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5  Sektor bistand og omsorg

Hovedutvalget for bistand og omsorg har det politiske ansvaret for programområdene 32 Pleie og omsorg, 33 
Sosialtjeneste og 36 Kommunehelse.

5.1 Samlet omtale av sektoren
Sektor bistand og omsorg har et omfattende helse- og omsorgsansvar som både tilrettelegger og tjenesteyter 
for kommunens innbyggere. Sektorens tjenester er komplekse og varierte, og omfatter hele spekteret av innsats 
fra helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering til pleie og omsorg, diagnostisering og medisinsk 
behandling. 

Hovedgrep – ønsket utviklingsretning 
De strategiske grepene som beskrives skal, forberede sektor bistand og omsorg på å møte økte behov i en knap-
pere ressurssituasjon. Strategiene er forankret i sentrale styringsdokumenter som kommuneplanens samfunns-
del, helsemeldingen og mestrings- og omsorgsmeldingen.

•	 Økt	selvhjulpenhet handler om å redusere behovet for tjenester. En frisk og aktiv befolkning har mindre 
behov for tjenester. Når behovet for tjenester oppstår, bør tjenestens hovedfokus være å hjelpe brukeren til 
å få tilbake det funksjonsnivået som er tapt. Velferdsteknologi kan både gi trygghet og redusere behovet for 
hjelp

.
•	 Arbeidsdeling	handler om at det offentlige ikke kan dekke alle behov. De ulike bidragsytere i dagens 

velferdssamfunn må styrkes. Det offentlige kan ikke bære veksten i behov alene.

•	 Effektive	tjenester. Når kommunen skal være tjenesteyter, må tjenesteytingen skje på en effektiv måte. 
Riktig sammensetning av tjenester, slik at behovene kan dekkes på laveste effektive omsorgsnivå, er 
fortsatt et viktig prinsipp. I tillegg er det en forutsetning for effektive tjenester at de fysiske og økono-
miske rammer tjenestene ytes innenfor, er rasjonelle. Kravet om effektive tjenester gjelder både for de 
tjenester kommunen selv utfører, og de tjenester kommunen kjøper av private utførere.

•	 Folkehelse	og	levekår.	For å påvirke risikofaktorene for dårlig helse så tidlig som mulig, må alle sektorer i 
kommunen bidra i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. For å få til det må kommunen være god på 
forebygging og tidlig innsats, og det må legges sterkere til rette for at den enkelte kan ta ansvar for eget liv. 
I tillegg må det tas høyde for at helse og levevaner påvirkes av bakenforliggende faktorer som den enkelte 
ikke selv har valgt.

•	 Forebygging	 og	 tidlig	 innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i livet og som tidlig 
inngripen i et sykdomsforløp, uavhengig av alder. Arbeidet overfor risikogrupper og de som allerede har 
et helseproblem, foregår innenfor helsetjenesten, som forebyggende helsearbeid, mens det primærforebyg-
gende arbeidet ut mot befolkningen i hovedsak foregår i andre sektorer, som barnehage, skole, arbeidsliv, 
fritidssektoren og familiearenaen. Effekten av forebyggende arbeid og tidlig innsats er størst når den settes 
inn i tidlig alder.
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Målgrupper
Tjenestene retter seg mot personer i alle aldre som har pleie- og omsorgsbehov, utviklingshemming eller psy-
kiske lidelser. I tillegg ivaretar sektor bistand og omsorg innbyggernes behov for fysiske og psykiske helsetje-
nester. Sosialtjeneste og bolig har et primært ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang 
til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Tjenesteyting og medvirkning
Fremtidig tjenesteyting forutsetter at brukere også tar del i oppbygging og utforming av tjenestetilbudet. Ak-
tivt medansvar bidrar til at forventningene til tjenestetilbudets kvalitet og omfang blir mer realistiske. Aktiv 
deltagelse styrker også den enkeltes egen handlingskompetanse i å kunne ta vare på seg selv og andre. Sterkere 
brukermedvirkning er en viktig forutsetning for fremtidige omsorgstjenester.

Innovasjon og kompetanse (velferdsteknologi)
Regjeringen vil møte de demografiske, samfunnsmessige og helsemessige utfordringer i hele den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten med fornying og innovasjon. Kommunens vedtatte innovasjonsstrategi har satt 
innovasjon på dagsordenen for hele Bærum kommune. Sektor bistand og omsorg vil legge vekt på å stimulere 
til en innovasjonskultur hvor organisasjonens ledere og medarbeidere skal utvide handlingsrommet gjennom å 
identifisere alternativer og finne nye løsninger på eksisterende utfordringer. 

Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er en retningsreform som legger grunnlaget for innholdsmessige og organisatoriske 
endringer i kommunal sektor. Ett av hovedmålene er å utvikle en ny kommunerolle, slik at kommunene i større 
grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det legges derfor 
opp til økt støtte av pasientens egenmestring, økt innsats på forebyggende og helsefremmende tiltak og utbyg-
ging av lavterskeltilbud. Dette krever nye arbeids- og samarbeidsformer, nytt tjenesteinnhold og nye måter å 
løse oppgavene på.

5.1.1 Tiltak på tvers av programområder/sektorer 
Rådmannen vil arbeide for at brukere enklere kan finne frem i kommunens tjenestetilbud selv, slik at det er 
brukernes behov, ikke kommunes organisering som er veiviser til rett tjenestetilbud og tjenestenivå. «Én dør 
inn.» 

Rådmannen vil se nærmere på mulige samordningsgevinster og utviklingsmuligheter på følgende områder:
• Gjennomføre tjenestedesign om brukerreise i tverrfaglige tjenester for mennesker med utviklingshemming
• Samordne overlappende lavterskeltilbud
• Samordne og effektivisere arbeids- og aktivitetstilbudet til mennesker med utviklingshemming
• Samordne og effektivisere rehabiliteringstilbud og pleie- og omsorgstilbud 
• Samarbeid med planmyndighet for å stimulere til privat utbygging av boliger for eldre, som er tilrettelagt for 

sosial kontakt/stimulering og felles aktiviteter
• Kommunens Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 syn-

liggjør behovene for økt kapasitet for å møte behovene for boliger til mennesker med bistandsbehov
• Gjennomgang av boligarbeidet og tydeliggjøring av ansvarsforhold mellom kommunalområdene Eiendom, 

Pleie og omsorg og Helse og sosial. Tydeligere ansvarsforhold og bedre samordning skal bidra til effektivi-
sering og økt gjennomføringskraft
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5.2 Pleie og omsorg
Programområdet omfatter fem resultatområder: 320 aktivisering av eldre og funksjonshemmede, 322 institu-
sjonslokaler (FDVU), 323 pleie/omsorg/hjelp i hjemmet, 324 pleie/omsorg/hjelp i institusjon og 325 akutthjelp 
helse og omsorgstjenester.

5.2.1 Innledning
Sentrale tjenester innen programområdet er seniorsentrene, hjemmebaserte tjenester og bo- og behandlings-
sentre med langtids-, korttids- og dagsenterplasser for eldre.

Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til alle aldersgrupper og omfatter ambulerende 
tjenester og boliger med heldøgnsbemanning for eldre og mennesker med psykisk utviklingshemming. Det 
inkluderer også tilbud av ulike avlastningstjenester, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. 

Rådmannen foreslår å opprettholde og styrke satsingen på tjenester som skal bidra til at innbyggere med 
pleie- og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig hjemme. Demensomsorg, velferdsteknologi, brukerdialog 
og -medvirkning, forenkling («én dør inn») og hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring er sentrale satsings-
områder.  Strukturelle grep med planlegging og etablering av større driftsenheter fortsetter. I handlingspro-
gramperioden gjennomføres det betydelige investeringer i større bygg og i mer robust struktur, både innenfor 
botilbud med heldøgns omsorg for eldre (omsorgsbolig og bo- og behandlingssenter) og i samlokaliserte boliger 
for mennesker med utviklingshemming. 

Rådmannen foreslår å styrke de økonomiske rammene for å kompensere for flere eldre innbyggere. Rådman-
nen gjennomfører i dette handlingsprogrammet en rekke effektiviserings- og omstillingstiltak som til sammen 
gir betydelig innsparing. Innsparingen forventer en å oppnå gjennom blant annet strammere tildelingspraksis i 
hjemmebaserte tjenester. Tjenestetildelingen skal fortsatt sikre lovpålagte og forsvarlige tjenester.  Det gjøres 
investeringer for å etablere bygg med større enheter og mer robust struktur. I tillegg vil bruk av velferdstekno-
logi innen institusjonstjenester og administrative effektiviseringstiltak gi innsparinger.

5.2.2 Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

I tjenesteprofilen vises status i Bærum sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS, som er satt lik 100.
Behovet for tjenester i kommunene varierer med befolkingens sammensetning. Ved sammenligning av 

netto utgifter mellom kommunene i ASSS-nettverket korrigeres det derfor for variasjon i beregnet utgifts-
behov. Særlige trekk ved Bærum er en høy andel eldre. Andel innbyggere over 90 år ligger i Bærum 30 
prosent over snittet i ASSS. 73 prosent av de over 90 år har tjenester fra kommunen. Bærums innbyggere 
skårer gjennomgående bedre på levekårsindekser og har god helse sammenlignet med resten av landet. 
Andelen enslige eldre over 80 år er lavere, og 58 prosent av befolkningen over 80 år har ikke vedtak om 
tjenester fra kommunen. 
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For korrigerte netto driftsutgift per behovskorrigert innbygger ligger Bærum 7 prosent over snittet 
i ASSS-kommunene. Når det korrigeres for vertskommunebrukere som kommunen mottar særskilt til-
skudd for, ligger Bærum 4 prosent over snittet i ASSS-kommunene. Dette tilsvarer, med dagens nivå, en 
ressursbruk i pleie og omsorg om lag 60–70 millioner utover snittet i ASSS-kommunene. Differansen til 
ASSS-snittet er gjennom tidligere gjennomførte tiltak redusert. 

Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester viser at Bærum ligger høyest i nettverket. Årsa-
ken til dette er at Bærum kommune har en høyere andel av brukere i heldøgnsbemannet bolig enn andre 
ASSS-kommuner og at gjennomsnittskostnaden per bruker er høyere.

Andel beboere på institusjon er lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Korrigerte brutto driftsutgifter per 
kommunale plass ligger kommunen like under snittet i ASSS. Legetimer per bruker i sykehjem har økt i 
2014, men differansen til ASSS-snittet er uendret fra forrige år. 

Produksjonsindeksen for 2014 viser at Bærum gir omtrent like mye pleie- og omsorgstjenester som 
gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. I tillegg lå brutto kostnad per innbygger i Bærum høyere 
enn ASSS-snittet. Dette gjør at effektiviteten lå 4,4 prosent under ASSS-snittet. Samlet indikerer dette at 
Bærum får noe mindre ut av ressursene i Pleie og omsorg enn gjennomsnittet av de største kommunene.

Andre nøkkeltall 

Nøkkeltall – Pleie og omsorg 2012 2013 2014

Andel innbyggere over 80 år som er mottakere av hjemmetjenester 28,7 % 29,2 % 28,4 %

Andel innbyggere over 80 år som er beboere i institusjon 13,2 % 13,1 % 13,6 %

Andel innbyggere over 80 år som er beboere i institusjon eller hel-
døgnsbemannet bolig 17,8 % 17,6 % 18,6 %

Antall plasser i bo- og behandlingssentre* 987 983 978

Antall leiligheter i omsorgsboliger for eldre* 424 450 450

Antall leiligheter i samlokaliserte boliger 272 272 286

Plasser i institusjon og beboere i bolig med heldøgns bemanning i 
prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester totalt 36 % 37 % 35 %

* Tall for 2012–2013 korrigert ift. HP 2015–2018

Tabellen med nøkkeltall viser at det har vært små endringer i andelen innbyggere over 80 år med tjenester. 
I tråd med vedtak i Handlingsprogram 2014–2017 er antallet trygghetsplasser redusert og bedre tilpasset 
behovet, med et belegg i underkant av 90 prosent. I 2015 har kapasiteten i bo- og behandlingssentre og om-
sorgsboliger økt med 25 plasser.

I samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming økte kapasiteten i 2014 med 14 leilig-
heter i et privat boliganlegg på Fornebu. I 2015/2016 er det planlagt en økning på ytterligere 23 leiligheter. 

Plasser i institusjon og beboere i bolig med heldøgns bemanning i prosent av mottakere i pleie- og 
omsorgstjenester totalt ligger på 35 prosent. Dette er et KOSTRA-nøkkeltall som inkluderer institusjon, 
avlastnings-/barneboliger og omsorgsboliger til alle brukergrupper. Her har Bærum med 35 prosent en 
høyere andel enn snittet i ASSS-kommunene, som ligger på 30 prosent. 

5.2.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 
Som beskrevet i Handlingsprogram 2015–2018 er det gjennomført en systematisk gjennomgang av ressursbruk 
og ytelsesnivå for Pleie og omsorg. Oppsummering og konklusjoner fra denne gjennomgangen er:
• I årene som kommer, blir det flere eldre og flere som vil trenge ulike former for bistand. Demografiske endrin-

ger øker behovet for klarere avgrensning av hva som skal være kommunale oppgaver, og for bedre styring og 
ressursutnyttelse i kommunale omsorgstjenester. Samtidig er det grunn til å forvente at en ny generasjon eldre 
vil være enda mer oppmerksom på hvilke kvaliteter og valgmuligheter de får gjennom omsorgstjenesten

• Bærum kommune har utgifter til pleie og omsorg som ligger over snittet av kommuner vi vanligvis sam-
menligner oss med. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende ligger spesielt høyt. Dette har blant annet 
sammenheng med den høye dekningsgraden av tjenester med heldøgnsbemanning

• Produksjonsindeksen viser at Bærums produksjon er høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten er lavere. 
På grunn av en bedre innrapportering har produksjonsindeksen i 2014 økt, og ligger 5 prosentpoeng over 
ASSS-snittet. Dette gir også utslag som bedre effektivitet

• Egen datainnsamling viser at de tjenestene som skiller seg ut med høy ressursbruk, er avlastning, botilbud for 
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mennesker med utviklingshemming og hjemmetjenester rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Eventuel-
le tilpasninger i retning av lavere ressursbruk bør primært gjøres innenfor disse tjenestene. I den sammenheng 
er det viktig å korrigere for at reduserte utgifter også vil gi bortfall av refusjon til ressurskrevende brukere

Kostnadsanalysen peker på følgende hovedpunkter for videre oppfølging:
• Innrette tilbudet innenfor eldreomsorgen noe mer i retning av tjenester gitt i det opprinnelige hjemmet
• Etablere areal- og driftseffektive løsninger som best løser pleiebehovet til den aktuelle brukergruppen
• Tilrettelegge for at mennesker med utviklingshemming kan bli lenger i det opprinnelige hjemmet, samt 

iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittskostnad
• Gjennomgå og iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittskostnad innenfor psykisk helse

For å utvikle organisasjonen og tjenestetilbudet slik at det følger opp de utfordringer som beskrives, vil Råd-
mannen fremheve følgende viktige innsatser:

4 4 4

Velferdsteknologiske løsninger som bidrag til effektivisering
Det ble i Handlingsprogram 2012–2015 avsatt investeringsmidler til velferdsteknologi. Det er utarbeidet en 
strategisk plan for bruk av midlene som vil bidra til utprøving av hvilke gevinster velferdsteknologi vil kunne 
ha i fremtiden. Rådmannen vil prioritere bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås effektivi-
seringsgevinster som bidrar til å gjøre tjenestene mer robuste.

4 4 4

Kompetansehevning
Pleie og omsorg har de siste årene satset betydelig på kompetanseheving og norskopplæring i egen tjeneste. 
Kommunen har en tydelig definert strategisk kompetanseplan for alle tjenesteområder. Den videre satsingen 
prioriteres løpende i tråd med behovene i tjenestene.

4

Sykefravær
Etter vedtak i Sektorutvalg bistand og omsorg er det gjennomført en utredning for utvikling av bedre analy-
semetoder for sykefravær. Ved å finne frem til hvilke faktorer og sosiokulturelle forhold som gjør at Pleie og 
omsorg er mer «disponert» for sykefravær, kan en bli mer målrettet i tiltak som settes inn for å redusere det 
sykefraværet arbeidsgiver faktisk kan på virke (BIOM sak 19/15). Vedtaket i saken konkluderer med åtte tiltak/
satsingsområder, som vil være førende for det videre sykefraværsarbeidet innen Pleie og omsorg. Sektorutval-
get fremhevet i sitt vedtak særlig at «sykefravær er et lederansvar og alle ledere innen tjenesteområdet Pleie og 
omsorg bør ha minimum lederkompetanse og forutsetning for å kunne utøve god og riktig ledelse». 

4 4 4

Mer robust struktur
Tjenestenivå (omfang av ytelser) og driftskostnader påvirkes av bygningsmassens utforming, beliggenhet og 
størrelse. Rådmannen vil fortsette gjennomføring av analyser av dagens driftsenheter, med tanke på robust 
struktur som gir grunnlag for å drive tjenestene mest mulig effektivt.

Konkrete nye prosjekter som bidrar til mer robust struktur er nye Lindelia bo- og behandlingssenter og 
bofellesskap for personer med demens i Dønskiveien 39–47 (landsbykonsept). Disse enhetene vil erstatte dels 
små eller nedslitte og uhensiktsmessige enheter som avvikles eller rehabiliteres (Berger bo- og behandlingssen-
ter, Kolsås bo- og behandlingssenter, Lommedalen omsorgsboliger, Dønski bo- og behandlingssenter). Innen 
tjenester i boliger for mennesker med utviklingshemming gjennomføres det også strukturelle grep som vil gi 
kvalitetsmessige gevinster og effektivisering.

4 4 4 4

«Én dør inn». 
Pleie og omsorg vil se på samordning og tilgjengelighet i egen tjeneste og i samarbeidet med andre sektorer for 
å gjøre det enklere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet. Det skal være brukernes behov, ikke kom-
munes organisering som er veiviser til rett tjenestetilbud og tjenestenivå.
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4 4

Tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming
Det er i neste tiårsperiode forventet en dobling i antall tjenestemottakere (BIOM sak 43/15). Sammenlig-
net med andre kommuner har Bærum både høyere enhetskostnader og høyere andel som får tilbud utenfor 
foreldrehjemmet. Tilrettelegging for en fremtidig mer robust struktur innebærer blant annet å avvikle små 
ressurskrevende enheter og øke størrelse på boliganleggene. Rådmannen mener at en utvikling, vedtatt i bolig-
meldingen, mot større enheter er en strategi som kan gi både økt kvalitet og reduserte enhetskostnader.

4 4 4 4 4

Demens
Satsing på demensomsorg fortsetter i handlingsprogramperioden. Det gjelder både kompetanseutvikling, fy-
sisk tilrettelegging av plasser, avlastning og utforming av tjenestetilbud.

4 4 4 4

Bofellesskap for personer med demens – landsbykonsept 
Bofellesskap for personer med demens, bygd etter landsbykonsept, planlegges realisert i nytt anlegg med 156 
plasser på Dønski, hvorav 20 planlegges som sykehjemsplasser. Den fysiske utformingen planlegges langt på 
vei slik det er gjennomført i Nederland. Det arbeides med driftskonsept tilpasset norske forhold. Det er lagt til 
grunn for arbeidet at løsningen som velges, skal gi et bedre tilbud til brukerne, samtidig som dri ftskostnadene 
reduseres i forhold til tradisjonelt institusjonstilbud.

4 4 4

Tiltak for økt mestring og selvhjulpenhet 
Det gjennomføres tiltak for økt mestring og selvhjulpenhet i blant annet pilotprosjekt for hjemmerehabilitering. 
Arbeidsmetoder for å fremme mestring hos tjenestemottaker skal implementeres i hele Pleie og omsorg. Tilde-
lingspraksis skal i større grad legge vekt på hverdagsmestring, og det skal gjennomføres kurs i hverdagsmest-
ring for brukerne. Det tilbys tilrettelagte treningstilbud ved omsorgsboliger og dagsentre, og Pleie og omsorg 
skal ha et aktivt samarbeid med rehabiliteringstjenesten, seniorsentre og andre lavterskeltilbud, som Bærum 
frisklivs- og mestringssenter. I tillegg etableres Velferdstorget ved Atrium ressurssenter, som vil være et tilbud 
for alle innbyggere.

4 4 4 4

Brukerdialog og medvirkning
Det arbeides med metodisk tilrettelegging og implementering av nye former for dialog og medvirkning, slik 
at kommunen kan dra nytte av kompetanse og erfaringer fra innbyggere, næringsliv, brukere, pårørende og 
medarbeidere i utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene.
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5.2.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden 

Måltabell

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet
 

Styrke 
demensomsorgen

 

Antall personer som har mottatt 
pårørendeopplæring

251 300 375

Antall tilgjengelige aktivitetsgrupper 
tilrettelagt for personer med demens i 
kommunens omsorgsboliger

3 11 12

Antall personer med individuell 
avlastning for eldre

156 170 200

Styrke 
palliasjonsomsorg

    

Antall avdelinger i institusjon som er 
sertifisert i palliasjon (KOSMOS)

 29 29

Antall brukere med palliativ plan  340 400

Pasientsikkerhet  

Antall hjemmeboende brukere som benytter 
ny trygghesskapende velferdsteknologi

 150 800

Antall avdelinger som har mottatt opplæring 
i akuttmedisinsk observasjonsmetodikk 
(ALERT)

 62 62

Antall brukere som har mottatt 
legemiddelgjennomgang

282 400 500

Økt selvhjulpenhet  

Antall vedtak med hverdagsrehabilitering  75 125

Antall brukere som har gjennomført kurs i 
hverdagsmestring

 200 500

God bruker- 
medvirkning

Opplevd god 
brukermedvirkning

 

Prøve ut nye former for brukerdialog  8 10

Prøve ut nye former for innbyggerdialog  8 10

Etablere 
velferdstorg

 

Antall konsultasjoner velferdstorg  100 200
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Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

Effektive tjenester  

Økt andel direkte brukertid i samlokaliserte 
boliger

74 % 75 % 75 %

Økt direkte brukertid som følge av innføring 
av elektroniske nøkkelsystem i ambulerende 
tjenester

   3 % - poeng

Styrke automati-
sering og digitale 
tjenester på nett

 

Antall mottakere Smart-mat  700 740

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes behov

Sikre tilstrekkelig 
antall heldøgns-
plasser

 

Dekningsgrad heldøgns-plasser 25 % 25 % 24 %

Økt andel korttidsplasser 21 % 20 % 23 %

Utnyttelsesgrad KAD-plasser  80 % 85 %

Opprettholde et lavt antall døgn 
for utskrivningsklare pasienter

170 <365 pr år <365 pr år

Nye omsorgsleiligheter for 
mennesker med utviklingshemming (inkl. 
erstatning for dagens lite 
drivverdige enheter)

  48

Medarbeidere

God ledelse Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderundersøkelsen 
skal være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Godt 
medarbeiderskap

Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal være >4,5, 
på en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >4,5

Sykefravær Redusert sykefravær 10,1 % 9,0 % 9,0 %

5.2.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr. Økt aktivitet, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1 Oppdatert beregnet demografikompensasjon       1 125,5 20,6 37,6 55,9 72,6

2 Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 47,8 1,9 1,9 1,9 1,9

3 Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 333,8 1,8 1,4 25,0 43,0

  – herav tidligere vedtatt  18,0 24,6 28,6 28,6

 Sum  24,3 40,9 82,8 117,5

1. Demografikompensasjon eldreomsorg
For å kompensere for endring i folketall og alderssammensetningen økes demografikompensasjonen med 20,6 
millioner kroner fra 2015 til 2016, og den er beregnet til å øke med 72,6 mill. frem til 2019. 

Modellen for demografikompensasjon er oppdatert med nye befolkningsprognoser, regnskapsdata og gjel-
dende dekningsgrader i institusjoner og hjemmetjenester. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang 
på tjenestene, er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer som 
er medregnet i modellen.

2. Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 fikk kommunen en økt rammeoverføring på 7 millioner kroner. Dette 
som følge av nye rettigheter for BPA. Forventet vekst for kommunen er usikker og avventes, men reduksjonen 
på 1,9 mill. som tidligere er vedtatt, foreslås kompensert.

3. Korrigert behov nye boliger til yngre brukere
I tråd med føringer fra omsorgsmeldingen gjøres det årlig en skjønnsmessig vurdering av ressursbehovet til 
yngre brukere. Vurderingen har tidligere blitt gjort ut ifra forventet alder ved etablering i egen bolig. Årets 
beregning bygger på faktiske tall etter dialog og samarbeid med brukere og pårørende. 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

KAP.
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Modellen oppdateres årlig med ny kunnskap om brukere og behov. En del behov er vanskelige å be-
regne eller forutsi før de faktisk oppstår. Dette gjelder særlig enkeltbrukere med stort behov for tjenester. 

Det er per juni 2015 til sammen 51 personer som har fått innvilget søknad om etablering i egen leilighet 
med tilhørende tjenester. Av disse vil 21 personer motta et tilbud i løpet av høst 2015/vinter 2016. I påvente 
av ferdigstillelse av nye boliger vil de resterende 30 få tilbud mot slutten av handlingsprogramperioden i 
2018 og 2019. I løpet av denne perioden er det forventet at ytterligere nye brukere vil søke om tjenester i 
bolig. Dette er det tatt høyde for i planlagt boligbygging og beregnet behov for driftsmidler. Kommunen 
opprettet i 2015 en egen koordinator som er i tett dialog med brukere og deres pårørende om planer for 
bosetting og behov for tjenester i boligen.

På grunn av forskyvninger i planlagt innflytting i forhold til Handlingsprogram 2015–2018, er det be-
regnet et midlertidig mindrebehov i perioden 2016–2018. Dette må sees i sammenheng med alternative 
tjenestetilbud til brukergruppen og foreslått økning i budsjett til avlastningstjenester.

Innsparinger

Nr. Innsparinger, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

4 Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester          482,0 -5,0 -10,0 -14,0 -17,0

  – herav tidligere vedtatt  -1,0 -2,0 -2,0 -2,0

5 Bofellesskap for personer med demens          934,0 0,0 0,0 0,0 -18,7

6 Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling              -7,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

7
Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokali-
serte boliger for personer med utviklingshemming          334,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

8 Velferdsteknologi – redusere behov for våkne nattevakter          110,0 -1,7 -4,6 -5,2 -5,9

  – herav tidligere vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

9 Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet               1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

10 Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg       1 617,0 -11,6 -16,3 -19,9 -22,1

  – herav tidligere vedtatt  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

 Sum  -31,6 -44,2 -52,4 -77,0

4. Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester
Redusert tildeling av hjemmetjenester må ses i sammenheng med at det gjennomføres flere andre tiltak som 
skal bidra til at behovet for hjemmetjenester reduseres, blant annet hverdagsrehabilitering og bruk av velferds-
teknologi. 

Behovet for hjemmetjenester avhenger av mange forhold. Befolkningens helsetilstand og dekningsgrad for 
institusjon er to viktige faktorer. Helsetilstanden i Bærums-befolkningen er bedre enn gjennomsnittet. På den 
annen side har kommunen noe lavere dekning av institusjonsplasser enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene. 
En høy andel brukere i omsorgsboliger som mottar hjemmetjenester, kompenserer for lavere dekningsgrad på 
institusjon. Dette gjør det naturlig at Bærum ligger noe høyere enn gjennomsnittet for timer hjemmetjenester 
per uke. 

Etter Rådmannens vurdering er det i løpet av handlingsprogramperioden realistisk å redusere nivået på 
hjemmebaserte tjenester noe, dog ikke ned på ASSS-nivå. Ved å redusere gjennomsnittlige hjemmetjenester 
per innbygger over 80 år med 0,1 time per uke, vil forventet vekst reduseres fra 30 millioner kroner til 15 mill. 
i 2019.

Rådmannen understreker at tildeling av hjemmebaserte tjenester til enhver tid vil dekke behovet for lovpå-
lagte tjenester for hjemmeboende og sørge for forsvarlige tjenester. 

Demografisk vekst vil føre til at det samlede tjenestevolum ikke blir mindre enn i dag, men veksten blir 
lavere som følge av tiltaket. Tiltaket vil ikke få effekt for ansatte. 

5. Bofellesskap for personer med demens
Bofellesskap for personer med demens (landsbykonsept) er planlagt i Dønskiveien 39–47, som ferdigstilles i 
2018–2019. Målet med landsbykonseptet er at fysisk utforming av bygningsmassen og organisering av tjeneste-
tilbudet skal gi bedre tilbud for brukerne og lavere kostnader. Foreløpige beregninger viser at drift av demens-
landsby vil koste omkring 20 prosent mindre enn ordinære sykehjemsplasser. Dette tilsvarer 18,7 mill. per år, 
denne effekten vil kunne tas ut når demenslandsbykonseptet er ferdigstilt og i drift, planlagt i 2019. 

Bofelleskap i Dønskiveien med 156 plasser er beregnet å kunne erstatte omkring halvparten av dagens for-
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sterkede demensplasser i bo- og behandlingssentre. Ettersom dette er et nytt tiltak, er det usikkerhet knyttet til 
driftskonseptet. Tallene vil måtte revideres basert på erfaring etter etablering.

Plassene i Dønskiveien bofelleskap for personer med demens erstatter plasser i eksisterende bygg, blant an-
net gamle Dønski bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger og Lommedalen omsorgsboliger. Brukere fra 
alle institusjoner i Bærum vil bli kartlagt for å vurdere hvem som vil ha best nytte av tilbudet. Det kan derfor 
bety flytting for flere brukere enn brukerne i de institusjonene som legges ned.

6. Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling
Bærum kommunes regler for betaling for praktisk bistand fritar brukere med inntekt under 2,5 G fra egen-
betaling. I henhold til forskrift for egenbetaling kan kommunen kreve 186 kroner per måned for brukere med 
inntekt under 2 G, og de øvrige ASSS-kommunene benytter denne betalingssatsen.

Det er cirka 600 brukere av praktisk bistand og cirka 100 personer med vedtak om brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) som ikke betaler noe for tjenesten. Rådmannen foreslår at det innføres standard egenbetaling 
etter forskriftenes minstesats for alle brukere med inntekt under 2,5 G. Det gir en årlig effekt på 1,6 millioner 
kroner.

Tiltaket vil ikke gjelde tjenester som hjemmesykepleie eller personrettet praktisk bistand. 
Rådmannen vil komme tilbake med en sak med vurdering av effektene av å samordne skjermingsreglene 

med praksis i Asker og ASSS-kommunene, blant annet ved å endre grensen for betalingsfritak fra 2,5 G til 2 G.

7. Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokaliserte boliger for personer med utvi-
klingshemming
Bærum kommunes tjenester i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming er spredt på 
mange små enheter. Det medfører høye enhetskostnader. I sektorutvalg bistand og omsorgs sak 46/15 Kost-
nadsgjennomgang av pleie og omsorg, sluttrapport foreslås større enheter som en strategi for økt kvalitet og 
reduserte enhetskostnader. I tråd med dette etableres tre nye leilighetskompleks med til sammen 42 leiligheter. 
I tillegg til kvalitetsmessige gevinster, gir tiltaket en netto innsparing på 5 millioner kroner per år. For ansatte 
er konsekvensen at noen må skifte tjenestested.

Det gjennomføres også tiltak for mer fleksibel bruk av personalet og gjennomgang av arbeidstidsordninger, 
som reduserer kostnadene ved de øvrige boligene med 5 mill. per år. 

8. Velferdsteknologi – redusere behov for våkne nattevakter
I tidligere handlingsprogram er det vedtatt innsparing på 1 million kroner i 2016 i forhold til 2015-nivå ved bruk 
av velferdsteknologi som reduserer behov for våkne nattevakter. 

Gjennomføring av tiltaket er forsinket, men det videre arbeid synliggjør muligheten for at effekten kan økes 
betydelig i forhold til tidligere anslag. For 2016 er Rådmannens ambisjon å øke innsparingen med 0,7 mill., og 
at dette trappes opp til 4,9 mill. i 2019. 

For beboerne er konsekvensen av tiltaket at de kan sove uforstyrret gjennom natten, sensorer vil varsle 
dersom de har behov for bistand. For tjenesten betyr tiltaket redusert behov for ansatte, fagkompetansen kan 
benyttes bedre på andre tider av døgnet. Ansatte vil få tilbud om stillinger på andre tider av døgnet.

9. Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet
Lommedalen dagsenter i Lommedalen omsorgsboliger har bare fire eksterne brukere. Det er kapasitet til å gi 
disse brukerne tilbud ved andre dagsentre. Det samme gjelder de ansatte ved dagsenteret. For beboere i om-
sorgsboligene vil behovene for aktivitet bli ivaretatt innen rammen av omsorgsboligens driftsbudsjett som en 
del av det ordinære aktivitetstilbudet ved Lommedalen omsorgsbolig. 

10.  Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg
Rådmannen gjennomfører budsjettreduksjoner på i alt 11,6 millioner kroner i 2016, stigende til 22,1 mill. i 
2019, herav tidligere vedtatt budsjettreduksjon på 1,7 mill. Dette er tiltak som ikke medfører prinsipielle end-
ringer i tilbudet til innbyggere eller brukere, og som det derfor ligger innenfor Rådmannens fullmakter å gjen-
nomføre. Innsparingene fordeler seg på følgende endringer:

•	 Reduksjon	støttepersonell	vedtatt	i	tidligere	handlingsprogram	–	1,7	mill.	per	år	

•	 Redusere	sykefravær	i	institusjonstjenesten	–	3	mill.	per	år. Målet er strukturert å teste ut metoder basert 
på utredningen av sykefravær i Pleie og omsorg (Sektorutvalg bistand og omsorg, sak 19/15) for å redusere 
sykefraværet i definerte institusjoner

KAP.
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•	 Elektronisk	nøkkelsystem	i	ambulerende	tjenester	–	fra	0,6	mill.	til	6,6	mill.	per	år. Ambulerende tje-
nester bruker betydelig tid håndtering av nøkler til brukeres hjem. Det har vært gjennomført et pilotprosjekt 
med bruk av elektroniske nøkler (50 stk). Delevaluering av prosjektet viser at bruk av elektroniske nøkler re-
duserer tidsbruk til nøkkelhåndtering med 25 minutter per vakt per ansatt. Tiltaket forutsetter at effekten tas 
ut i økt direkte brukertid. Opptrappingen av den økonomiske effekten over fire år er basert på å øke antallet 
installasjoner av elektroniske nøkler i den takt investeringsrammer og gjennomføringskapasitet gir rom for

•	 Effektivisering	av	vaskeri	og	renhold	 i	 institusjonstjenesten	–	2	mill.	per	år. Bemanning til renhold 
varierer en del mellom institusjonene. Det er utarbeidet en bemanningsnorm for renhold og vaskeri for insti-
tusjonene. Om denne legges til grunn for alle institusjoner, er det rom for effektivisering. Tiltaket innebærer 
en viss grad av omstrukturering og vil kunne føre til overtallighet

•	 Reduksjon	ved	Tildelingskontoret	–	1	mill.	per	år	fra	2017.	Det er forutsatt en økning på 1 mill. kroner 
ved Tildelingskontoret fra 2017 på grunn av økt arbeidsmengde som følge av flere innbyggere. Økning i 
arbeidsoppgaver forutsettes ivaretatt ved effektiviseringstiltak, uten økt budsjettramme

•	 Reduksjon	kompetansemidler	–	3	mill.	i	2016,	økende	til	5	mill.	fra	2018. Det er avsatt 6,5 mill. per år 
til kompetanseheving innen Pleie og omsorg. I tillegg har det vist seg mulig å få tildelt betydelige midler til 
kompetanseheving ved aktiv søking på statlige tilskuddsordninger. Rådmannen mener derfor det er forsvar-
lig å redusere egen avsetning til kompetanseheving

•	 Effektivisering	i	hjemmebaserte	tjenester	–	1,3	mill.	per	år. Tiltaket består av flere mindre kutt, blant 
annet inndragning av ubesatte merkantile deltidsstillinger og utgiftsreduksjoner ved omsorgsboligene

•	 Effektivisering	transport	dagsenter	–	1,5	mill.	per	år	fra	2017. Tiltaket innebærer mer effektiv bruk av 
transportkapasiteten ved logistikkforbedringer

5.2.6 Investeringer 
I kommunens Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033 er det 
beskrevet at det er behov for om lag 1 000 nye plasser frem mot 2033 for å opprettholde dagens dekningsgrad 
for befolkningen over 80 år. For unge mennesker med utviklingshemming er det behov for cirka 290 nye boli-
ger frem mot 2033. Det legges til rette for strukturelle grep med etablering av større, robuste og driftseffektive 
boliganlegg. I starten av perioden frem mot 2020 vil nye anlegg erstatte dagens små anlegg, samt fungere som 
erstatningsplasser ved nødvendig rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg.

Det er i tillegg satt av midler til mindre bygningsmessig oppgradering av dagens anlegg til nye bru-
kergrupper, og til velferdsteknologisk utstyr. Dette skal sikre god utnyttelse av alle anlegg og effektive 
tjenester.

Investeringer beskrevet i Handlingsprogram 2015–2018 videreføres. De største prosjektene innenfor 
området er:

Pleie og omsorg

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Pleie og omsorg, brutto   133 850 158 121 248 470 245 260 102 174 754 025

herav:         

Lindelia BBS F2 466 286 8 143 54 500 180 000 180 000 38 643 453 143

Utvider Berger BBS,utvidelse med 44 plasser F1 455 000 100 900 3 000 20 000 23 900

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leserveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015.  

Lindelia
Det er i tidligere handlingsprogram vedtatt å fremskynde bygging av nytt bo- og behandlingssenter for å skape 
erstatningsplasser ved avvikling og ombygging av små og uhensiktsmessige enheter. I første omgang vil an-
legget på cirka 130 beboerrom fungere som avlastningssykehjem ved utvidelse av Berger bo- og behandlings-
senter og avvikling av Kolsås bo- og behandlingssenter. Planlagt ferdigstillelse er i 2019.
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Berger bo- og behandlingssenter 
Det skal igangsettes en større mulighetsstudie for diverse anlegg i kommunen. For Berger bo- og behandlings-
senter skal en utvidelse til 120–130 beboerrom vurderes. Prosjektet er ikke igangsatt, men man vil vurdere 
alternativer for nybygg og nybygg/rehabilitering. Forventet ferdigstillelse 2022–2023.

Omsorgsboliger

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Omsorgsboliger, brutto   59 173 100 800 168 180 167 320 83 399 519 699

herav:         

Dønskiveien 39-47 (demenskonsept) (22 sykehj.pl.) F2
603 000

1 853 11 200 22 820 22 960 13 531 70 511

Dønskiveien 39-47 (demenskonsept) (136 pl.) F2 12 391 71 800 140 180 141 040 83 119 436 139

Samlokaliserte boliger, brutto   30 936 70 088 28 600 51 100 113 000 262 788

herav:         

Damveien 3 F2 23 900 4 957 22 800 600  23 400

Nytt boliganlegg (10–12 leiligheter) F1 37 800 2 000 15 000 18 800 2 000 37 800

Tomtekjøp F1 36 000 12 000 12 000 12 000  24 000

2 anlegg av 10 leilighet per år F1  32 300 111 000 143 300

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leserveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015. 

Bofellesskap for demente (demenslandsby)
Dønskiveien 39–47 planlegges bygd etter prinsippet for landsbykonsept. Utredningen så langt viser at det er 
mulig å bygge 136 plasser for personer med demens i landsbykonseptet, i tillegg 20 sykehjemsplasser for sam-
me brukergruppe. Kostnadsestimatet er basert på erfaringstall, og når rom- og funksjonsprogram er avklart, vil 
den justerte prosjektkostnaden foreligge. Dette vil bli fremlagt for politisk behandling.

Samlokaliserte boliger
I handlingsprogramperioden må det etableres fire nye boliganlegg. I tillegg tas det i bruk tre leilighetskompleks 
i eksisterende boligmasse til brukergruppen.

KAP.
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5.2.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 32 Pleie og omsorg

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.

 
Mill. kr.

 
 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  1 966,6 1 966,6 1 966,6 1 966,6

       

Prisvekst   -0,8 -0,8 -0,6 -0,6

Lønnsvekst   -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Tekniske endringer 1)   -1,4 -0,7 -0,7 -0,7

       

Oppdatert beregnet demografikompensasjon 1 125,5 20,6 37,6 56,0 72,6

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   3,2 3,5 3,7 11,3

Netto FDV-utgifter - pleie og omsorg  3,2 3,5 3,7 11,3

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  3,2 3,5 16,5 16,5

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -30,6 -46,5 -34,4 -42,3

Avvikle små og lite rasjonelle boenheter, institusjon og bolig med service Tidl. vedtatt 0,0 -0,9 -0,9 -0,9

Hospice Stabekk utvides til palliativ enhet Tidl. vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Utsatt vekst i dekningsgrad Tidl. vedtatt  -7,8 -7,8 -7,8 -7,8

Nytt bofellesskap for personer med demens som erstatning for eksiste-
rende plasser Tidl. vedtatt  -5,5 -5,5 -5,5 -5,5

Test og vedlikehold nødstrømsaggregat Tidl. vedtatt  0,2 0,4 0,6 0,6

Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling Tidl. vedtatt  1,0 1,0 1,0 1,0

Oppstart Fredericiamodellen Tidl. vedtatt  0,5 0,5 0,5 0,5

Administrative reduksjoner Avlastning  (Barne- og ungdomstjenester) Tidl. vedtatt  -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Forsinket oppstart av tjenester i nye boliger Tidl. vedtatt  7,0 7,0 7,0 7,0

Korrigert behov nye boliger til yngre brukere 333,8 1,8 1,4 25,0 43,0

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  18,0 24,6 28,6 28,6

Administrative reduksjoner innen Pleie og omsorg 1 617,0 -11,6 -16,3 -19,9 -22,1

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Velferdsteknologi - redusere behov for våkne nattevakter 110,0 -1,7 -4,6 -5,2 -5,9

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Strammere tildelingspraksis i hjemmebaserte tjenester 482,0 -5,0 -10,0 -14,0 -17,0

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  -1,0 -2,0 -2,0 -2,0

Merbehov brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 47,8 1,9 1,9 1,9 1,9

Bofellesskap for personer med demens 934,0 0,0 0,0 0,0 -18,7

Tilpasning av egenbetaling til forskrift for egenbetaling -7,0 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Strukturelle grep og redusert enhetskostnad i samlokaliserte boliger 
for personer med utviklingshemming 334,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Bedre utnyttelse av dagsenterkapasitet 1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Ressurskrevende brukere (psykiatri - Barne- og ungdomstjenesten)  6,4 6,4 6,4 6,4

Ressurskrevende brukere (barn og unge med utviklingshemming - 
Barne- og ungdomstjenesten)  1,9 1,9 1,9 1,9

Behovstilpasset drift av akutthjelpen (Barne- og ungdomstjenesten) 3,1 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8

Tildeling avlastningstjenester og støttekontakter (Barne- og ungdomstjenesten) 110,9 -1,0 -1,5 -2,0 -2,6

Tilpasning av tjenestevolum og vedtakstid i Psykisk helse boliger 
(Helse og sosial) 75,4 -2,0 -3,0 -6,0 -6,0

Økte salgsinntekter seniorsentrene (Helse og sosial) 7,0 -0,5 -1,0 -1,0 -1,5

Administrative tiltak Helse og sosial (Helse og sosial)  -0,7 -0,7 -0,7 -1,0

       

Sum endringer  -10,1 -8,1 22,8 39,1

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  1 956,5 1 958,5 1 989,3 2 005,7

1) inkluderer også endringer ift. FDVU
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5.3 Helse og sosial
Området Helse og sosial omfatter tjenester innenfor tre ulike programområder:
•	 Programområde	32	Pleie	og	omsorg	–	tre	resultatområder:	234	Aktivisering-	og	servicetjenester	overfor	

eldre og personer med funksjonsnedsettelse og 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon og254 Helse- og 
omsorgstjenester til hjemmeboende,

•	 Programområde	33	Sosialtjeneste	og	bolig	–	åtte	resultatområder:	330	kvalifiseringsprogrammet,	331	råd,	
veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 332 kommunalt disponerte boliger, 333 økonomisk sosialhjelp, 
334 tilbud til personer med rusproblemer, 335 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, 336 
kommunale sysselsettingstiltak og 337 introduksjonsordningen.

•	 Programområde	36	Kommunehelse	–	to	resultatområder:	362	forebyggende	arbeid,	helse	og	sosial	og	363	
diagnose, behandling, rehabilitering. 

5.3.1 Innledning
Tjenestene ivaretar innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester. Tilbudet retter seg mot hele befolkningen 
og spesielle målgrupper. Kommunalområdet helse og sosial består av psykisk helse, rus, bolig, legevakt, 
krisesenter, folkehelsekontor, helsetjenesten ved Ila fengsel, senter for mestring og forebygging, seniorsentrene, 
flyktninger, tilrettelagt arbeid, ergo- og fysioterapi / rehabilitering og sosialtjenesten i Nav.

Rådmannen vil i perioden prioritere arbeidet med å tilpasse helse- og sosialtjenestene med tanke på frem-
tidige utfordringer og tilgjengelige ressursrammer. Målet er å forebygge og redusere behovet for kommunale 
tjenester, og samtidig sikre tjenester av god kvalitet. 

Som følge av økt arbeidsledighet og stadig stigende boligpriser foreslås det å øke sosialhjelpsbudsjettet. Det 
legges opp til boliginvesteringer i tråd med vedtatt behovsplan, og det igangsettes tiltak for å fremskaffe flere 
midlertidige boliger. Boliger innen psykisk helse og rus tilpasses med tanke på rett beboer til rett omsorgsnivå. 

Rådmannen foreslår en rekke effektiviserings- og omstillingstiltak som til sammen gir mer samordnede 
og helhetlige tjenester – «én dør inn». Organisatoriske gjennomganger innen områdene Psykisk helse og rus, 
Boligkontoret, ergo-/fysioterapi/rehabilitering, arbeidssentrene og flyktningarbeidet følges opp. Dette gjøres i 
samarbeid med andre kommunalområder og spesialisthelsetjeneste. Det vil samtidig bli lagt vekt på større grad 
av bruker- og innbyggerdialog i utforming av tjenester, og Rådmannen vil videreføre arbeid med utvikling av 
hensiktsmessige møteplasser i nærmiljøer og skape gode arenaer for frivillighet.

5.3.2 Status 

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Sosialtjeneste og bolig
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Tjenesteprofilen viser at Bærum fortsatt ligger under gjennomsnittet hva gjelder netto driftsutgifter til sosial-
tjenesten, og det har vært en nedgang sammenlignet med 2013. Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 
per mottaker ligger fortsatt høyere enn gjennomsnittet, men noe mindre enn i 2013. Allikevel har Bærum hatt 
en reell økning i kostnadene per mottaker. Dette skyldes blant annet flere mottakere med stønad i 6 måneder 
eller mer og en generell økning i stønadslengden. Utviklingen i norsk økonomi med stigende arbeidsledighet 
er hovedårsaken til dette.

Andel mottakere 18–24 år av innbyggere 18–24 år har en nedgang fra 2013 sammenlignet med ASSS-nett-
verket. Dette støtter at Bærum fortsatt har stor fokus og innsats overfor de yngre mottakerne. 

I 2013 lå produksjonsindeksen i Bærum 7 prosent over gjennomsnittet i ASSS. Den er redusert til 4 prosent 
over i 2014. Dette skyldes blant annet en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere i Bærum sammenlignet med 
de øvrige ASSS-kommunene. 

Når produksjonen sees i sammenheng med ressursbruken, måler vi hvor godt kommunen utnytter ressursene 
sammenlignet med de øvrige kommunene. Bærum har en høy produksjon til relativt lave driftsutgifter (cirka 
11 prosent under gjennomsnittet). Dette gir en målt effektivitet som ligger 16,3 prosent over gjennomsnittet.

Kommunehelse

Tjenesteprofilen viser at både netto og brutto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten fortsatt ligger over 
gjennomsnittet i ASSS, men også at det har vært en nedgang siden 2013. Bærum ligger fortsatt høyest når det 
gjelder netto driftsutgifter per innbygger, men Drammen ligger nå som eneste kommune over oss hva gjelder 
brutto driftsutgifter per innbygger. 

Helsetjenester har alltid vært en bevisst satsing i Bærum, men innsparinger gjør at veksten nå ser ut til å flate 
ut, og Bærum nærmer seg gjennomsnittet.

Bærum har en nedgang i antall fysioterapeuter, både faktisk og i forhold til gjennomsnittet. Det har også 
vært en reell nedgang i antall ergoterapeuter, men ikke i forhold til gjennomsnittet. Bærum har økning hva 
gjelder årsverk leger per 10 000 innbyggere, men ligger fortsatt under gjennomsnittet. Det er kun Sandnes, 
Trondheim og Bergen som ligger lavere. I henhold til plan for fastlegetjenesten i Bærum har antall fastleger økt 
i 2014 og 2015. 

Produksjonsindeksen for 2014 har hatt en liten nedgang, men ligger fortsatt cirka 6 prosent over gjennom-
snittet. Dette til tross for nedgang i både fysio- og ergoterapeuter årsverk. En økning i antall legetimer kompen-
serer for dette. Dersom produksjonsindeksen sees opp mot driftsutgifter, gir det en indikasjon på effektiviteten. 
Bærum ligger 2,4 prosent under gjennomsnittet hva gjelder effektivitet, og dette er en nedgang siden 2013.
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Andre nøkkeltall

Psykisk helse

Nøkkeltall psykisk helse 2012 2013 2014

Psykisk helse ambulerende    

Antall brukere 604 592 569

Antall vedtakstimer psykisk helse ambulerende 35 709 39 852 33 830

Omsorgsboliger innenfor psykisk helse    

Antall beboere i omsorgsboliger psykisk helse 118 121 120

– andel beboere som har flyttet til lavere eller høyere omsorgsnivå 7 % 15 % 15 %

– andel beboere i en fast/strukturert dagaktivitet 18 % 13 % 28 %

– andel beboere i en fast jobb 24 % 22 % 17 %

Ved psykisk helse ambulerende er det en nedgang, både i antall brukere og antall vedtakstimer, i perioden 2013 
til 2014. Noe av dette skyldes at flere enn tidligere har blitt skrevet ut av tjenesten. Samtidig har Tildelings-
kontoret i perioden innført en strengere tildelingspraksis. Eksisterende og nye vedtak er gjennomgått, og det 
er foretatt en opprydding, noe som igjen har ført til en nedgang i antall timer i slutten av 2013 og inn i 2014. 
Gjennomsnittlig antall vedtakstimer per måned har i løpet av 2014 stabilisert seg, og man ser en marginal 
oppgang i 2015. 

Det har vært et jevnt antall beboere i omsorgsboligene innen psykisk helse i perioden. Etablering av bo-
ligtrapp og tjenesteyting i tråd med denne har medført at et økt antall brukere har bolig- og tjenestetilbud 
i henhold til deres aktuelle funksjonsnivå. Ved utflytting til frittstående bolig uten stasjonær bemanning 
overføres tjenesteytingen til psykisk helse ambulerende tjeneste. 

Det er et mål at brukere skal kunne bo mest mulig selvstendig og være i en fast/strukturert dagaktivitet eller 
i fast arbeid. Det har vært en liten nedgang beboere i fast jobb fra 2013 til 2014, samtidig som det har vært en 
økning i andelen i dagaktivitet blant beboerne. Dette kan forstås ut fra at kommunene innehar tilrettelagte ak-
tivitetstilbud, men at det er behov for økt satsing på arbeid til flere ved tilrettelagte arbeidsplasser og samarbeid 
med det private næringslivet.

Seniorsentrene

Nøkkeltall seniorsentrene 2012 2013 2014

Antall personer som har mottatt sosialrådgivning fra forebyggende team ved 
seniorsentrene

769 854 608

Antall hjemmebesøk i oppsøkende virksomhet ved seniorsentrene 423 344 379

Det er en nedgang fra 2012 til 2014 både når det gjelder antall personer som har mottatt sosialrådgivning og 
antall hjemmebesøk. Dette skyldes at seniorsentrene var inne i en omorganisering i 2013 og 2014, og ny organi-
sasjon var gjeldende fra og med 1. mars 2014. I omstillingsperioden ble stillinger holdt vakante, og kapasiteten 
blant sosialrådgiverne var lavere. 

Sosialrådgivning er et lavterskeltilbud for kommunens seniorer og innebærer blant annet identifisering av 
hjelpe- og avlastningsbehov, rådgivning, kontakt med tjenester tilpasset eget eller pårørendes hjelpebehov, bi-
stand til søknader, støttesamtaler og koordinerende tiltak rundt enkeltbrukere.

Sosialtjeneste og bolig

Nøkkeltall sosialtjenesten 2012 2013 2014

Antall sosialhjelpsmottakere Nav (eks. familiemedlemmer) 1 938 1 968 1 950

Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (antall måneder) 4,8 4,8 5,0

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 9 061 9 844 9 992

Antall mottakere av kommunalbostøtte 33 137 229

Antall kommunale utleieboliger totalt 1 872 1 877 1 949

Antall bosatte flyktninger (etter avtale med Utlendingsdirektoratet) 125 137 121

Andel i arbeid eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram 53 % 60 % 49 %

KAP.
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Antall sosialhjelpsmottakere varierer marginalt fra år til år og er avhengig av blant annet arbeidsledigheten. 
Tallet ovenfor skiller ikke på full utbetaling av sosialhjelp og de som mottar supplerende sosialhjelp. Det har 
ikke vært en økning i antall akkumulerte mottakere fra 2013 til 2014, men klientene er i systemet lenger. Sam-
menlignbare kommuner har hatt en økning i antall mottakere.

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp har hatt en økning fra 4,8 måneder i 2013 til 
5,0 i 2014. Dette har stor sammenheng med økning i arbeidsledigheten. Bærum har hatt en høyere økning på 
stønadslengden enn de øvrige kommunene, men ligger fortsatt lavt sammenlignet med ASSS-nettverket. Til 
sammenligning hadde Asker et gjennomsnitt på 5,3 måneder og Stavanger på 5,5 måneder i 2014. Det er tre 
kommuner som ligger lavere enn Bærum, og det er Kristiansand og Trondheim med 4,4 måneder og Tromsø 
med 4,1 måneder.

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har kun økt med 1,5 prosent fra 2013, og dette er lavere enn 
en normal pris- og satsjustering. Når vi allikevel ser at det har vært en oppgang i brutto driftsutgifter per mot-
taker, skyldes det at flere klienter har mottatt sosialhjelp over en lengre periode. Kommunen har i løpet av 2014 
og videre inn i 2015 hatt en betydelig økning i sosialhjelpsutgifter. 

Tabellen viser en økning i antall klienter som mottar kommunal bostøtte. Økningen er sammensatt og skyl-
des hovedsakelig en økning i antall utleieboliger med gjengs leie. I tillegg har også andelen som får kommunal 
bostøtte (av antall aktuelle leieforhold med gjengs leie), økt fra cirka 11 prosent i 2013 til over 17 prosent våren 
2015. Utviklingen norsk økonomi påvirker kommunal bostøtte tilsvarende økonomisk sosialhjelp, og vi ser en 
negativ utvikling i gjennomsnittlig utbetaling per klient.

Når det gjelder kommunale utleieboliger, viser tabellen en merkbar økning fra 2013 til 2014 som skyldes at 
det ble kjøpt en del boliger i 2014. Bærum ligger fortsatt lavt i forhold til gjennomsnittet i ASSS-nettverket og 
det er fortsatt etterslep på velferdsboliger i kommunen i forhold til Behovsplan for bo- og behandlingssentre, 
omsorgsboliger og velferdsboliger 2014–2033. Målet er at etterslepet i størst mulig grad skal tas igjen innen 
utgangen av 2018.

Det nasjonale resultatmålet (fastsatt av staten) for flyktninger i arbeid/utdanning etter endt introduksjons-
program er på 55 prosent. Historisk sett har resultatene i Bærum variert mellom 53 og 78 prosent i årene fra 
1999 til 2013. I 2014 kom 49 prosent av introduksjonsdeltagerne i arbeid/utdanning da introduksjonsprogram-
met var ferdig. Resultatet kan blant annet forklares med at det i 2014 var dobbelt så mange kvinner som menn i 
introduksjonsprogrammet, en viss andel med middels/store helseutfordringer, mange store familier, og med at 
cirka 60 prosent hadde lavere utdanning enn fullført videregående skole. 

I 2015 er det vedtatt å bosette 212 flyktninger (inklusiv 14 enslige mindreårige). I tillegg er det et etterslep 
på 12 flyktninger fra 2014. Til sammenligning ble det i 2014 bosatt 130 flyktninger (inklusiv 9 enslige min-
dreårige). Som et tiltak for å redusere enhetskostnadene ved bosetting av flyktninger, vil antall deltagere per 
rådgiver øke. 

Kommunehelse

Nøkkeltall kommunehelse 2012 2013 2014

Antall konsultasjoner legevakten 48 684 48 802 49 613

 – herav legevaktbilen 3 202 3 367 3 359

Antall brukere i rehabiliteringstjenesten 7 383 7 430 7 420

Antall oppdrag hjelpemiddelutlånet 13 352 17 066 16 608

Belegg trygghetsenheten ved Bjørnegård psykososiale senter 56,3 % 51,0 % 46,0 %

Antall konsultasjoner på legevakten er inkludert sykebesøk med legevaktbil. Gjennomsnittstallet for sykebe-
søk med legevaktbilen var i 2012 8,8 besøk per døgn, stigende til et gjennomsnitt på 9,2 besøk i 2013, og på 
samme nivå i 2014.  Tidligere år har det vært en økning i antall konsultasjoner totalt, men de to siste årene har 
besøkstallet stabilisert seg. I 2015 er det igangsatt et prosjekt for å styrke telefontilgjengeligheten på legevakten. 
Dette for å bedre veiledningstilbudet over telefon. Målet er å redusere oppmøte av pasienter med lav hastegrad.  

Antall oppdrag hos Hjelpemiddelutlånet hadde en kraftig økning fra 2012 til 2013. Dette skyldes samhand-
lingsreformen med midler til økt bemanning i Hjelpemiddelutlånet. Det har medført flere gjennomførte opp-
drag og kortere ventetid for brukerne. Etter det har antall oppdrag stabilisert seg.

Det har vært en nedgang i beleggsprosenten ved Trygghetsenheten sammenlignet med 2013. Dette skyldes 
at Bjørnegård ble stengt i november 2014 på grunn av nødvendig vedlikehold. I den perioden ser vi at flere har 
klart seg med støttesamtaler.
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5.3.3 Sentrale utfordringer og viktige innsatser 

Bærekraftige helse- og sosialtjenester forutsetter at ansvars- og arbeidsdeling mellom brukeren selv, pårørende, 
brukerorganisasjoner, frivillige, ideelle eller private tjenestetilbydere og tjenesteytere i kommune og stat må 
endres. Det er nødvendig å se nærmere på arbeidsdeling, samarbeid og samhandling, med mål om rett tjeneste 
til rett person til rett tid. Innovasjon vil være et viktig virkemiddel for å utvikle bærekraftige tjenester. 

For å kunne endre fremtidig ressursbruk er det nødvendig at tjenestene i større grad bidrar til å fremme økt 
mestring av eget liv. På lang sikt dreies tjenesteytingen mer mot at den enkelte i større grad tar ansvar for egen 
livssituasjon, slik at behovet for tjenester reduseres. Det er behov for å skjerme enkelte utsatte brukergrupper 
slik at både kvantitet og kvalitet på tjenestene til disse gruppene reduseres i minst mulig grad. Dette gjelder 
spesielt for Psykisk helse, boliger og oppfølging til vanskeligstilte/rusavhengige.

Fremtidige utfordringer kombinert med begrensede ressurser vil på sikt skape en situasjon hvor avstand 
mellom etterspørsel og mulig tjenesteyting vil øke. For å kunne håndtere denne utviklingen er det ønskelig 
at tjenestene i større grad dreier tjenestetilbudet slik at det er mer koordinert, mindre i omfang og tilpasset en 
fremtidig ressurssituasjon. Et viktig grep blir å utvikle tjenester med større effekt for brukerne.

I tillegg er det fortsatt et stort behov for samordning og samarbeid mellom kommunen, spesialisthelsetje-
nesten, statlige velferdstjenester og andre aktører. Det er behov for å skape en tydeligere organisering slik at 
brukerne opplever ”én dør inn”. 

Basert på utfordringer skissert over vil Rådmannen gjennomføre følgende viktige innsatser:

4

Gjennomgå ressursbruken 
Se på tjenestetilbud som ligger høyt i ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Innenfor Helse- og 
sosialtjenesten omhandler dette spesielt varige tilrettelagte arbeidsplasser, flyktningetjenesten, psykisk 
helse, fysio- og ergoterapitjenester, samt noen former for lavterskel tilbud. Det er allerede igangsatt flere 
tiltak for å redusere ressursbruken på flere områder i 2014–2015. Kostra-tallene for 2014 viser nedgang 
sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Økt befolkning og nye oppgaver aktualiserer 
ytterligere effektivisering. 

4 4

Fra behandling til forebygging 
Deler av tjenesteytingen må i større grad dreies fra løsning av allerede oppståtte behov til en tjeneste 
som forhindrer at behov for tjenester oppstår, samt hindre at allerede oppståtte problem utvikler seg. I 
denne sammenheng er prioritering av tidlig innsats tett og god oppfølging av utsatte målgrupper viktig. 
Det er aktuelt å vurdere hvorvidt prioritering og dimensjonering av tjenestene er optimale i forhold til 
innsatsområdene forebygging og tidlig intervensjon. 

4 4

Fra tjenesteyting/-utfører til tilrettelegging 
Fokus på brukernes ressurser innebærer at både tiltak for å opprettholde funksjons- og selvhjelpsnivå og 
opptrening som metode må være gjennomgående for helse- og sosialtjenestene. Dette medfører bl.a. at 
tjenestene i større grad skal legge til rette for at individet selv i størst mulig grad skal kunne mestre egen 
livssituasjon. Dreiningen får betydning for den tradisjonelle omsorgsrollen. Hverdagsrehabilitering og 
hverdagsmestring skal implementeres i flere tjenesteområder.  

4

Fra stasjonære til ambulante tjenester 
Enkelte tjenester omstilles nå i retning av mindre stasjonær bemanning til mer ambulant oppfølging. Tanken 
bak dette er å etablere mer fleksible tjenester som utnytter ressurser på en effektiv måte ved at innsatsen 
rettes mot der behovet oppstår. I tillegg kan flere brukere tilbys mer varierte og fleksible tjenester. 

KAP.
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4

Strukturelle endringer/tilpasninger og effektivisering av tjenesteyting 
Tildelingskontoret (Pleie og omsorg) fatter vedtak i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester. Innenfor 
Helse og sosial foreligger det et behov for å etablere et tydeligere skille mellom tjenestetildeling og 
tjenesteyting innenfor noen områder.

4 4

Fra fragmentert/overlappende til samordnet/helhetlig tjenesteyting 
Nåværende tjenestetilbud ble i 2014 omorganisert i en mer hensiktsmessig og tydelig struktur, men har 
fremdeles fragmenterte trekk. Tjenester med sammenfallende perspektiv og innsatsområder er ikke i 
tilstrekkelig grad koordinerte. I tillegg preges organisasjonen av at relativt mange tjenester overlapper 
hverandre. I fase to av omorganiseringen vil «én dør inn» og bedre samordning av tilbudene være 
hovedmålene.

4

Produksjonsstyring og kvalitetsindikatorer 
Dimensjonering og prioritering av tjenester er ikke i tilstrekkelig grad underlagt objektive kriterier. 
Produksjons- og kvalitetsindikatorer skal videreutvikles med tanke på å optimalisere styringsverktøy og gi 
et riktig grunnlag for beslutningsprosesser. Det er igangsatt et arbeid i 2015 med å beregne enhetskostnader 
på flere områder. Dette arbeidet videreføres og utvides.

4

Boligsosiale virkemidler 
For å nå målene i nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), har kommunen valgt å satse på 
følgende områder for å sikre en helhetlig og sammenhengende innsats: 

• Differensiert og fleksible botilbud, egnede boliger 
• Økt satsing på ambulant oppfølging 
• Gode bomiljøer og naboskap, «én dør inn» for henvendelser som gjelder kommunale boliger
• Videreføre dialog med Husbanken vedrørende fremtidige virkemidler og nye konsepter

4 4

Fra egenregi til ekstern tjenesteutøving og/eller frivillighet 
Styrke samarbeid med frivillige om aktivitetstilbud som kan bidra til å øke livskvaliteten samt mestring 
av hverdagen til brukere og pårørende. Vurdere bruk av eksterne aktører i forhold til tjenester der det er 
hensiktsmessig. 

Rådmannen vil videreføre nærmiljøutvikling og bidra til utvikling av hensiktsmessige møteplasser og 
arenaer for frivillighet i områdene Rykkinn og Fornebu. Det er behov for bedre koordinering av frivillig 
innsats samt utvikling av et tydelig system for mottak av henvendelser fra frivillige, ildsjeler, organisasjoner, 
næringsliv med mer.

4 4 4

Folkehelse, inkludering og mangfold
Kommunen har et velfungerende apparat for bosetting og integrering av flyktninger. Det er behov for 
å styrke et mer helhetlig perspektiv på inkludering og mangfold. Ressurser som ligger i et mangfoldig 
samfunn skal synliggjøres, og utfordringer knyttet til utenforskap skal forebygges. Dette arbeidet må sees i 
sammenheng med både folkehelse, frivillighet og kultur. 
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5.3.4 Resultatmål for handlingsprogramperioden

Måltabell 

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019

Brukere

Tilstrekkelig  
kvalitet

Alle Brukertilfredshet med  
tjenestetilbudet

I løpet av 2016 vil det bli tatt i bruk nye metoder 
for medvirkning og innhenting av informasjon 
fra brukere / innbyggerne

God bruker-
medvirkning

Alle Større grad av 
bruker- og inn-
byggerblikk på 
tjenestene

    

Nærmiljøprosjektet skal ta i bruk/
utprøve nye former for innbyg-
gerdialog 

 Gjennomført  

Ta i bruk felles plattform for Service 
i tjenestene innen Helse og sosial 
(HESO)

 Gjennomført  

Alle tjenestesteder innen HESO skal 
lage en tiltaksplan for kompetanse-
heving/kultur- og holdningsendring 

 Tiltaksplan er 
ferdig

Tiltak er
gjennomført 
ihht. planen

Tjenesteproduksjon

God ressurs- 
utnyttelse

33 Brutto utgifter 
per sosialhjelps-
mottakere er 
redusert  

    

Redusere andel langtids sosial-
hjelpsmottakere med sosialhjelp 
som hovedinntektskilde

33 % 31 % 29 %

Fremskaffe nye midlertidige boliger  12  

Redusert stønadslengde sosial-
hjelpsmottakere

4,8 < 4,7 mnd. < 4,7 mnd.

33 Reduserte 
driftsutgifter på 
introduksjons-
ordningen i 
forbindelse med 
bosetting av 
flyktninger

    

Øke antall introduksjonsdeltagere 
per rådgiver-årsverk* i introduk-
sjonsprogrammet

17,6 22,5 22,5

Reduserte enhetskostnader per 
deltager i introduksjonsprogrammet

77 476 60 000 60 000

33 
og 
36

Større grad av 
skille mellom for-
valtning og drift

    

Tildelingskontoret fatter vedtak av 
tjenester på aktuelle områder som 
ikke er lavterskeltilbud

 Gjennomført  

33 
og 
36

Dreie ressurser 
fra behandling til 
forebygging

 

Samorganisere/effektivisere 
lavterskel-tilbud slik at innbyg-
gerne/brukerne får en felles dør inn 
i kommunens tjenester

 Gjennomført  

Øke antall henvisninger fra fast-
leger, fysio- og ergoterapeuter til 
Bærum helse og friskliv

145 250 300

KAP.
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Tjenesteproduksjon

Omfang på 
tjenester tilpasset 
innbyggernes  
behov

33
 
 
 

Øke mestring og 
selvhjulpenhet: 
– fra stasjonær 
til ambulant 
oppfølging 
– fra tjenesteyting 
til tilrettelegging

    

Videreutvikle arbeids- og aktivi-
tetstilbud for ungdom opp til 30 år 
(antall plasser)

15 25 35

Øke antall avsluttede vedtak i bo-
ligene til lavere omsorgsnivå innen 
psykisk helse

** 10 %  
(av antall 

leieforhold)

12 %  
(av antall 

leieforhold)

Øke antall avsluttede vedtak innen 
ambulerende tjenester psykisk 
helse

** 15 %  
(av antall 
vedtak)

17 %  
(av antall 
vedtak)

33 
og 
32

Fremskaffe 
boliger i tråd 
med kommunens 
Behovsplan for 
bo- og behand-
lingssentre, 
omsorgsboliger 
og velferdsboli-
ger 2014-2033

    

Fremskaffe/omdefinere velferdsbo-
liger for bostedsløse (antall boliger)

89 99 135

Det er etablert boenheter etter 
”Aksebolig modellen” for men-
nesker med psykisk lidelse, rus og 
krevende adferd (antall boenheter, 
aggregerte tall)

  19

Det er etablert bo- og behandlings-
plasser til brukere med psykisk 
helse- og rusmiddelproblem 

  9

36 Befolkningen 
er sikret en 
tilgjengelig 
allmennlege-
tjeneste tilpasset 
befolkningsvekst 
og nye oppgaver

    

Evaluere plan for fastlegetjenesten  Gjennomført  

Redusere antall konsultasjoner med 
lav hastegrad på Legevakten

34 % 30 % 
(av totalt antall 
konsultasjoner)

28 % 
(av totalt antall 
konsultasjoner)

Medarbeidere  

God ledelse Alle Mestringsorientert ledelse 
(Målt ved at score på lederdelen av medarbeiderunder-
søkelsen skal være >4,5, på en skala fra 1 til 5)

Ny under-
søkelse

>4,5 >75

Godt 
medarbeiderskap

Alle Motiverte medarbeidere 
(Målt ved at score på medarbeiderundersøkelsen skal 
være >4,5, på en skala fra 1 til 5) 

Ny under-
søkelse

>4,5 >75

Sykefravær Alle Redusert sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,5 %

*   Det påpekes at flere av programrådgiverne har oppgaver utover det å følge opp deltagerne på introduksjonsprogrammet

** Det er vanskelig å finne gode resultater for 2014 og målingen vil starte i 2015. Utviklingen følges hver måned.

Strategiske 
utfordringer PO Arbeidsmål Delmål

Resultat 
2014

Resultatmål  
2016

Periodemål 
2019
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5.3.5 Endringer drift

Økt aktivitet

Nr.
Program-
område Økt aktivitet, mill. 2016-kr

Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

1 Kommunehelse Delvis kompensasjon for bortfall av 
medfinansieringsordningen i en over-
gangsperiode

 2,0

2 Sosialtjeneste 
og bolig

Økt behov økonomisk sosialhjelp 88,5 8,0 8,0 6,0

3 Kommunehelse Økt behov utbetaling av pasientska-
deerstatning

              
1,3 

2,5 2,5 2,5 2,5

4 Kommunehelse Økte satser beredskapstillegg, tur-
nuslege m.m.

 0,5 0,5 0,5 0,5

5 Sosialtjeneste 
og bolig

Merbehov etablerings- og introduk-
sjonsstønad ifm. økt bosetting (sees 
opp mot økt integreringstilskudd)

42,4 5,2 5,7 2,8

  Sum  18,2 16,7 11,8 3,0

1. Delvis kompensasjon for bortfall av medfinansieringsordningen i en overgangsperiode
I forbindelse med samhandlingsreformen, herunder medfinansieringsordningen, ble det i Bærum igangsatt 
diverse forebyggende tiltak som blant annet skulle forhindre sykehusinnleggelser. Etter at ordningen ble av-
viklet 1. januar 2015, er noen tiltak, som Legevaktbil (finansiert med medfinansieringsmidler fra og med 2012), 
Bærum helse og friskliv og samhandlingskoordinator, videreført innenfor Helse og sosials ramme.  Det er ikke 
funnet rom for å videreføre de øvrige tiltakene, som blant annet omhandler styrking av Senter for mestring og 
forebygging (SEMFO) og Hjelpemiddelutlånet.

Rådmannen tilførte 3,9 millioner kroner i Økonomimelding I 2015 for å kunne videreføre tiltakene i 2015. 
Det foreslås å kompensere budsjettene med halvårseffekt i 2016. Deretter skal tjenetilbudet tilpasses nye rammer. 

Endringen gjelder programområde Kommunehelse.

2. Økt behov til økonomisk sosialhjelp
Som følge av økt arbeidsledighet og stigende boligpriser foreslår Rådmannen å øke sosialhjelpsbudsjettet med 
8 millioner i 2016 og 2017, redusert til 4 mill. i 2018. Det vurderes som sannsynlig at arbeidsledigheten vil få en 
nedgang utover i perioden, i tillegg til at tiltakene som er igangsatt i Nav vil få ønskelig effekt.

Det er allerede igangsatt diverse tiltak hos Nav for å begrense den negative utviklingen. Tildelingspraksis 
vurderes kontinuerlig. Videre gjennomgås alle sosialhjelpsbrukerne som kan kvalifisere til uførepensjon, for 
å få disse over på en forutsigbar, varig statlig ytelse. Nav ser også på muligheten for å organisere midlertidige 
boliger på en bedre måte, blant annet ved ombygging av natthjemmet og opprettelse av flere midlertidige bo-
liger for unge.

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

3. Økt behov til utbetaling av pasientskadeerstatninger
Hvert år får kommunen en faktura fra Norsk pasientskadeerstatning. De totale utgiftene til dette formålet for-
deles på alle landets kommuner etter innbyggertall. Utgiftene har i de senere årene hatt en betydelig økning, og 
Bærums andel ble i 2015 estimert til i underkant av 4 mill., mens budsjettet er på 1,3 mill. Prognosen for 2016 
viser at Bærum trenger en tilførsel på 2,5 mill. Det tyder ikke på at disse utgiftene kommer til å bli noe mindre 
i årene fremover. 

Rådmannen foreslår å øke budsjettet med 2,5 mill. for hele handlingsprogramperioden.
Endringen gjelder programområde Kommunehelse.

4. Økte satser til beredskapstillegg, turnuslege og praksiskompensasjon
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Helse og sosial med 0,5 mill. for å kompensere for økning i satser til 
beredskapstillegg ved Legevakten, samt til turnusleger og praksiskompensasjon for leger ved Folkehelsekon-
toret og på helsestasjonene.

Endringen gjelder programområde Kommunehelse.
 

KAP.
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5. Merbehov til etablerings- og introduksjonsstønad i forbindelse med økt bosetting av flyktninger
Det ble i kommunestyret 17. juni 2015 (sak 076/15) vedtatt at kommunen skal bosette ytterligere 37 personer i 
2015 og 7 i 2016. I forbindelse med økt bosetting påløper det utgifter knyttet til utbetaling av etablerings- og 
introduksjonsstønad fordelt på årene 2015 til 2018. Kommunen vil motta økt integreringstilskudd på cirka 29 
mill. totalt sett for alle årene (inkludert 2015). Økt bosettingstall gir mer effektive tjenester og lavere enhets-
kostnader (jf. tiltak 13), slik at utgiftene fordelt på samme periode utgjør cirka 16 mill., noe som gir en merinn-
tekt for kommunen på 13 mill.

Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Helse og sosial i henhold til de økte utgiftene knyttet til etablerings- 
og introduksjonsstønad.

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

Innsparinger 

Nr. Programområde Innsparinger, mill. 2016-kr
Budsjett-
ramme 2016 2017 2018 2019

6 Pleie og omsorg Tilpasning av tjenestevolum og 
vedtakstid i Psykisk helse boliger

75,4 -2,0 -3,0 -6,0 -6,0

7 Pleie og omsorg Økte salgsinntekter 
seniorsentrene

7,0 -0,5 -1,0 -1,0 -1,5

8 Sosialtjeneste og bolig Barnefamilier og enslige ved Nav 
i leide boliger kjøper egne boliger 
med startlån

 -1,0 -2,0 -2,0 -3,0

9 Sosialtjeneste og bolig Økte inntekter ved Bærum 
kommunale arbeidssenter

13,4 -1,0 -1,5 -2,0 -2,0

10 Sosialtjeneste og bolig Bedre samordning av oppføl-
gingstjenestene i Helse og sosial

 -2,0 -3,0 -3,0 -4,0

11 Kommunehelse Samordning og behovsretting av 
lavterskeltilbud innen helse og 
psykisk helse

 -2,0 -3,0

12 Pleie og omsorg, Kom-
munehelse og Sosial-
tjeneste og bolig

Administrative tiltak Helse og 
sosial

 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0

13 Sosialtjeneste og bolig 
og Kommunehelse

Optimalisering av tjenestetilbu-
det ved introduksjonsprogram-
met og Migrasjonshelsetjenesten

21,0     

  Sum  -8,5 -12,5 -18,0 -22,5

Enkelte av de innsparingstiltakene som presenteres her medfører nedbemanning. Det legges opp til å finne 
gode løsninger for nedbemanning i samråd med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Deler av nedbemanningen 
kan skje ved naturlig avgang.

6. Tilpasning av tjenestevolum og vedtakstid i Psykisk helse boliger 
Det er nødvendig med en tilpasning av tjenesten og i større grad å dreie tilbudet fra stasjonær til ambulant tje-
nesteyting. Kommunen har i dag 9 boliger innen psykisk helse med til sammen 120 beboere, med 77,5 årsverk 
og et netto driftsbudsjett på 75,4 mill. Tiltaket vil kreve en reduksjon i antall årsverk knyttet til boligene, og 
Rådmannen antar at deler av nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang på grunn av tidsperspektivet.

Tiltaket oppnås ved følgende tilpasninger:
1. På kort sikt vil det bli utarbeidet nye bemanningsplaner, brukes alternative arbeidstidsordninger og etableres 

stillinger fleksibelt på tvers av avdelingene, slik at ressursene tilpasses behov. 
2. Økt arbeid med å evaluere og redusere vedtaksvolumet og lengden på vedtakene, slik at brukerne på sikt kan 

klare seg i egen bolig med ambulerende oppfølging. 
3. Omdisponere inntil 10 boenheter (gjennomsnittlig enhetskostnad på 0,6 mill.). Nødvendig tjenestetilbud for 

aktuelle brukere opprettholdes til en lavere enhetskostnad. 

Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

7. Økte salgsinntekter ved seniorsentrene
Seniorsentrene har i dag budsjetterte salgsinntekter på til sammen 9,1 mill., fordelt på frivillig brukerbetaling, 
kantinesalg og fremleie av lokaler. Det foreslås å øke inntektene ved seniorsentrene, både i form av økte salgs-
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inntekter og fremleie av lokaler. Tiltaket kan gjennomføres uten spesielle konsekvenser for verken ansatte eller 
brukere av sentrene.

Endringen gjelder programområde Pleie og omsorg.

8. Barnefamilier og enslige ved Nav i leide boliger kjøper egne boliger med startlån
Flere kommuner i Midt-Norge har igangsatt et prosjekt for å få vanskeligstilte til å etablere seg i egen bolig 
istedenfor å leie kommunal bolig (fra leie til eie). Kommunen kan aktivt bruke startlån og i noen tilfeller gi 
tilskudd til etablering for å bosette kommunale leieboere i egen bolig.

Nav har et mål om at 10–15 barnefamilier skal få kjøpe sin egen bolig. Dette kan bidra til større grad av 
selvhjulpenhet og stabile oppvekstsvilkår for de familiene dette gjelder. 

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

9. Økte inntekter ved Bærum kommunale arbeidssentre (BKA)
KOSTRA-tall viser at Bærum kommune har høyere kostnader på tilrettelagt arbeid for psykisk utviklingshem-
mede sammenlignet med ASSS-kommunene. Det er behov for å øke kapasiteten innenfor Bærum kommunale 
arbeidssentre. I tillegg arbeides det kontinuerlig for å igangsette nye og effektive prosjekter som bidrar til økte 
inntekter. Prognosen viser en økning i antall bruker. Samtidig er det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmot-
takere. En mer effektiv organisering skal bidra til at nødvendige tjenestetilbud for aktuelle brukere oppretthol-
des til en lavere enhetskostnad. Dette kan realiseres innenfor rammen ved å ta imot flere arbeidstakere uten å 
øke antall ansatte. Inntjeningspotensialet til nye og gamle prosjekter skal samtidig vurderes, slik at målet om 
økte inntekter kan nås. 

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

10. Bedre samordning av oppfølgingstjenestene i Helse og sosial
Oppfølging av vanskeligstilte brukere (herunder psykisk helse og rus) i Helse og sosial, utføres i dag av flere 
instanser, som blant annet Nav, Boligkontoret, psykisk helse ambulerende tjenester, rustjenesten og sosialfag-
lige tjenester. Tiltaket går ut på å samordne oppfølgingstjenestene. Dette vil gi en mer effektiv tjenesteyting 
og et tydeligere tjenestetilbud for brukerne etter prinsippet ”én dør inn”. Tiltaket vil føre til nedbemanning av 
cirka 3 årsverk i 2016, stigende til 6 årsverk i 2019. Dette utgjør en liten del av de totale årsverkene som arbeider 
innenfor oppfølgingsfeltet i Helse og sosial. 

Endringen gjelder programområde Sosialtjeneste og bolig.

Samordning og behovsretting av lavterskeltilbud innen helse og psykisk helse
Helse og sosial har diverse lavterskeltilbud innen både helse og psykisk helse. De fleste av disse tilbudene er 
ikke lovpålagte tjenester. Det har vært foretatt en kartlegging av kommunes lavterskeltilbud, og denne viser at 
kommunen har et bredt tilbud innen dette feltet. KOSTRA-tallene viser også at Bærum ligger høyt i ressurs-
bruk på forebyggende helsetilbud sammenlignet med andre kommuner.

Det vil bli igangsatt et arbeid for å se hvordan Helse og sosial skal «rigge» sine tjenester innen forebyggende 
helsearbeid, med mål om å få til et mer helhetlig tilbud for brukerne etter prinsippet «én dør inn». Det forventes 
at en samordning av tjenestene vil gi en innsparing. Bortfall av medfinansieringsordningen som er en del av 
dette driftstiltaket, vil føre til en reduksjon på cirka 3 årsverk i 2016. Nedbemanningen må øke utover i perio-
den til cirka 8 årsverk i 2019. Det antas at deler av nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang. 

For årene 2018 og 2019 er det lagt inn i beregningen at husleiekostnadene kan reduseres med 1 mill. på 
grunn av samordninger av tjenestene.

Endringen gjelder programområde Kommunehelse.

12. Administrative tiltak Helse og sosial
Omstilling innenfor Helse og sosial skal ha et langsiktig perspektiv, slik at dagens utfordringer, behov og 
prioriteringer relateres til en tilsiktet fremtidig organisasjonsstruktur. Helse og sosial har i første fase hatt en 
reduksjon av antall tjenesteledere, og i neste fase vil det bli gjennomført en tilpasning av både avdelingsledere 
og administrativ støtte slik at organiseringen blir i henhold til tjenesteledernivået. Rådmannen finner det rea-
listisk å nedbemanne med cirka 3 årsverk i 2016, stigende til i overkant av 4 årsverk i 2019. Deler av dette kan 
realiseres ved naturlig avganger. 

Endringen gjelder programområdene Pleie og omsorg, Sosialtjeneste og bolig og Kommunehelse.
 

KAP.

5
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13. Optimalisering av tjenestetilbudet ved introduksjonsprogrammet og migrasjonshelsetjenesten
Både KOSTRA-tall, beregningsutvalgets kartlegging og ekstern gjennomgang av flyktningarbeidet viser at 
Bærum kommune har et høyt kostnadsnivå når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger. Det vises 
til egen politisk sak som redegjør for dette (formannskapssak 83/15). Bærum ligger spesielt høyt på intro-
duksjonsprogrammet, inkludert Migrasjonshelsetjenesten. Det er allerede gjennomført tiltak for å redusere 
enhetskostnadene. Det er foretatt en reduksjon av antall forlengelser av introduksjonsprogrammet, gjort ef-
fektiviseringstiltak, samt bosatt flere flyktninger uten å øke antall ansatte. 

En ekstern gjennomgang av kommunens flyktningarbeid bekrefter at Bærum har gode resultater hva gjel-
der overgang til arbeid og utdanning. Samtidig peker rapporten på at det er mulig å effektivisere. Rådmannen 
ser behov for å redusere enhetskostnadene ytterligere. Samtidig står Bærum ovenfor en dobbelt utfordring: 
flyktningarbeidet skal effektiviseres samtidig som det er vedtatt å bosette et høyere antall flyktninger. Sett i 
lys av de gode resultatene har Bærum valgt å legge seg på et nivå ned mot de kommunene vi kan sammenligne 
oss med. Det foreslås at enhetskostnadene reduseres ved mottak av flere flyktninger uten å øke antall ansatte 
ved introduksjonsordningen eller ved migrasjonshelsetjenesten. Økt bosetting medfører over en femårsperiode 
økte utgifter på 16 millioner kroner, mens integreringstilskuddet i samme periode utgjør 29 mill., som samlet 
sett betyr en styrking av kommunens økonomi med 13 mill., jf. tiltak 5.

Rådmannen	foreslår	videre
Med virkning fra 1. januar 2016 økes utleieprisene ved Wøyen gård selskapslokaler med cirka 40 prosent. 
Prisjusteringen gjelder utleie på kveld, og ikke dag og ettermiddag (for eksempel konfirmasjon og begravelser). 
Bakgrunnen for økningen er blant annet tydeligere krav til kjøkkendrift og høyrer driftsutgifter.  Rådmannen 
vurderer fortsatt at utleieprisene er konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende utleieobjekter.

5.3.6 Investeringer 

Boliginvesteringer
I kommunens Behovsplan	for	bo-	og	behandlingssentre,	omsorgsboliger	og	velferdsboliger	2014–2033 er 
behovet for antall velferds- og omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser beskrevet.

Tabell over investeringsprosjektene som omtales under
PROSJEKTER
1 000 kr

Fase (1) Kostnads-
ramme

Budsjett (2)

2015
Budsjett

2016
Budsjett

2017
Budsjett

2018
Budsjett

2019
Sum HP

2016-2019

Velferdsboliger,  brutto   66 776 175 658 51 605 108 386 18 240 353 889

herav:         

Solbergveien F2 100 300 5 100 47 185 35 100 1 800 84 085

Kjøp av velferdsboliger F2  26 064 109 200 94 033 18 200 221 433

Erstatning av salg til kommunal leietaker F2  2 000 12 133 12 000 12 133  36 266

Boliger, psykiatri, brutto   29 830 51 147 51 267 91 333 43 100 236 847

Aksebolig I F2 45 000 1 200 8 580 15 000 15 000 5 000 43 580

Aksebolig II F1 40 000 1 000 10 000 29 000 40 000

Kjøp av enkeltstående boliger F3  10 000 24 267 24 267 30 333 9 100 87 967

1) Fasene er beskrevet i kapittel 3 i leseveiledningen.
2) Budsjett 2015 er revidert i forhold til Rådmannens forslag i Økonomimelding II 2015.

Velferdsboliger
Når det gjelder velferdsboligene, legger langsiktig investeringsplan opp til å fremskaffe cirka 36 boenheter per 
år til og med 2018. Dette for å ta igjen det etterslepet som er i dag for denne kategori boliger. Fra og med 2019 
legges det, i henhold til behovsplanen, opp til å øke de kommunale velferdsboligene med seks boenheter årlig.

I 2015 og 2017 vil spesielt to store prosjekter gi kommunen et stort antall nye boenheter. Dette gjelder 
Åsterudveien 13–19 og Solbergveien 7, som til sammen gir kommunen en tilvekst på 56 boliger. Øvrig tilførsel 
av velferdsboliger vil være i form av enkeltkjøp eller omdisponering av eksisterende boligmasse. Flyktning-
boligene er også inkludert i velferdsboligene, men det er vanskelig å prognostisere hvor mange boliger denne 
brukergruppen vil komme til å trenge på lang sikt. Dette vil være avhengig av hvor mange flyktninger kom-
munen velger å bosette i årene fremover. Flyktningene er en brukergruppe som har tradisjon på å fremskaffe 
en stor andel boliger selv på det private markedet, og det arbeides stadig for at denne andelen skal økes. I til-
legg er det en brukergruppe som ikke blir boende i en kommunal bolig like lenge som øvrige vanskeligstilte 
brukergrupper.
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Omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser
Når det gjelder boliger til brukere innen psykisk helse, legges det opp til en økning av antall boenheter i 2016 og 
2017 tilsvarende åtte nye enheter per år. Behovet er en kombinasjon av økt befolkning og forventet utflytting fra 
bemannede boliganlegg. I 2019 planlegges det å påbegynne bygging av aksebolig I og II, tiltenkt målgruppen 
omfattende rus- og psykiske vansker. Bolig I vil bli en ren overflytting av beboerne som i dag bor på Kirke-
gårdsveien boliger, mens bolig II er ment til å ta hjem de fleste av beboerne som kommunen i dag kjøper plasser 
eksternt til. Deretter er det planlagt å anskaffe, i henhold til behovsplanen, tre nye boenheter per år.

5.3.7 Økonomiske driftsrammer for programområde 33 Sosialtjeneste 
og bolig

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.

 
Mill. kr

 
 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  277,0 277,0 277,0 277,0

       

Prisvekst   0,2 0,2 0,0 0,0

Lønnsvekst   -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Tekniske endringer 1)   0,2 0,4 0,4 0,4

       

Husleie og driftsutgifter lokaler   5,0 4,2 0,7 4,2

Boliger – endring netto FDV-utgifter  8,2 7,4 3,9 7,4

 – herav tidligere vedtatt  Tidl. vedtatt  0,0 0,0 -11,4 -11,4

Tomgangsleie og flyttekostnader Tidl. vedtatt  -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   1,1 -5,7 -14,4 -25,5

Tiltak bolig inntekt/utgift Tidl. vedtatt  -6,5 -6,5 -6,5 -6,5

Økt bostøtte, gjengs leie Tidl. vedtatt  2,2 2,2 2,2 2,2

Flyktningkontoret, økt antall flyktninger Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Kommunal bostøtte Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Tilbakeføre Ung i jobb – KST Tidl. vedtatt   -1,2 -1,2 -1,2

Økt bosetting, Flyktningkontoret Tidl. vedtatt  0,9 -2,2 -2,2 -2,2

35 flere flyktninger Tidl. vedtatt   -0,5 -3,9 -3,9

Økt behov økonomisk sosialhjelp 88,5 8,0 8,0 6,0  

Merbehov etablering- og introduksjonsstønad ifm. med økt bosetting 42,4 5,2 5,7 2,8  

Barnefamilier og enslige ved Nav
 i leide boliger kjøper egne boliger med startlån

 -1,0 -2,0 -2,0 -3,0

Økte inntekter ved Bærum kommunale arbeidssenter 13,4 -1,0 -1,5 -2,0 -2,0

Bedre samordning av oppfølgingstjenestene i Helse og sosial  -2,0 -3,0 -3,0 -4,0

Administrative tiltak Helse og sosial   -0,7 -0,7 -0,7 -1,0

       

Sum endringer  6,3 -1,1 -13,5 -21,2

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  283,3 275,9 263,5 255,8

1) inkluderer også endringer ift. FDVU

KAP.
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5.3.8 Økonomiske driftsrammer for programområde 36 Kommunehelse 

Se kapittel 3 for leseveiledning til tabellen.

 
Mill. kr

 
 

Budsjett-
ramme

Budsjett
2016

Handlingsprogram

2017 2018 2019

Vedtatt budsjett 2015 i henhold til HP 2015–2018 Netto  281,3 281,3 281,3 281,3

       

Prisvekst   1,2 1,2 1,2 1,2

Lønnsvekst   0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniske endringer   -0,5 -1,0 -1,0 -1,0

       

Omstillingstiltak og aktivitetsendring   -2,9 -3,6 -4,4 -5,8

Videreutvikling og organisatorisk tilpasning (lavterskeltilbud) Tidl. vedtatt  -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Justering av basistilskudd fastleger Tidl. vedtatt  1,2 2,4 3,7 3,7

Aleneforeldre - Rødhetta - KST Tidl. vedtatt  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skolehelsetj. 
(Barne- og ungdomstjenesten)

Tidl. vedtatt  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Forebyggende tiltak, samhandlingsreformen Tidl. vedtatt  -3,9 -3,9 -3,9 -3,9

Styrking av budsjett Bjørnegård pga. stengning bygg Tidl. vedtatt  -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Delvis kompensasjon for bortfall av medfinansieringsordningen i en 
overgangsperiode

 2,0    

Økt behov utbetaling av pasientskadeerstatning 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5

Økte satser beredskapstillegg, turnuslege m.m.  0,5 0,5 0,5 0,5

Samordning og behovsretting av lavterskeltilbud innen helse og 
psykisk helse

   -2,0 -3,0

Administrative tiltak Helse og sosial   -0,6 -0,6 -0,6 -1,0

Bedre utnyttelse av kontorstøtte helsetjenester (Barne- og ungdoms-
tjenesten)

76,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

       

Sum endringer  -2,3 -3,5 -4,3 -5,7

Ny ramme HP 2016–2019 Netto  279,1 277,8 277,1 275,7


