fastlandet skulle forbli i Karmøy kommune. Det er særlig området
sør for Haugesund, benevnt Vormedal og Røksund, samt området mot Tysvær/Førrefjorden benevnt Kolnes og Aksnes,
som er sterkt knyttet mot regionsenteret. Vi innså imidlertid at en slik deling ville være uhensiktsmessig og urealistisk.
Det forslag vi festet oss ved var at hele fastlandsområdet dkulle integreres i regionsenteret Haugesund. Dvs at Karmøy
derved blir en ren øykommune. Det er dette forslsg vi fastholder, og som Fylkesmannen ev. Kommunaldepsrtementet skal
legge til grunn for vår anke. Forslaget er fremmet i medhold av paragraf 8 i inndelingsloven. Alle formelle spilleregler er fulgt,
herunder innsamling av nødvendige underskrifter.
Vi forventer nå en fremdrift i behandlingen av anken.
Med vennlig hilsen
Knut Birkeland på vegne av Aksjonsgruppen

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:Fwd: Re: SV: Re: Inndelingsloven / Fastlands-Karmøy
Dato:04.08.2019 08:21
Fra:KNUT BIRKELAND <knut1939@online.no>
Til:"FM Rogaland, Postmottak" <fmropost@fylkesmannen.no>
Jeg viser til nedenstående mailer samt til vedlegg.
Vår ankesak er ikke formelt behandlet. Bakgrunnen for aksjonen var en utredning av grunnleggende data/faktorer for
relasjonene mellom Fastlands-Karmøy og regionsenteret Haugesund. Aksjonsgruppen samlet inn tilstrekkelig antall
underskrifter for å anmode om en folkeavstemning om spørsmålet.
Kravet om folkeavstemning ble avvist av Karmøy kommune. Avgjørelsen ble anket.
Det er fortsatt betydelig interesse for å kreve at saken blir formelt behandlet iht reglene i Inndelingsloven. Signaler fra
Regjeringen antyder dessuten at ytterligere tiltak knyttet til kommunereformen er under vurdering.
Vi har i den anledning anmodet Kartverket om et kart som illustrerer dagens grenser mellom berørte kommuner.
Kartunderlaget vil bli oversendt når det foreligger.
Mvh
Knut Birkeland.

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:Re: SV: Re: Inndelingsloven / Fastlands-Karmøy
Dato:20.06.2018 10:06
Fra:KNUT BIRKELAND <knut1939@online.no>
Til:"FM Rogaland, Postmottak" <fmropost@fylkesmannen.no>
Kopi til:"Svein.erik Indbjo" <svein.erik.indbjo@haugesund.kommune.no>, "Jan S. Steffensen"
<jan.sigurd.steffensen@gmail.com>
Til Fylkesmannen i Rogaland.
Jeg viser til Fylkesmannens brev av 1.7.2016. " Svar på klage - anmodning om utgreiing av fastlandsdelen av Karmøys
kommunetilhørighet".
Brevet var et svar på klage fra Aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy.
Vi viser i den sammenheng til selve anmodningen datert 14.mai 2016, hvor det iht § 8 i Inndelingsloven ble ble fremmet
initiativ til justering av kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy på fastlands-Karmøy. Se redegjørelsen i brevet.
Vi viser videre til Fylkesmannens svar i brev av 11.5.16, samt i brev av 1.7.16.

Som det fremgår av sistnevnte brev ble det ikke fattet et endelig vedtak om behandling av initiativet til grensejustering.
"Søknaden vil inngå som del av vurderingsgrunnlaget i Fylkesmannens oppsummering og tilråding i forbindelse med
kommunereformen innen 1.10.16."
Vi har fortsatt ikke mottatt et konkluderende svar på vårt innbygger initiativ, underbygget og dokumentert med underskrifter
315 underskrifter.
Vi vil derfor be om en omgående forklaring på hvordan innbygger initiativet er behandlet i prosessen mellom Fylkesmannen
og Kommunaldepartementet.
Initiativet ble utløst av et reelt behov for å vurdere om kommunegrensen mellom Haugesund og Karmøy er korrekt og
relevant i dagens situasjon.
Med hilsen
for Aksjonsgruppen Fastlands- Karmøy
Knut Birkeland
Den 01.06.2016 08:45, skrev FM Rogaland, Postmottak:

Hei

Din henvendelse er mottatt av Fylkesmannen i Rogaland og vil bli videreformidlet til saksbehandler. Det
er ikke nødvendig å ettersende dokumentet (‐ene) pr. post.

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at du ikke bruker e‐post, men vanlig
brevpost. Dette av personvernhensyn.

Vennligst ikke svar på denne e‐posten.

Vennlig hilsen
FYLKESMANNEN I ROGALAND
Dokumentsenteret

Malin Therese Hagland

T: 51 56 88 26
fmropost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/rogaland

Fra: KNUT BIRKELAND [mailto:knut1939@online.no]
Sendt: 31. mai 2016 15:14
Til: FM Rogaland, Postmottak <fmropost@fylkesmannen.no>
Kopi: Jan S. Steffensen <jan.sigurd.steffensen@gmail.com>; Grete Smistad <grete.smistad@haugnett.no>;
Eli Rovik <eli.rovik@haugnett.no>
Emne: Fwd: Re: Inndelingsloven / Fastlands‐Karmøy

Vi viser til vår ankesak som ligger til behandling. Vi oversender svar fra Lovavdelingen i
Justisdepartementet. Vi forutsetter at dette, samt vårt svar inngår i saksbehandlingen av saken
hos Fylkesmannen og ankeinstansen Kommunaldepartementet. Vårt svar uttrykker vårt prinsippielle
juridiske syn på saksbehandlingen i denne spesielle saken.
For Aksjonen Fastlands-Karmøy
Knut Birkeland

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:Re: Inndelingsloven
Dato:31.05.2016 10:43
Fra:KNUT BIRKELAND <knut1939@online.no>
Til:Arnulf Tverberg <arnulf.tverberg@jd.dep.no>
Kopi"Jan S. Steffensen" <jan.sigurd.steffensen@gmail.com>, Grete Smistad
til:<grete.smistad@haugnett.no>, Eli Rovik <eli.rovik@haugnett.no>
Takk for ditt svar!
Da må vi anta at dette spørsmålet vil bli vurdert i tilknytning til vår anke, som vi forusetter at
Fylkesmannen videresender til overordnet instans Kommunaldepartementet. Vi er av den klare
oppfatning at i denne saken så medfører fravikelsen en situasjon som avskjærer en stor
befolkningsgruppe på Fastlands-Karmøy muligheten til si sin mening om dette spørsmålet. Det kan
umulig være lovgiverens intensjon at loven kan forstås/utlegges på den måten.
Vennlig hilsen
For Aksjonen Fastlands-Karmøy
Knut Birkeland

Den 31.05.2016 10:01, skrev Arnulf Tverberg:
Til Aksjonen Fastlands-Karmøy v/Knut Birkeland

Vi viser til e-post 19. mai 2016 med spørsmål om et departement kan «oppheve en
lovparagraf uten at dette behandles i Stortinget». Vi forstår det slik at den saken som
danner bakgrunn for spørsmålet, er påklagd med anmodning om at den bringes inn for
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi har ikke anledning til å gå inn i den
konkrete saken. Når det gjelder spørsmålet som nevnt, kan vi kort informere om følgende:
Formelt kan ikke departementet oppheve en lov gitt av Stortinget. Prinsipielt er det likevel
slik at adgangen for et departement til å fravike en lov, beror på om loven skal forstås slik
at den åpner for dette. Med andre ord: Dersom loven må forstås slik at departementet
kan fravike den, er det mulig. Vi nevner også at en rekke lover åpner for at det
forvaltningsorganet som er tildelt en myndighet, innenfor visse rammer kan velge om det

vil benytte myndigheten eller ikke. Hvordan dette stiller seg etter de relevante
bestemmelsene i inndelingsloven, tar vi ikke stilling til.

Vennlig hilsen

Arnulf Tverberg
Avdelingsdirektør
Lovavdelingen
Justis- og beredskapsdepartementet
Tlf. 90846243 / 22245377

Snr. 16/2897

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt.
Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice
and Public Security, Norway, immediately.

Fra: KNUT BIRKELAND[knut1939@online.no]
Dato: 23. aug 2019 16.44.41
Til: Skåden, Maren
Kopi: Jan S. Steffensen; Grete Smistad; Eli Rovik
Tittel: Re: Videre behandling av forslag om grensejustering.
Hei Maren SkÃ¥den
Jeg viser til dagens telefonsamtale.
Jeg har nÃ¥ drÃ¸ftet din henvendelse med de Ã¸vrige deltagere i Aksjonsgruppen.
Vi var ikke oppmerksom pÃ¥ det alternativet du skisserte. Vi opprettholder selvsagt vÃ¥rt forslag om grensejustering
mellom KarmÃ¸y og Haugesund omfattende Fastlands-KarmÃ¸y. VÃ¥rt initiativ i 2016 var selvsagt seriÃ¸st og grundig
vurdert fra vÃ¥r side. Vi har heller ikke endret oppfatning om at Fastlands-KarmÃ¸y naturlig burde vÃ¦re en del av
regionsenteret Haugesund. Alle fakta og variabler peker pÃ¥ en sterk tilknytning. Fastlands-KarmÃ¸y har en befolkning pÃ
¥ rundt 8000, og utviklingen i nÃ¦ringsvirksomhet og arbeidsmarked illustrerer den nÃ¦re tilknytningen til regionsenteret.
Henvendelsen fra et politisk parti om Ã¥ forfÃ¸lge saken ytterligere, gjorde at vi i mangel av kapasitet og ressurser anmodet
partiet om Ã¥ ta saken videre selv.
At saken nÃ¥ fra Fylkesmannens side vil bli oversendt de berÃ¸rte kommunene til uttalelse er en god lÃ¸sning. Denne
lÃ¸sningen hadde vi ikke forventet. Fastlands-KarmÃ¸y er en typisk etterlevning av den forrige kommunereformen i 1965.
KarmÃ¸y var den gang 7 kommuner, og 2 av kommunene omfattet landomrÃ¥der pÃ¥ fastlandet. Utviklingen i bosetting og
nÃ¦ringsvirksomhet i mellomtiden har imidlertid medfÃ¸rt at denne grensesettingen i dag er unaturlig.
Vi setter pris pÃ¥ at du har Ã¥pnet muligheten for Ã¥ forelegge vÃ¥rt opprinnelige forslag til vurdering i de to kommunene,
uten at det stiller krav om ytterligere innsats fra vÃ¥r side. Vi vil imidlertid sette pris pÃ¥ Ã¥ bli holdt underrettet med kopi
av henvendelsen til de to kommunene.
Vennlig hilsen
Knut Birkeland

Den 23.08.2019 10:39, skrev SkÃ¥den:
Har du et telefonnummer jeg kan nÃ¥ deg pÃ¥ eller kan du ringe meg pÃ¥ 51568832?

Med venleg helsing
Maren SkÃ¥den
fagleiar/seniorrÃ¥dgivar
Fylkesmannen i Rogaland

Telefon: 51 56 88 32
E-post: fmromar@fylkesmannen.no
Web:
www.fylkesmannen.no/ro

Fra: KNUT BIRKELAND <knut1939@online.no>
Sendt: 23. august 2019 09.03
Til: SkÃ¥den, Maren <fmromar@fylkesmannen.no>
Kopi: Jan S. Steffensen <jan.sigurd.steffensen@gmail.com>; Grete Smistad <grete.smistad@haugnett.no>; Eli Rovik
<eli.rovik@haugnett.no>
Emne: Re:

Til Fylkesmannen i Rogaland. Kopi Aksjonsgruppens medlemmer.
Jeg viser til utvekslet kommunikasjon om Aksjonsgruppens anke av
saksbehandlingen av vÃ￥rt innbyggerinitiativ til grensejustering mellom

kommunene Haugesund og KarmÃ¸y for omrÃ￥det Fastlands-KarmÃ¸y.
Aksjonsgruppens initiativ ble utlÃ¸st av den muligheten som ligger i
Inndelingslovens paragraf 8. Aksjonsgruppens 4 medlemmer er alle bosatt i
Fastlands-KarmÃ¸y.
I tillegg til innsamling av 315 underskrifter som ble overlevert til KarmÃ¸y
kommune, ble det gitt en faktaorientert begrunnelse for forslaget. Det ble
dessuten arrangert 2 folkemÃ¸ter pÃ￥ Kolnes og Norheim med stor deltagelse av
befolkningen i Fastlands-KarmÃ¸y, samt representanter av politikere i de to
kommunene. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. Se forÃ¸vrig
korrespondanse. Kravet om folkeavstemning ble avslÃ￥tt. Avslaget ble anket. Vi
innhentet ogsÃ￥ en prinsippiell juridisk betenkning fra Justisdepartementets
lovavdeling (26.4.16). Vi forutsetter at Fylkesmannen har alle aktstykker i sitt
arkiv.
Aksjonsgruppens medlemmer er 4 privatpersoner som benyttet de muligheter som
ligger i demokratiet. Vi har begrensede ressurser i forhold til kompleksiteten i
sakskomplekset. Vi har nÃ￥ pÃ￥ oppfordring fra et politisk miljÃ¸ i Haugesund
anmodet om en redegjÃ¸relse for status i ankesaken. Vi har imidlertid ikke som
privatpersoner kapasitet eller ressurser til Ã￥ fÃ¸lge opp saken ytterligere.
PÃ￥ denne bakgrunn har vi anmodet det politiske miljÃ¸et i Haugesund som
kontaktet oss om Ã￥ fÃ¸lge opp saken i det videre.
Med vennlig hilsen
Knut Birkeland

Den 22.08.2019 15:39, skrev SkÃ￥den:
Hei
PÃ￥ bakgrunn av det du skriver legger jeg til grunn at det er du som er
initiativtaker i samsvar med inndelingslovens Â§ 8, og at midtlinjeprinsippet kan
legges til grunn for ny grense i sjÃ¸ ved en eventuell overfÃ¸ring av
fastlandsdelen av KarmÃ¸y til Haugesund.

Er dette riktig forstÃ￥tt? Kan du bekrefte at du er innbygger eller grunneier i
KarmÃ¸y eller Haugesund kommune? Dersom det er de fire privatpersonene som
Aksjonsgruppen bestod av som skal stÃ￥ som initiativtakere ber jeg om samme
informasjon fra disse.

Med venlig hilsen
Maren SkÃ¥den
fagleiar/seniorrÃ¥dgivar
Telefon: 51 56 88 32
E-post: fmromar@fylkesmannen.no
Web:
www.fylkesmannen.no/ro

Fra: KNUT BIRKELAND <knut1939@online.no>
Sendt: 21. august 2019 17.24
Til: SkÃ￥den, Maren <fmromar@fylkesmannen.no>
Kopi: Jan S. Steffensen <jan.sigurd.steffensen@gmail.com>; Grete Smistad
<grete.smistad@haugnett.no>; Eli Rovik <eli.rovik@haugnett.no>

Emne: Re: Melding fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Rogaland.
Jeg viser til Fylkesmannens brev av 12.8.19.
Det er selvsagt forskjellige juridiske forutsetninger som mÃ￥ oppfylles ved en
eventuell grensejustering mellom kommuner. I prosessen med Kommunereformen
tok Aksjonsgruppen initiativ til innsamling av underskrifter for Ã￥ kreve en
folkeavstemning om Fastlands-KarmÃ¸ys tilhÃ¸righet. Vi henviste til hjemmel i
paragraf 8 i Inndelingsloven. Kommunereformen kom etter initiativ fra dagens
Regjeringspartnere. I reformen ble det Ã￥pnet adgang bÃ￥de til sammenslÃ￥ing
og grensejusteringer mellom kommuner.
Rasjonalet for at Fastlands-KarmÃ¸y har en dokumentert og overveldende
tilhÃ¸righet til regionsenteret Haugesund har vi redegjort for i vÃ￥r begrunnelse
tidligere. Pendlingsstatistikk, arbeidsmarkedstall inngÃ￥r som dokumentasjon pÃ
￥ at Fastlands-KarmÃ¸y og Haugesund er sterkt knyttet sammen. For alle
praktiske formÃ￥l er Fastlands-KarmÃ¸y Ã￥ betrakte som en bydel til
regionsenteret. Uten at det skal vÃ¦re ytterligere et argument, sÃ￥ orienterer
ogsÃ￥ de Ã¸stre delene av KarmÃ¸y, Torvastad og Avaldsnes seg i stor grad mot
Regionsenteret.
KarmÃ¸y kommune avslo folkeavstemning. Haugesund tok ikke et selvstendig
standpunkt til aksjonen. Det er forÃ¸vrig oppsiktsvekkende at Kommunereformen
etter vage sonderinger ble relativt bombastisk lagt dÃ¸d pÃ￥ hele Haugalandet.
Vi vil forÃ¸vrig bemerke at Fylkesmannens avvisning av den kartskissen vi fikk fra
Kartverket er flisespikkeri. Kartet med de grenser som fremgÃ￥r er veldefinert.
Fastlands-KarmÃ¸y er for alle praktiske formÃ￥l den delen av KarmÃ¸y som ligger
pÃ￥ fastlandet.ðŸ˜Š Verre er det ikke Ã￥ begripe det.
Aksjonsgruppen besto av 4 privatpersoner med begrensede ressurser til Ã￥ drive
frem denne type spÃ¸rsmÃ￥l. Det var krevende Ã￥ arrangere folkemÃ¸ter samt Ã￥
samle underskrifter.
Vi har derfor overlatt til det politiske miljÃ¸ i Haugesund som kontaktet oss om
status i saken, Ã￥ drive frem saken ytterligere til Departementet tar en
avgjÃ¸relse. Det er i tillegg til befolkningen pÃ￥ Fastlands-KarmÃ¸y, Haugesund
kommune som bÃ¸r har stÃ¸rst interesse av Ã￥ fÃ￥ spÃ¸rsmÃ￥let endelig avklart.
Med vennlig hilsen
Knut Birkeland

Den 12.08.2019 11:48, skrev Maren SkÃ￥den:

VÃ¥r ref 2016/4464
Vennlig hilsen
Maren SkÃ¥den | seniorrÃ¥dgiver
e-post: fmromar@fylkesmannen.no

Haugesund kommune
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UTTALELSE OM GRENSEJUSTERING MELLOM HAUGESUND KOMMUNE OG
KARMØY KOMMUNE
I brev fra Fylkesmannen datert 30.08.2019 bes Haugesund kommune komme med en
uttalelse om grensejustering mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.
Et kort tilbakeblikk
I kommuneproposisjonen 2015 til Stortinget ble landets kommuner invitert til å delta i
prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner.
I 2014 nedsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et ekspertutvalg ledet av Signy
Vabo for å utrede kriterier for god kommunestruktur. Utvalget identifiserte samfunnsmessige
hensyn som skulle ivaretas i kommunenes oppgaveløsning og foreslo spesifikke kriterier for
en god kommunestruktur.
I 2015 ble det utarbeidet en rapport av Agenda Kaupang som så på muligheten for en
storkommune på Haugalandet. Rapporten vurderte konsekvensene av en sammenslåing av
kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund og konkluderte bl.a. med at:
En ytre Haugalandet kommune kan legge til rette for en mer samordnet mobilisering av
utviklings- og plankompetanse for å påvirke utviklingen i hele regionen. Et felles
kommunestyre med en felles fagadministrasjon kan se de ulike delene av regionen i
sammenheng, med sikte på tilrettelegging for boliger, næringsarealer, jordbruk,
grøntområder, kultur og idrett, tettstedsutvikling og infrastruktur. En sammenslutning kan
motvirke suboptimalisering og lokal konkurranse, og legge grunnlag for at de ulike stedene
og kvalitetene i utredningsregionen utfyller hverandre. Én kommune vil gi likeartet
saksbehandling og regelpraktisering i kommunene og gi like rammebetingelser for
næringsvirksomhet. En sammenslått kommune kan også legge grunnlag for en mer rasjonell
lokalisering av tjenestetilbud, som er særlig aktuelt i tettstedene som i dag er delt av
kommunegrensen.
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Tysvær og Karmøy valgte i 2016 å ikke slå seg sammen med Haugesund. Tysvær vedtok at
de er positive til sammenslåing med Bokn, men dersom dette ikke blir muliggjort ville Tysvær
fortsette som egen kommune også etter 2020. Bokn vedtok å fortsette som egen kommune.
Karmøy har vedtatt å opprettholde dagens struktur, og ønsker ikke å bidra til
kommunesammenslåing eller flytting av kommunegrenser.
Sveio og Haugesund signerte i 2016 en intensjonsavtale om en ny kommune innen 1. januar
2020. Haugesund arrangerte i etterkant en spørreundersøkelse for å finne ut hva
innbyggerne mente om sammenslåing med Sveio. Det viste seg at to av tre var for
sammenslåing. Sveio har imidlertid besluttet at de ikke vil slå seg sammen med Haugesund
som eneste kommune.
I PS 51/16 (se vedlegg) Kommunestruktur – intensjonsavtale vedtok bystyret i Haugesund
følgende i pkt 2.:
(... ) Haugesund kommune ber Fylkesmannen i Rogaland
vurdere grensejusteringer for å møte regjeringens ekspertutvalgs to kriterier for
funksjonelle samfunnsområder, om at et tettsted i sin helhet bør ligge i en
kommune, og at ett tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune.
I samme sak framgår det at Haugesund bystyre sender et klart signal til
fylkesmannen om at kommunen vil ha vurdert grensejustering, der en innlemmelse av
Karmøys fastlandsside i sin egen kommune som et alternativ.
Aksjonsgruppe fastlands-Karmøy
Noen uker etter at Karmøy kommune i 2016 vedtok at dagens kommunestruktur burde
beholdes, sendte en aksjonsgruppe en anmodning til fylkesmannen om å utrede
kommunetilhørigheten til Fastlands-Karmøy Aksjonsgruppen argumenterer for at FastlandsKarmøy bør være en del av Haugesund kommune, jf. Figur 1. I anmodningen fremmer de et
innbyggerforslag, hvor de ber kommunestyret på Karmøy om å avholde en folkeavstemning
på Fastlands-Karmøy. I avstemningen skal innbyggerne ta stilling til hvilken kommune
Fastlands-Karmøy skal høre til. Aksjonsgruppen mener det er naturlig at bare innbyggerne
på fastlandet får stemmerett.
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Figur 1. Tolkning av kommunegrensen foreslått av aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy
Den blå stiplede linjen viser dagens grense mellom
Karmøy og Haugesund kommune. Den rosa
stiplede linjen viser forslaget til ny kommunegrense
fra aksjonsgruppa Fastlands-Karmøy. Forslaget
innebærer at den delen av Karmøy som i dag ligger
på fastlandet blir innlemmet i Haugesund, og at
Karmøy blir en ren øykommune.
Fastlands-Karmøy har 8 265 innbyggere og består
av grunnkretsene Norheimsvågen,
Norheimsskogen, Spanne, Eike, Norheim, Aksnes,
Moksheim, Mykje, Trevarden, Bjøllehaugen,
Vormedal og Røyksund (SSB, 2019a; SSB, 2019b).
Kilde: Kartet er hentet fra Gule sider. Den nye
kommunegrensa (rosa) er Vista Analyses tolkning
av beskrivelsen til Aksjonsgruppe FastlandsKarmøy

Forslaget fra Aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy ble avvist av kommunestyret på Karmøy
etter innstilling fra rådmannen i kommunen.
Én uke etter at Karmøy kommune avviste innbyggerforslaget, fikk aksjonsgruppa svar fra
Fylkesmannen i Rogaland. I brevet heter det at lokale spørsmål om grensejustering ikke
skulle tas som egne prosessløp mens arbeidet med kommunestruktur pågikk. Fylkesmannen
la derfor til grunn at det ikke hadde hensikt å sende en formell søknad om grensejustering på
det tidspunktet.
Dermed ble arbeidet liggende frem til Aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy igjen henvendte seg
til fylkesmannen i 2019. Der viser aksjonsgruppa til henvendelsene fra 2016, og ber
fylkesmannen utrede om Fastlands-Karmøy skal innlemmes i Haugesund kommune.
Fylkesmannen ber om at Karmøy kommune og Haugesund kommune uttaler seg til det
aktuelle innbyggerinitiativet før fylkesmannen tar stilling til om det skal utredes. Videre ber
fylkesmannen kommunene om å foreslå en grensejustering dersom de er positive til
forslaget.
Anbefaling
Da Haugesund kommune ble bedt om å uttale seg i saken engasjerte kommunedirektøren
Vista Analyse til å gjennomgå det foreliggende materialet i saken og bistå kommunen med å
gi en uttalelse om innbyggerinitiativet fra Aksjonsgruppen – Fatlands-Karmøy. Rapporten er
vedlagt denne uttalelsen. Rapporten peker særlig på tre forhold som taler for at det kan være
hensiktsmessige med grensejustering.
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Hensynet til effektiv tjenesteproduksjon i kommunal sektor
Behovet for å kunne basere kommunal samfunnsplanlegging på et helhetlig,
funksjonelt geografisk område



Behovet for å sikre politisk styring av planlegging og samfunnsutvikling i et
sammenhengende tettsted med betydelig økonomisk samkvem og interaksjon

Disse tre utfordringene er i stor grad knyttet til at dagens kommunegrense går gjennom
tettstedet stor-Haugesund. Vabo-utvalget legger til grunn at det er uheldig at tettsteder deles
på denne måten og sier at et integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kommune. Geografisk
er fastlands-Karmøy mye tettere knyttet til Haugesund enn til kommunesenteret i Karmøy,
Kopervik.
Haugesund kommune vil poengtere at medvirkning, frivillighet og lokalt selvstyre må
vektlegges i spørsmålet om grensejustering. Haugesund kommune mener det må legges til
rette folkemøter og innbyggerundersøkels hvor temaet om grensejustering blir behandlet.
Uttalelse
Haugesund kommune gjennomførte en god og omfattende prosess i forbindelse med
kommunestrukturreformen i perioden 2014-2016. Spørsmålet om grensejustering ble den
gang utsatt. Henvendelsen fra Fylkesmannen i Rogaland fra innbyggerinitiativet reiser igjen
spørsmålet om det bør foretas en grensejustering.
Haugesund kommune mener Haugesunds-regionens utfordringer og muligheter henger tett
sammen og er sterkt knyttet opp mot regionens tette plassering mellom Bergens- og
Stavangerregionen. Gjennom T-forbindelsen og pågående planer for ny infrastruktur
(Rogfast og Hordfast) knyttes Vestlandet enda tettere sammen. Den største trusselen er at
Haugesundregionen forvitrer i konkurranse med Bergen og Stavanger. Et
sterkt regionsenter er viktig for å unngå dette.
Haugesund kommune vil med dette sende et klart signal til Fylkesmannen i Rogaland om at
kommunen ønsker at saken om grensejustering av Karmøys fastlandsside skal utredes.
Haugesund kommune støtter forslaget fra Aksjonsgruppe Fastlands-Karmøy om
grensejustering slik det framgår av figur 1.
Haugesund kommune mener at dersom det skal foretas en grensejustering i tråd med
innbyggerinitiativet må det skje en demokratisk prosess, der et flertall av innbyggerne på
fastlandssiden av Karmøy kommune gir sin støtte til dette.
Med hilsen
Ole Bernt Thorbjørnsen
kommunedirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.

Vedlegg:
Vedlegg
1 Uttalelse om grensejustering mellom Haugesund kommune og Karmøy kommune
2 Rapport Vista Analyse
3 Grensejustering til uttalelse - Fylkesmannen i Rogaland
4 Anmodning om utgreiing - Aksjonsgruppe Fastlands Karmøy
5 Rapport Agenda Kaupang
6 Protokoll PS 51 16
7 Saksframlegg- Kommunestruktur PS 51 16
8 Protokoll fra formannskapet 11.12.2019
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Sentraladministrasjonen

UTTALELSE VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM EVENTUELL GRENSEJUSTERING
I brev fra Fylkesmannen datert 30.08.2019 bes Karmøy kommune komme med en uttalelse
vedrørende ønske om en eventuell grensejustering. Spørsmålet om grensejustering tar for seg
hvorvidt kommunegrensen skal flyttes slik at det som omtales som fastlands-Karmøy blir
innlemmet i Haugesund kommune.
Karmøy kommune har registrert at spørsmålet om eventuell grensejustering har vært diskutert i
formannskapet i Haugesund, hvor det ble knyttet flere bemerkelser til saken. Dette skrivet tar
kun utgangspunkt i Fylkesmannens forespørsel om uttalelse og imøtegår således ingen av
momentene som ble diskutert i formannskapet i Haugesund.
Et kort historisk tilbakeblikk
Karmøy kommune foretok i perioden 2014-2016 et omfattende arbeid hvor ulike aspekter ved
kommunestrukturen på Haugalandet ble belyst. I første rekke var det spørsmålet om
kommunesammenslåing som var i fokus, men også spørsmålet om grensejustering ble behandlet
i tråd med føringer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Haugesund kommune ytret også i kommunestrukturprosessen et ønske om at det ble foretatt en
grensejustering som innebar at fastlands-Karmøy ble innlemmet i Haugesund kommune. Dette lå
blant annet i premissene for intensjonsavtalen mellom Sveio kommune og Haugesund kommune
vedrørende en eventuell kommunesammenslåing.
Kommunestrukturdiskusjonen ble i Karmøy avsluttet ved vedtak i kommunestyret av 7. mars
2016 saksnr. 17/16 hvor følgende ble besluttet:
«Karmøy kommunestyre ønsker at dagens struktur opprettholdes og at Karmøy ikke bidrar til noen
kommunesammenslåing eller flytting av kommunegrenser»
I etterkant av vedtaket ble det fremmet et innbyggerinitiativ «Anmodning om folkeavstemning
om fastlands-Karmøys kommunetilhørighet». Innbyggerinitiativet ble avvist i kommunestyrets 2.
mai 2016 saksnr. 29/16 da det ikke tilfredsstilte lovens krav. Forslagsstillerne krevde i den
forlengelse krav om grensejustering etter inndelingsloven § 8. Fylkesmannen avslo den gang det
private initiativet om grensejustering på bakgrunn av det pågående kommunereformsarbeidet,
hvor det ikke var ønskelig med egne prosessløp før reformsarbeidet var ferdigstilt. Saken har
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ikke vært oppe til behandling etter dette.
Karmøy kommunes vurdering av spørsmålet om grensejustering
Karmøy kommune var i 2016 klare på at verken kommunesammenslåing eller grensejustering
var ønskelig eller formålstjenlig sett fra Karmøy kommunes ståsted. Det er ikke kommet nye
momenter i saken siden 2016 som gir grunnlag for å endre dette ståstedet. Karmøy kommune er
dermed svært kritisk til en eventuell grensejustering hvor enten hele eller deler av «fastlandsKarmøy» innlemmes i Haugesund kommune, og vil følgelig fraråde at det blir foretatt noen
nærmere vurderinger av dette.
I det følgende vil det bli redegjort for Karmøy kommunes standpunkt til spørsmålet om
grensejustering.
Fastlands-Karmøy – en betydelig del av Karmøy kommune
Det er viktig å bemerke seg at det som gjerne omtales som fastlands-Karmøy i tillegg til
fastlandet også består av øya Fosen. Fastlandet og Fosen har et samlet areal på ca. 42 km2, som
utgjør ca. 18 % av kommunens samlede landareal. Av dette utgjør fastlandet rundt 26 km2 og
Fosen rundt 16 km2. Å redusere Karmøys areal med 18 % må sies å være en vesentlig
innskrenkelse med betydelige følge.
Det totale folketallet i Karmøy kommune per 01.01.2019 var 42 161. Av disse var 8 884 bosatt på
fastlandet og Fosen. Dette utgjør 21 % av kommunens samlede folketall. Det vil si at hver 5.
innbygger i Karmøy bor i dette området.
I årene etter 2000 har Karmøys innbyggertall vokst med ca. 5 200 personer. Av denne veksten er
rundt 2000 av innbyggerne fordelt til fastlandet. Rundt 2000 av dem er fordelt til dette området.
Dette gjør Karmøys fastlandsdel til ett av de områdene med mest vekst- og utvikling i
kommunen. Den store utbyggingssatsningen på Eike/Kolnes/Skre medfører at disse tallene trolig
vil fortsette å stige i dette området.
Området Norheim-Vormedal-Kolnes er et av de viktigste utviklings- og satsningsområdene i
kommunen. Her finner man blant annet en viktig del av kommunens næringsliv, herunder
viktige arbeidsplasser som Dupont samt næringsparkene på Raglamyr og Norheim. Ifølge
sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå for fjerde kvartal 2018, er vel 2 700 (17 %) av Karmøys
15 850 arbeidsplasser lokalisert på fastlandet.
En eventuell grensejustering vil helt klart få betydelige følger for kommunen.
Varehandelsrapporten 2019 fra SR-bank sier at detaljvarehandelen i Karmøy er på totalt 2 700
millioner i 2018. Omsetningen for Karmsund er oppgitt til å være 684 millioner (25 %).Dette gjør
Karmsund-området til det området i kommunen med størst omsetning i detaljvarehandel
(etterfulgt av Kopervik med 637 millioner og Åkrehamn med 601 millioner).
Fastlands-Karmøy har de senere årene vært gjenstand for stor satsing både innen sosial og
teknisk infrastruktur med flere pågående prosjekter. Det kan her nevnes utbygging av barne- og
ungdomskoler, ny idrettshall på Vormedal, seniorlandsbyen på Spanne og utbygging av
Eike/Kolnes/Skre. Flere av de nevnte prosjektene vil kunne berøres ved en eventuell
grensejustering.
Karmøy kommune har forståelse for at området Norheim-Raglamyr kan by på utfordringer når
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det gjelder samfunnsutvikling, ved at begge etter SSB sin tettstedsdefinisjon inngår i tettstedet
Haugesund. I 2014 nedsatte kommunal- og moderniseringsdepartementet et ekspertutvalgs om
skulle foreslå kriterier som har betydning for god kommunestruktur. Dette resulterte i rapporten
«Kriterier for god kommunestruktur». I rapporten fremgår det blant annet at et tettsted i sin
helhet bør ligge innenfor én kommune. Det vises videre til at dette hovedsakelig bør løses ved
kommunesammenslåing, men kan løses ved grensejustering ved mindre tettsteder. Hva som
utgjør mindre tettsteder omtales ikke nærmere. Karmøy kommune vil, som i 2016, påpeke at
fastlands-Karmøy ikke kan anses som et «mindre tettsted» og således faller utenfor anbefaling
om grensejustering.
Hensikten med kommunestrukturreformen, hvor man også ble bedt om å se på eventuell
grensejustering, var å skape færre, større og mer robuste kommuner for å sikre en enklere
hverdag for innbyggerne og et levende lokaldemokrati. Det er viktig for Karmøy kommune å
påpeke at selv om en grensejustering vil kunne sies å være fordelaktig for Haugesund, vil det
medføre en forholdsvis sterkere svekkelse av Karmøy kommune.
Av inndelingsloven § 1 følger det at formålet med loven er å sikre et «funksjonsdyktig lokalt
folkestyre og ei effektiv lokalforvaltning». Videre vises det til at eventuelle endringer i
kommune- og fylkesstrukturen bør medvirke til at det skapes «formålstenelege einingar». I
forarbeidene til inndelingsloven fremgår det at med «formålstenelege einingar» menes
økonomiske og bærekraftige enheter, med tilstrekkelig kapasitet til å løse lovpålagte oppgaver og
faglig kompetanse jf. Ot.prp. nr. 4 (2000-2001) kap. 12. Dette må forstås som at hensikten med
grensejustering er å sikre større og sterkere enheter totalt sett. Dette vil ikke bli tilfelle i denne
sak, hvor en grensejustering snarere vil måtte sies å gå på bekostning av Karmøy kommune.
Karmøy kommune ønsker å understreke at som for kommunestrukturprosessen bør
medvirkning, frivillighet og lokalt selvstyre vektlegges i stor grad også i spørsmålet om
grensejustering. I forbindelse med arbeidet om kommunestruktur gjennomførte Karmøy
kommune folkemøter og innbyggerundersøkels hvor temaet om grensejustering ble berørt. I
innbyggerundersøkelsen ønsket flertallet i Karmøy kommune at dagens kommunegrenser skulle
bestå. Av befolkningen på fastlands-Karmøy ønsket 19 % en grensejustering.

Oppsummering og konklusjon:
Karmøy kommune gjennomførte en god og omfattende prosess i forbindelse med
kommunestrukturreformen i perioden 2014-2016. Spørsmålet om grensejustering ble tatt stilling
til i denne prosessen. Etter denne tid har det ikke kommet nye momenter til saken som skulle tilsi
at Karmøy kommune burde ha endret standpunkt. En eventuell grensejustering vil medføre en
betydelig svekkelse av Karmøy som kommune, stikk i strid med intensjonen i
kommunereformprosessen hvor større og mer robuste kommuner var målet.
Karmøy kommune motsetter seg dermed en grensejustering av fastlands-Karmøy og fraråder
også fylkeskommunen å igangsette en utredningsprosess.
Med vennlig hilsen

Vibeke Vikse Johnsen
Rådmann
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
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Vedlegg:
Saksprotokoll fra behandling av sak xxxx i kommunestyrets møte 25.11.2019
Rapport om kommunestrukturprosessen i Karmøy kommune 2014-2016
Regionreformen i Rogaland
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SAKSPROTOKOLL - UTTALELSE VEDR. SPØRSMÅL OM EVENTUELL
OVERFØRING AV FASTLANDS-KARMØYS TIL HAUGESUND
KOMMUNE
Kommunestyret behandlet saken den 25.11.2019, saksnr. 124/19
Behandling:
Ordfører orienterte om skrivet fra Fylkesmannen, som er fremlagt for representantene, hvor
fristen for innsendelse av uttalelsen er utsatt til 12. desember.
Krog (MDG) foreslo følgende tilleggspunkt:
Som et alternativ til justering av kommunegrensene bes administrasjonen å ta kontakt med representanter
for lokalsamfunnene på fastlandsdelen av Karmøy kommune, f. eks idrettslag, velforeninger, nærmiljøutvalg
o.l. Formålet med dialogen må være å ta signalene om misnøye fra innbyggerne på alvor, og gjenopprette
tillit til at fastlandsdelen av Karmøy får sin rettmessige del av kommunale ressurser og fokus. Resultatet av
prosessen legges frem til politisk behandling/orientering innen rimelig tid.
Gaard (H) foreslo at forslaget fremsatt av Krog (MDG) ble oversendt rådmannen uten
realitetsbehandling.
Krog (MDG) ønsket å opprettholde sitt forslag.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremsatt av Krog (MDG) fikk 2 stemmer og falt (MDG 2).

Vedtak:
1.
Karmøy kommunestyre motsetter seg en eventuell grensejustering hvor hele eller deler av
fastlands-Karmøy innlemmes i Haugesund kommune.
2.

Karmøy kommunestyre vil fraråde at det blir foretatt noen nærmere vurdering av
spørsmålet om grensejustering.

3.

Karmøy kommunestyre oversender vedlagte uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland.

Særutskrift
Haugesund kommune
Utvalg:
Formannskapet
Møtested
formannskapssalen, Haugesund rådhus
Dato:
11.12.2019
Tid:
12:30

PS 19/111 Uttalelse om grensejustering mellom Haugesund kommune og Karmøy kommune
Forslag til vedtak:
Haugesund kommune er positiv til innbyggerinitiativet som har foreslått en grensejustering hvor hele eller
deler av fastlands-Karmøy innlemmes i Haugesund kommune. Haugesund kommune anbefaler
fylkesmannen i Rogaland å igangsette en utredningsprosess.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.12.2019
Stokland (SV) foreslår følgende endret innstilling på vegne av hele formannskapet

1. Haugesund kommune er positiv til innbyggerinitiativet som har foreslått en grensejustering
2.

som omfatter hele eller deler av fastlands-Karmøy, og anbefaler fylkesmannen i Rogaland å
igangsette en utredning vedrørende justering av kommunegrensene.
Det forventes at utredningen inneholder faglige vurderinger som synliggjør hvilke positive og
negative konsekvenser en eventuell grensejustering vil ha for både Haugesund og Karmøy.

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak i formannskapet 11.12.2019

1. Haugesund kommune er positiv til innbyggerinitiativet som har foreslått en

2.

grensejustering som omfatter hele eller deler av fastlands-Karmøy, og anbefaler
fylkesmannen i Rogaland å igangsette en utredning vedrørende justering av
kommunegrensene.
Det forventes at utredningen inneholder faglige vurderinger som synliggjør hvilke
positive og negative konsekvenser en eventuell grensejustering vil ha for både
Haugesund og Karmøy.

Rett utskrift bekreftes
Eli Håland
sekretariatsleder
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Kolonne1
Administrativ oppfølging av saker behandlet i kommunestyret 2019 (fra 2016-)

Saksnummer
Saksnr

91/16

77/18
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Kolonne2
ng av saker behandlet i kommunestyret 2019 (fra 2016-)

Tittel
Tittel
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

EVENTUELT - KOMMUNESTYRE 18.06.18

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 17.12.2018
FRITAK POLITISKE VERV 2015 - 2019 - SIMON NÆSSE (AP)
ÅRSMELDING 2018 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET
ÅRSMELDING 2018 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KVALITET I BARNEHAGER
BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY - T-FORBINDELSEN
BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY - HAUGALANDSPAKKEN
KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN
KOMMUNALE VIGSLER - SUPPLERING AV DELEGASJON
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019
MEDBESTEMMELSE MELLOM ARBEIDSGIVER OG TILLITSVALGTE
RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021
PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59
REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 11.02.2019
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 11.02.2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 11.02.2019
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2018
MERKING AV RETUSJERT REKLAME
SALG AV AKSJER - HAUGALANDSMUSÈENE
EKSTRAMIDLER - TURVEGER ALLMANNAMYR OG VEA
SELSKAPSAVTALE HAUGALAND VEKST IKS
LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING - VEDR. UTVIDELSE AV LEIEPERIO
LINDØY FRILUFTSOMRÅDE
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE GARANTIER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
KOMMUNAL GARANTI OG KOMMUNAL INVESTERINGSTØTTE- NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, GARDEROBER OG LAGERB
FRAMTIDIGE SAMFERDSELSPAKKER PÅ HAUGALANDET
FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HE
VEDRØRENDE MILJØMESSIG KONSEKVENSUTREDNING OG AVKLARING OM NY REGULERINGSPLAN
REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 25.03.2019

EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.03.2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 25.03.2019
BUDSJETTOPPFØLGING: HÅNDTERING AV ØKTE UTGIFTER OG INNTEKTER
EKSTRABEVILGNING TIL AVALDSNES KIRKE
UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE
GJELDENDE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER
OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE UTENOM GJELDENDE TELLEDATOER
HELSESTASJON FOR UNGDOM - TILBUD TIL GUTTER
ARBEID MED OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING 15 (2017-2018) - LEVE HELE LIVET
ÅRSMELDING 2018 FOR NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL - VERTSKOMMUNESAMARBEID
RETNINGSLINJER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE ROM
HANDLINGSPROGRAM- KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER
BRANNSIKRINGSPLAN GAMLE SKUDENESHAVN
UTLEIE AV LYNGSENTERET
UTVIDELSE AV NÆRMILJØANLEGG PÅ NESET I VISNES
ETABLERING AV BOBILPARKERING
ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE
TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET
INNENFOR PLEIE OG OMSORG
LOVLIGHETSKLAGE VEDRØRENDE KOMMUNESTYRESAK 30/19 -VEDRØRENDE MILJØMESSIG
KONSEKVENSUTREDNING OG AVKLARING OM NY REGULERINGSPLAN
PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1
PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.
PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK
PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN
PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN
REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2018
BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 1. TERTIAL 2019
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2019
AKSJEOVERDRAGELSE - KJØP AV AKSJER I ASKI AS
KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
KJØP AV HOVEDGATA 52, KOPERVIK
TILBUD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KOPERVIK HAVN
SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI - STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS
OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173
ETABLERING AV BASESTASJON PÅ FEØY
BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY 2019-2023
REVISJONSAVTALEN - BRUK AV OPSJON ELLER NY ANBUDSRUNDE I ÅR
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I BARNEHAGE»

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN"
OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN IKS
ÅRSMELDING 2018 - 2019 - UNGDOMSRÅDET
VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPET SKAPE 2020 - 2023
POLITIVEDTEKT
TRAFIKK SOM VALGFAG I SKOLEN
REGIONAL REISELIVSSTRATEGI
JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY
AVFALLSSTRATEGI 2019-2025
PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY
PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT
FELLESVEG - 102/14 MFL.
PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23
REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 01.07.2019
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 01.07.2019
PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I KOMMUNESTYRET 01.07.2019
FRITAK FRA POLITISKE VERV 2019-2023 - BENTE THORSEN - SUPPLERINGSVALG
VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023
VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
UNGDOMSRÅD 2019-2020 - REGLEMENT
VALG AV FASTE UTVALG FOR PERIODEN 2019-203
VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019-2023
VALG AV EIERREPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR PERIODEN 2019-2023
VALG AV BARNAS REPRESENTANT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE - KORRIGERT FINANSIERING
KOMPETANSEOVERFØRING
VALG AV DELEGATER - HAUGALAND KRAFT AS
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I KOMMUNESTYRET 21.10.2019
MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, FASTE UTVALG OG TALETIDSREGLER FOR
KOMMUNESTYRET
ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE - REVIDERING
BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 2. TERTIAL 2019
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2019
ETABLERING AV MILJØPRIS
FORSLAG OM UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN FOR PLAST OG MARIN FORSØPLING
RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
NY BARNEHAGEPLAN - UTREDNING OM STATUS, UTFORDRINGER OG STRUKTURMULIGHETER INKL.
ANBEFALINGER FOR BARNEHAGESTRUKTUR
KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN 2018/2019
OMSORGSHOTELL - EVALUERING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PERSONVERN
INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FOLKEAVSTEMNING HAUGALANDSPAKKEN
UTTALELSE VEDR. SPØRSMÅL OM EVENTUELL OVERFØRING AV FASTLANDS-KARMØYS TIL HAUGESUND
KOMMUNE
KJØP AV TOMT
KLAGE OVER VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA
(PLAN 2041)
EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY
PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53
MØTEPLAN 2020 - FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET
REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
BUDSJETTREGULERING AVSKRIVNINGER
BUDSJETTREGULERING PENSJON
HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG TILSKUDD
KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT FRA BOKN KOMMUNE - ANDRE AKSJONÆRER HAR BENYTTET SIN FORKJØPSRETT
DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
REGIONALT UTVIKLINGSFOND PÅ HAUGALANDET
NY SELSKAPSAVTALE
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
KUNSTPLAN 2020-24
STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
SØKNAD OM DELTAKELSE I UNITED 4 SMART SUSTAINABLE CITIES (U4SSC) OG SAMARBEID MED AUGMENT CITY
SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL.
PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL.
REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
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Kolonne4
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Frist for
iverksetting

IDELSE AV LEIEPERIODEN TIL 25 ÅR

EROBER OG LAGERBYGG

LRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

N FORKJØPSRETT

Kolonne5

Status / Merknad

Pågående arbeid.
3. Spørsmål fra Simon Næsse (AP).
Med klare og gode krav fra Karmøy kommune til våre avtalepartnere, blant annet ved nybygg og
vedlikehold, så kan vi bidra til et mer seriøst og godt arbeidsliv for de som bor i vårt område. Vil
ordføreren ta initiativ til å få en sak lagt frem for kommunestyret hvor våre regler for innkjøp blir
sammenlignet med de kravene som vi finner i henholdsvis “Rogalandsmodellen” og
“Oslomodellen” Se disse vedlagt.
Svar til spørsmål fra Næsse:
Administrasjonen fremmer sak til politisk behandling i løpet av høsten.
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig

6. Hagland (UA) etterlyste en sak som ble behandlet i formannskapet vedrørende tilstanden
i Karmsundet etter nedleggelsen av Søderberganlegget, og ba om å få en oppdatering om
dette.
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig

Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Medhaug (H) foreslo følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om at det arbeides frem en enklere løsning for m
Ferdig
Ferdig

Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig.
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig

Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
NB - VERBALPUNKT
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
UTSATT
Ferdig
Ferdig
Trukket - pga sendt ut på høring i FSK
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig

else jfr. Punkt 11 og 12 i nytt reglement hvor representantene må sende inn krav etter hvert møte.

Statens vegvesen

Referat
Dato:

03.12.2019

Tid:

10.00-13.00

Saksbehandler/innvalgsnr:

Henry Damman 41526589
Vår dato:

Referent: Henry Damman

16.12.19

Vår referanse:

Styringsgruppen –endeligt referat S4- 2019
Møte nr.:

S4-2019

Sted:

Statens vegvesen – Haugesund

Møteleder:

Arne Bergsvåg

Til stede:

Forfall:
Kopi til:

Arne Bergsvåg

AB

Rogaland fylkeskommune

Svanhild Skålheim

SS

Rogaland fylkeskommune

Aase Simonsen

AS

Rogaland fylkeskommune

Lin Jacobsen

LJ

Rogaland fylkeskommune

Svein E Indbjo

SEI

Rogaland fylkeskommune

Osmund Våga

OV

Bokn kommune

Sigmund Lier

SL

Tysvær kommune

Ole Johan Vierdal

OJV

Vindafjord kommune

Linn Erve

LE

Sveio kommune

Mette Ekrheim

ME

Etne kommune

Jarle Nilsen

JN

Karmøy kommune

Alf M Grindhaug

AMG

Karmøy kommune

Arne Christian Mohn

ACM

Haugesund kommune

Trine M Stokland

TMS

Haugesund kommune

Gottfried Heinzerling

GH

Rogaland fylkeskommune

Henry Damman

HD

Statens vegvesen

Tina Jacobsen

TJ

Statens vegvesen

Synnøve Solbakken, Geir Toskedal, Ivar Thorkildsen,
Møtedeltakere, Ann Mari Sandvin Hardeland (SVV),) Grethe Vikane (SVV) Håkon
Rasmussen, Eivind Stangeland, Bjørn Egil Gilje, Rasmus Davidsen, Carl-Erik
Nielsen, Stein Åge Sivertsen, Helge Ytreland,

Neste møte:

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

05.03.20

Telefon: 815 44 010
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Kvaløygata 1
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Ansvar / frist

Saksliste:
S.4

25/19

Kommentarer til innkallingen

S.4

26/19

Møtereferater:
* K4-2019 til orientering
* S3-2019 til orientering

S.4

27/19

Oversikt – behandla saker i S-gruppen

S.4

28/19

Status Haugalandspakken

S.4

29/19

Økonomi i Haugalandspakken

S.4

30/19

Møteplan 2020

S.4

31/19

Evt.

S4. 25/19

Kommentarer til innkallingen

Ingen merknader.
S4. 26/19

Kommentarer til møtereferatene

K4-2019
S3 -2019
Ingen merknader
S4. 27/19

Oversikt – behandla saker i S-gruppen

Ingen merknader.
S4. 28/19 Status Haugalandspakken
HD orienterte om saken i møtet, presentasjonen ligger vedlagt møtereferatet.
•

Det kom ønske om at det legges ved en kartreferanse til hvert prosjekt.

•

Det ble orientert om problemstillingene rundt manglende ressurser for å ha god

•

Dei fleste av de store prosjekta er ferdig planlagte, men flere av prosjekta venter på

fremdrift i prosjekta.
politiske avklaringer i kommuner, fylkesmann og eller departementet.

3
Ansvar / frist
S4. 29/19

Orientering fra rogfk ang. økonomi i Haugalandspakken

GH/HY orienterte om saken.
•

Saksfremlegg og presentasjon ligg vedlagt møtereferatet.

•

AB åpnet for at kommunane kunne komme med innpill/synspunkt på det framlagte
dokumentet og presentasjonen.

•

Det kom mange signal for det videre arbeidet, alle kommunane var i utgangspunktet
enige i prosessen videre.

•

Karmøy kommune foreslo å ha med et nytt strek punkt under punkt 6
Oppsummering og videre arbeid «Historikk og den avgjørende betydningen
prosjektene har for kommunens deltagelse i Haugalandspakken tillegges stor vekt»
Resten av styringsgruppa tilslutta seg dette forslaget.

S4. 30/19

Møteplan 2020

Første møte i Styringsgruppa i 2020 blir 05.03.20
Det blir synfaring på Haugalandet for S-gruppa 07.02.20
Det er sendt ut møteinnkalling for begge datoene
Rogfk lager møteplan for k-gruppa samt s-gruppa for 2020

S3. 24/19 Evt
Sigmund Lier foreslår at det kalles inn til et felles formannskapsmøte for alle
formannskapa i Haugalandspakken.

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Kristian Bauge / 40454004

20/16919-1

Deres referanse:

Vår dato:
21.01.2020

Tilbakemelding fra Vegdirektoratet til forslag til revidert bompengeopplegg
for Haugalandspakken
Styringsgruppen for Haugalandspakken ba i sak 2:S3-2015 Statens vegvesen legge frem sak
om tiltak for å øke inntektene i pakken for lokalpolitisk behandling. Sak om takstøkning ble
sendt til lokalpolitisk behandling i februar 2016. Kommunene behandlet saken våren 2016,
og fylkeskommunene gav sin tilslutning høsten 2016. Endelig lokal tilslutning til takstøkning
forelå våren 2018.
Saken har vært til behandling i vegdirektoratet, og deres tilbakemelding til saken følger
vedlagt.
Den lokalt vedtatte takstøkningen er vurdert å ikke være i tråd med gjeldende retningslinjer
for bompengepakker presisert i Samferdselsdepartementets brev av 20. mai 2019.
Kostnadsøkninger i prosjektene skal håndteres innenfor den økonomiske rammen som er
vedtatt for pakken.
På bakgrunn av Samferdselsdepartementets føringer i brev av 20. mai 2019, er det ikke
grunnlag for å legge forslag til revidert bompengeopplegg for Haugalandspakken frem for
Stortinget.
Statens vegvesen avslutter med dette arbeidet med revidert bompengeopplegg for
Haugalandspakken, og ber styringsgruppen for Haugalandspakken avklare hvilke prosjekter
og tiltak som kan gjennomføres innenfor den vedtatte Haugalandspakken.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Nygårdsgaten 112

Statens vegvesen

5008 BERGEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Med hilsen

Tone Margrethe Oppedal
Avdelingsdirektør

Nils Magne Slinde
Seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
BOKN KOMMUNE, Boknatunvegen 37, 5561 BOKN
ETNE KOMMUNE, Sjoarvegen 2, 5590 ETNE
HAUGESUND KOMMUNE, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
SVEIO KOMMUNE, Postboks 40, 5559 SVEIO
TYSVÆR KOMMUNE, Postboks 94, 5575 AKSDAL
VINDAFJORD KOMMUNE, Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN

Notat
Til:

3 Postmottak Region vest

Saksbehandler/telefon:

Fra:

Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen

Astrid Fortun / 22073696

Kopi:

Brita Bye

Vår dato:

13.12.2019

Konstantin Stensbak-Friesen

Vår referanse:

16/7190-18

Kristian Bauge
Nils Magne Slinde

Forslag til revidert bompengeopplegg for Haugalandspakka – forholdet til
nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker
Stortinget slutta seg til delvis bompengefinansiering av Haugalandspakka gjennom
behandlinga av St.prp. nr. 57 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 214 (2006-2007), og St.prp. nr.
45 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 242 (2007-2008). Det var få prosjekt som hadde godkjende
reguleringsplanar då proposisjonane vart lagt fram og behandla av Stortinget. Vidare
planlegging har dessverre avdekka vesentleg kostnadsauke for mange av prosjekta. Som
følgje av dette, har prosjektomfanget vorte redusert. For å unngå ytterlegare reduksjon av
prosjektporteføljen, har lokale styresmakter også gått inn for å auke bompengetakstane.
Innkrevingsperioden er føresett uendra.
Samferdselsdepartementet har i brev av 20. mai 2019 presisert kva retningslinjer som skal
ligge til grunn for porteføljestyrte bompengepakker. Departementet føreset at kostnadsauke
og inntektssvikt skal handterast innanfor den økonomiske ramma som er vedteken for
pakka. Takstauke eller forlenga innkrevjingsperiode er ikkje aktuelle verkemiddel. Dette
inneber at kostnadsauke og/eller inntektssvikt skal handterast gjennom kutt i porteføljen.
Dersom lokale styresmakter vedtek ei revidert pakke som bryt med desse prinsippa, vil det i
følgje departementets brev av 20. mai 2019 ikkje vere aktuelt å legge saka fram for
Stortinget.
Både i St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008) er det føresett at omfanget
av utbygginga skal tilpassast den økonomiske ramma for Haugalandspakka. Forslaget til
revidert bompengeopplegg for Haugalandspakka inneber takstauke eine og åleine for å
finansiere kostnadsauke. På bakgrunn av Samferdselsdepartementets føringar i brevet av 20.
mai 2019, er det derfor ikkje er grunnlag for å legge forslaget til revidert bompengeopplegg
for Haugalandspakka fram for Stortinget.
Vegdirektoratet vil presisere at det no er viktig å avklare kva prosjekt og tiltak som kan
gjennomførast innanfor dei rammene for gjeld for den vedtekne Haugalandspakka.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Kontoradresse

Fakturaadresse

Brynsengfaret 6A

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1920-

20. mai 2019

Nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker
Samferdselsdepartementet viser til tidligere dialog om saken, blant annet brev fra
Vegdirektoratet datert 04.10.2017.
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet er opptatt av at bompengepakkene over tid må dimensjoneres til
den beregnede inntektsstrømmen og at vi i utgangspunktet ikke fremmer proposisjon om
bompengepakke før det er samsvar mellom prosjekt i porteføljen og forventede inntekter. Vi
legger derfor opp til en strammere praksis for porteføljestyring enn hva som har vært tilfellet
frem til i dag.
Samferdselsdepartementet vil med dette brevet presisere hvilke retningslinjer som skal ligge
til grunn i utformingen av nye porteføljestyrte bompengepakker.
Nye retningslinjer
I de fleste bompengeproposisjoner ligger det i dag inne en standardformulering om at
dersom økonomien blir svakere enn forutsatt, kan takstene (nå; gjennomsnittstaksten) økes
med inntil 20 pst. og innkrevingsperioden forlenges med inntil fem år. Disse mekanismene er
ment som en buffer i prosjektene og skal styrke posisjonen til garantistillerne for
bompengelånet.
Standardformuleringen er også tatt inn i flere proposisjoner om finansiering av pakker med
porteføljestyring. Utgangspunktet for pakker med porteføljestyring er at utbyggingen skal
gjennomføres innenfor en gitt økonomiske ramme. Dette har vært formulert noe ulikt i
proposisjonene. Det er et problem hvis proposisjonen ikke er tydelig på når det skal kuttes i
porteføljen og når det skal være mulig å justere takster/forlenge innkrevingstid.
Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Karin Johanne
Jacobsen
22 24 82 57

Samferdselsdepartementet skiller mellom følgende kategorier; a) prosjekter uten
porteføljestyring som har finansiering som mål basert på lokalpolitiske initiativ (standard
strekningsvise bompengeprosjekter) og b) porteføljestyrte pakker som har mål om
finansiering og ev. trafikkutvikling. For gruppe a) mener vi at dagens retningslinjer er
dekkende.
Gruppe b) omfatter både strekningsvise/parsellvise prosjekter (veipakker) og bypakker i
mindre byområder med finansiering som hovedmål. Videre omfatter den bypakker som i
tillegg til finansiering har et fastsatt overordnet mål om trafikkutvikling, i hovedsak byområder
som har/kan inngå byvekstavtale med mål om nullvekst i persontransport med bil. I disse
byområdene er eller vil det bli innført tids- og/eller miljødifferensierte takster, jf. veglova § 27
annet ledd.
Samferdselsdepartementet legger til grunn at kostnadsøkninger og inntektssvikt i de
porteføljestyrte pakkene skal håndteres innenfor vedtatt økonomisk ramme. Videre skal
porteføljestyringen sikre at det ikke blir behov for å innløse garantien, og det er derfor ikke
behov for å kunne forlenge innkrevingsperioden. Derfor mener vi at forlenget
innkrevingsperiode ikke er et aktuelt virkemiddel i disse pakkene.
For gruppe b) legger vi nå følgende til grunn:
I porteføljestyrte bompengepakker skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved kutt
i porteføljen. Muligheten til å øke gjennomsnittstaksten og forlenge innkrevingsperioden med
inntil fem år faller bort, men takstene kan justeres slik at gjennomsnittstaksten opprettholdes.
Endringene i retningslinjene skal gjelde for alle pakker som skal legges frem for Stortinget.
Dersom lokale vedtak ikke er i overenstemmelse med nye retningslinjer må saken behandles
på nytt lokalt for at nye retningslinjer skal gjelde.
Håndtering av kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i områder med byvekstavtaler
Håndteringen av økte kostnader i enkeltprosjekter og/eller inntektssvikt på grunn av en
samlet reduksjon i trafikken vil være kutt i porteføljen.
I de største byområdene er det etablert en praksis der bypakkene revideres jevnlig.
Samferdselsdepartementet legger til grunn at kostnadsøkninger etter fastsatt styrings- og
kostnadsramme i enkeltprosjekter og/eller inntektssvikt skal håndteres i den løpende
porteføljestyringen, og ikke gjennom økte takster og/eller forlenget innkreving. Det vil derfor
ikke være aktuelt fremover å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å
dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk
enn forutsatt i disse byområdene.
Staten vil i fremtidige byvekstavtaleforhandlinger og i reforhandling av eksisterende avtaler
legge vekt på at bypakkene må dimensjoneres til den faktiske inntektsstrømmen. Dersom

Side 2

kostnadene i porteføljen overskrider forventede inntekter vil staten som forhandlingspart
legge stor vekt på å redusere kostnadene i pakkene.
Det legges med andre ord til grunn at dagens bompengesatser i byene som har inngått
byvekstavtale er et tak på hvor høyt bompengenivået kan være. Kostnadsreduksjoner i
porteføljen som bidrar til å frigjøre ressurser kan dersom det er balanse mellom inntekter og
utgifter også bidra til å senke bompengenivået.
Med hilsen

Ingun Hagesveen (e.f.)
avdelingsdirektør
Mari Braaten Larssen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Nye Veier AS
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