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1. I NNLEDNING ,

SAMMENDRAG , KONKL USJON OG TILRÅD INGER

Rapporten er skrevet med sikte på at leseren skal kunne benytte kapitel 1 som hovedrapport. De
påfølgende kapitler utdyper grunnlaget for konklusjoner og tilrådinger.

1.1 Formål
Drifts- og ressursanalysen inngår i kommunens evaluering av pleie- og omsorgstjenestene, og skal
støtte kommunens langtidsplanlegging. Klepp kommune har lansert en strategi for endring som heter
‘Taktskifte’. Rapporten fokuserer særskilt på hvordan drift og ressursfordeling støtter ‘Taktskifte’.

Hva som måles (parametere): Rapporten fokuserer på nivå på tjenestene og kjennetegn ved
brukerne i ulike deler av omsorgstrappa, kriterier for tjenestetildeling, fordelingspolitikk, effektivitet,
produktivitet og sammenlikning med andre kommuner.
Formålet

Omsorgstrappa stilisert
Brukerne er ofte i
flere trinn av trappa
samtidig, med ulike
kombinasjoner av tjenester.

0

7

LMS
- intermed
5
Sykehjem - øhjelp
- KO
Aldershjem
HDO/HDU
4
(Heldøgns
Hjemme- omsorg
i bolig)
tjen
3
+
Korttids
Hjemmetjen:
-opph
2
- Pr.bistand
- HjemmeOms.lønn, sykepleie
1
BPA
Substitusjons- Støttekont

6

De ulike trinn i trappa har
egne kriterier for tjenestetildeling og kostnadsnøkler
for tjenesteproduksjon

tjenester
Tr.alarm
Ikke behov –
egenomsorg – - Matombr
Intro-besøk

med å
inndele
omsorgstrappa i mest
mulig entydige trinn
er å underbygge
forståelsen av at det
enkelte trinn gir ulikt
tilbud til ulik kostnad.
Det er viktig for å
kunne å se på
effektivitet
og
produktivitet.

Effektivitet: krav om

at omsorgstrappa skal
være utbygd og brukt
på en slik måte at det
best mulig tjener
befolkningens behov
for omsorgstjenester.

Produktivitet: tjenesteproduksjonen skal tilfreds-stille krav til bruk av riktig ressursmengde for å
produsere vedtatte tjenester til brukerne.

I rapporten gjøres sammenlikning med andre kommuner. En stor database med nøkkeltall er blitt til
gjennom mange drifts- og ressursanalyser. I alt er det nøkkeltall fra analyser av om lag 33.000 brukere.
Helse- og sosialtjenestene dokumenteres med lokale tall og KOSTRA.
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1.2 Diverse nøkkeltall
KOSTRA - noen nøkkeltall1 (2016) for kommunen samlet. I tillegg tas med tall for pleie- omsorg fordi
sektoren har veldig stor effekt på kommunen samlet. Tall for helse og sosialtjenestene er referert under
deres respektive avsnitt i kapitel 2.
1120
Klepp

Nøkkeltall

K-gr 7

Rogaland

Landet
uten
Oslo
3,5
3,9
211
74
20
52 158
3,3
7

Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
2,7
4,0
2,9
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
4,5
4,1
4,8
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
174
206
191
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
50
82
43
Arbeidskapital (ex premieavvik) i % av brto driftsinnt.
14
24
16
Frie inntekter i kroner per innbygger
49 809
49 315
51 680
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter
1,4
3,2
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
12
10
6
Prioritering
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger
55 915
53 533
55 053
60 133
Nøkkeltall pleie- omsorg
Netto dr utg p/o i % av tot dr utg konsern
24,7
28,9
27,9
31,1
Nto dr utg pr innb i kr p/o konsern
12 223
14 281
15 125
17 003
Korr. brto dr.utg pr mottaker av komm p/o-tjen, konsern
466 433 387 201 435 138 390 333
Korrigerte brto dr.utg pr mottaker av hjemmetjen.
291 101 213 858 281 176 247 471
Brukerrater og kapasiteter pleie/omsorg
Mottakere av hjemmetjen, pr. 1000 innb. 0-66 år
19
22
17
21
Mottakere av hjemmetjen.pr. 1000 innb. 67-79 år.
55
68
58
67
Mottakere av hjemmetjen.pr. 1000 innb. 80 år +
293
346
280
324
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67
6,4
13,8
11,6
13,7
år+
Plasser
i inst i prosent av innbyggere 80 år over
15,8
16,8
18,6
18,0
Andel pl. i inst. og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80
30
26
29
29
+
Institusjonsøkonomi
Korr brto driftsutg institusjon pr kommunal plass
1 324 466 1 094 031 1 176 809 1 090 185
Brukerbetaling i institusjon i % av brto driftsutg
9,6
12,8
14,5
13,9
Innrapportert kostnad pr institusjonsplass inkluderer barnebolig. Tallet for sykehjem er 1264.000.
Farget tekst er nøkkeltall med særlig viktig effekt.
Klepp har en brukbar kommuneøkonomi, samlet sett. Brutto og netto driftsresultat ligger i trygg sone,
den langsiktige gjelda er høy, men lavere enn de snittene vi sammenlikner med, absolutt til å leve med
særlig når rentenivået er lavt. Arbeidskapitalen (likviditeten) er ikke all verden og kan være brysom i

1

www.ssb.no
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daglig drift hvis den synker ytterligere. Frie inntekter er på gjennomsnittlig nivå. Eiendomsskatt
innkreves ikke i 2016, og disposisjonsfond har høvelig god størrelse.
Disse gode forutsetningene danner bakteppet for at kommunen også bruker ganske mye penger,
korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av kommunale p/o-tjenester ligger 20% høyere enn
kommunegruppe 7 og landsgjennomsnittet, 7% over fylkessnittet. På den annen side er sektorens netto
driftsutgifter i % av netto driftsutgifter konsern lavere enn hos de vi sammenlikner med (24,7%). Alle
de tall som har med brutto og netto driftsutgifter påvirkes for Klepps del i stor grad av at tallene
framstiller hjemmetjenester, institusjoner og miljøtjenestene samlet. Miljøtjenestene, inklusive
heldøgnsdrift i boliger for mennesker med utviklingshemming i Klepp har kostnader som er 24%
høyere enn snittet for andre. Til gjengjeld innkreves unormalt mye i refusjon for ressurskrevende
brukere. Se kapitel om Miljøtjenestene.
Kostnadene målt i absolutte kroner (korr. brutto driftsutgifter pr mottaker) drives opp av et høyt
kostnadsnivå i Miljøtjenesten, hjemmetjenestene og institusjon. Vederlag i institusjon innkreves med
lavere andel enn hos andre kommuner. De høye kostnadene i institusjoner drives noe opp av høye
utgifter i barneboligen i Miljøtjenesten, den rapporteres også som institusjon.
Brukerratene viser at andel av gruppen 0-66 år med tjenester ligger lavt, men ikke veldig forskjellig fra
de vi sammenlikner med. Derimot har Klepp unormalt lave andeler brukere 67-79 år og 80 år+.
Tolkningen av dette har flere sider. Det er bra at brukerratene generelt ligger lavt, det betyr at flere
greier seg uten bistand, særlig i aldersgruppene over 67 år. Når de yngre årsgruppene ikke greier seg
like bra er det naturlig å se på utviklingen innen psykisk helse, der er det et stort antall brukere i yngre
årsklasser.
Institusjonskapasiteten i Klepp er lavere enn hos de vi sammenlikner med (15,8% av antall innbyggere
80 år+). Når boliger med heldøgns kapasitet medregnes er dekningsgraden på 30%. Dette inkluderer
boliger innen Miljøtjenesten. Klepp innberetter ikke heldøgns boliger for eldre; både Kleppetunet og
Alderspensjonatet kan for så vidt sies å ha mange av de kjennetegn som skal til for å definere at det er
et heldøgns tilbud i bolig, men det innrapporteres altså ikke. Hvis en velger å innregne disse tilbudene
ligger Klepp’s dekningsgrad vis a vis eldre på om lag 25%, ganske likt med kommunegruppe 7 (26%)
og litt lavere enn Rogaland og landet som har 29% dekning. Men også tallene for de vi sammenlikner
med inneholder boliger til miljøtjenestene i de respektive kommunene, så sammenlikningen vil halte
uansett.
1.2.1 Utgiftsbehov
I statsbudsjettets beregninger av utgiftsbehov ligger Klepps skår på total behovsindeks på 97% av
landsgjennomsnittet. Det betyr at en regner med at Klepp kommunes kostnader til å yte tjenester til
innbyggerne og driftskostnader beregnes å utgjøre 97% av landsgjennomsnittet.
De kriteriene der Klepp skårer over landsgjennomsnittet i behovsnivå er knyttet til landbruk, unge
innvandrere og antall innbyggere 0-22 år. Ellers er alle indikatorer på gunstig side for Klepp, for
eksempel flyktninger, aleneboende, barn med enslige foreldre, lavinntekt/fattigdom, ikke gifte 67 år+,
dødelighet med videre. Alt dette har betydning for å forstå situasjonen samlet sett for Klepp pr i dag
og i framtida.

1120 K LEPP

KOMMUNE

– D RIFTS -

OG RESSURSANALYSE

- 2017

9

Kommunens beregnede utgiftsbehov sammenlignet med
landsgjennomsnittet (=1). Kommunen blir
kompensert/trukket for dette i rammetilskuddet.
KLEPP 2015

EIGERSUND 2015

HÅ 2015

Landet

1,5000
1,0000

1,1837

1,1599
0,7681

0,7254

0,9685

TIME 2015

1,0330

0,9704

0,9745

0,5000
0,0000

Figuren ovenfor viser at Klepp har utgiftsbehov på 72% av landsgjennomsnittet innen pleie- og
omsorg. I sosialtjenestene er utgiftsbehovet på 76%, innen kommunehelse er behovet 96% og innen
barnevern 1,03% av landsgjennomsnittet.
Tallene forståes slik at når en beregner effekten av befolkningssammensetningen ved bruk av
landsgjennomsnittlige kriterier og kostnadsnøkler så kommer Klepp gunstig ut innen pleie- omsorg og
sosialtjenester, mens kommunehelse og barnevern har utgiftsbehov mer på linje med landet for øvrig.
I Drifts- og ressursanalysen påvises betydelig ressursbruk i nettopp pleie- og omsorg til tross for at
utgiftsbehovet er lavt, mens de øvrige sektorene har strammere økonomiske rammer. Dette er omtalt
i konklusjonene, men er altså motsatt av de prioriteringer en skulle forvente i ‘Taktskifte’.
Det vises for øvrig til avsnitt om framskrivning av kostnader på slutten av kap 1.

1120 K LEPP

KOMMUNE

– D RIFTS -

OG RESSURSANALYSE

- 2017

10

Tjenester innenfor inntektssystemet
Kommunens ressursbruk korrigert for
forskjeller i utgiftsbehov m.m

Kroner per innbygger

KLEPP 2015
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
-6 000

EIGERSUND 2015

TIME 2015

HÅ 2015

213
-827

-96

-179

-207

-371

-188

(kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt

Figuren ovenfor bør leses sammen med redegjørelsen for Kommunebarometeret nedenfor.
Hovedtrekket er at Klepp, totalt sett bruker mindre pr innbygger enn landsgjennomsnittet når en
korrigerer for at utgiftsbehovet er lavt, i alt 827 kroner pr innbygger lavere enn landsgjennomsnittet.
Figuren viser at dette gjelder alle underliggende sektorer bortsett fra barnehager der utgiftene er 213
kroner høyere enn landsgjennomsnittet.
Men det er forskjeller med store konsekvenser. Pleie- og omsorg bruker på nivå med
landsgjennomsnittet. I sosialtjenesten, kommunehelsa og barnevernet brukes en god del mindre enn
landsgjennomsnittet, og mindre enn forventet tatt i betraktning av utgiftsbehovet.
Forståelsen av dette er nærmere omtalt i oppsummeringen av funn.
1.2.2 Kommunebarometeret2 (2017 – tall fra 2016)
Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 60 sentrale
nøkkeltall. Hver kommune gis en rangering blant alle landets kommuner. Hensikten er å gi
beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver . Barometeret
utarbeides av KS, og bygger på KOSTRA-tall og andre registre, for eksempel Grunnskolens
informasjonssystem. Det består av 13 forskjellige sektorer, som er vektet ulikt. Grunnskole, pleie og
omsorg, barnehage, barnevern og helse utgjør til sammen 67,5% prosent av barometeret. Se linjen
‘vekt’ i tabellen.

2

www.ks.no www.kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret

1120 K LEPP

KOMMUNE

– D RIFTS -

OG RESSURSANALYSE

- 2017

11

Total
plass

År

2017
2016
Vekt

Pleie
og
Grunn omsor Barne- Barne-skole g
vern
hage
Helse

127*
180*

171
120
309
372
205
44
317
377
20% 20% 10% 10%
*plass er justert for inntektsnivå.

262
325
7,5%

Miljøog
Saks
Sosialressurs behan
tjen
Kultur er
dling

280
330
7,5%

216
233
2,5%

9
14
2,5%

120
206
2,5%

Vann
avløp
Kostrenov Økono nads(VAR) mi
nivå

59
3
2,5%

236
143
10%

Som vist foran i KOSTRA-tallene er det bra økonomi, og nøkkeltallene der trekker Klepp opp på
rankingen, totalt er Klepp nr 127 når en korrigerer for kommuneøkonomien (nr 216 uten korrigering).
Men på de tjenesteytende sektorene rangeres altså Klepp noe varierende.
Pleie- og omsorg var oppe blant de aller beste i 2016 (nr 44), faller en del ned (til nr 120), men er
fortsatt i den beste 1/3-delen. Endringen skyldes blant annet at sykehjemsdekning i seg selv ikke lenger
teller med, den er erstattet med et nøkkeltall for evne til å prioritere, nemlig ‘andel av beboerne som
har omfattende behov’ der Klepp skårer noe svakt. Barnevern og barnehage endres lite og er i den
svakeste 1/3-delen av kommunene. Sosialtjenesten forbedrer seg fra 330 til nr 280.
Årsaken til at Klepp ikke når opp i Kommunebarometeret er sammensatt. Hovedtrekket er at
prioriteringene i Klepp ikke matcher de foretrukne mønstrene som barometerets nøkkeltall og
indikatorer legger opp til, og som barometeret mener er gunstig for kommunens evne til å dekke
innbyggernes behov på en effektiv og produktiv måte. Dette kan være et generelt signal om at Klepp
har en del å gå på med hensyn til å spisse og målrette tiltak enda mer enn i dag.
1.2.3

Folkehelsa - kommunehelsa3 (2016)

Vi sjekker ut folkehelse fordi det har stor betydning for utvikling av behov for omsorgstjenester på
kort og lang sikt. Klepps profil har mange positive trekk, men noe gir grunn til bekymring.
Noen plussfaktorer

3

•

Personer som bor alene, 45 år+, 19%,
landet 25%

•

Inntektsulikhet, 2,6, landet 2,8

•

Uføretrygdede 18-44 år (2,3%, landet
2,6%)

•

Befolkningsvekst 1,2%, landet 0,9%

•

Lavinntekt husholdninger, 0-17 år, 8%,
landet 12%

•

Hjerte- og karsykdom, beh i sykehus, 16,7
pr 1000, landet 16,7 pr 1000

•

•

Utdanningsforskjell i forventet levealder,
3,6 år, landet 4,9 år

Barn av enslige forsørgere 11 %, landet 15
%

•

•

Fornøyd med helsa, (Ungdata), 73%,
landet 71%

God drikkevannsforsyning 100%, landet
80%

•

Alkohol, har vært beruset (Ungdata) 8%,
landet 12%

•

Overvekt fedme, 17 år (22%, landet 22%)

www.fhi.no
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140
5%
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Noen minusfaktorer

•

Røyking kvinner 11%, landet 9%

•

Frafall videregående skole, 24%, landet
23%

•

Muskel- og skjelettplager ( 270 pr 1000,
landet har 266 pr 1000)

•

Trives på skolen, 10 kl (84% landet 85%)

•

Antibiotikabruk, resepter 392 pr 1000
(a.k), landet 379

•

Laveste mestringsgrad lesing 5.kl (29%,
landet 24%)
De fleste indikatorene er på rette siden av landsgjennomsnittet. Indikatorene som tipper feil vei er
beskjedent forskjellig fra landsgjennomsnittet med unntak av laveste mestringsgrad lesing i 5.klasse. Men
flere av disse gjelder ungdom. Heldigvis er andel unge uføre lavere enn landsgjennomsnittet. Men det vises
til at NAV-sosialtjenesten rapporterer at trangere tider og økning i ledigheten i stor grad har rammet
ungdom med svak utdanningsbakgrunn først.
Folkehelsemeldingen i Klepp, se vedlegg, trekker opp et bilde rundt et mulig antall unge som vokser opp
med vold i nære relasjoner som er bekymringsfullt, særlig fordi en antar at det er mørketall. Det er da lite
heldig at analysen viser at helsestasjon, skolehelse og barnevern rapporterer noe redusert mulighet til å være
lyttepost der ute.
Alt i alt er det grunn til å fokusere på de yngre årsgruppene. Det vises også til rapporten ”Et liv jeg ikke
valgte”. Om unge uføre i fire fylker4. Rapporten trekker linjene helt tilbake til oppvekst og førskolealder
for å finne forklaringer og perspektiv for høy forekomst av uførhet blant unge. Det er altså ikke fysisk
skrøpelighet som er forklaringen, men snarere psykiske problemer, problemer med livsmestring med videre
som trekkes fram. I en viss utstrekning går problemene i arv.
Kommunen er en viktig aktør for å drive fram politikk for god nærings- og samfunnsutvikling som er
bærekraftig på lang sikt når oljeøkonomien tar slutt. Helse-, sosial og omsorgspolitikken er selvsagt viktig,
men det trengs mer ressurser til verdiskapning i andre sektorer for å sikre den gode utviklingen.

1.3

MER

Hovedtrekk analyseresultater

E N N N O K R E S S U R S E R I F O R H O L D T I L B E H OV E T

-

NY FORDELING KAN RET TE

OPP DE T SOM E R I U TA K T F ØR DE T E R F OR SE NT

1.3.1 Oppsummering i forhold til ‘Taktskifte’
‘Taktskifte’ er kommunens svar på de langsiktige utviklingstrekkene og har 7 satsingsområder:
Brukermedvirkning, familie og nettverk, frivillig innsats, velferdsteknologi, samhandling, tidlig
innsats og forebygging, nye arbeidsmåter. Sammendrag er gjengitt i vedlegg.

4

Universitet i Agder og Agderforskning, FoU-rapport 9/2009. Torun S. Olsen, Nina Jentoft, Hanne Cecilie
Jensen. http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/219891?=true&_ts=1252fccab00
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Er det samsvar mellom mål og fokus i ‘Taktskifte’ og faktisk ressursbruk og ressursfordeling? Svaret er at
det er tvilsomt. Ressursbruken prioriterer de eldste (hjemmetjenester, psykisk helse/rus institusjoner og
Aktivitetssenteret), og Miljøtjenesten foran de tjenestene som retter seg mot yngre og forebygging. Når
folkehelsa har vært god historisk sett og befolkningen ikke har vært utfordret på arbeidsmarkedet har
prioriteringene hatt små konsekvenser. Dette bildet endrer seg.
Klepp har lavt utgiftsbehov fordi det står bra til med folket samt en gunstig demografi. Men til tross for
lavt utgiftsbehov innen pleie- og omsorg har kommunen likevel prioritert de store ressursene dit. De
områdende som de senere årene viser tegn til å trenge mer ressurser er ikke prioritert.
På lang sikt er det utviklingen innen yngre og middels gamle, samt veksten i antall eldre som i all hovedsak
er den største utfordringen. Unge og yrkesaktiv befolkning skal vokse raskt og det kritiske da er at de faktisk
kommer i jobb. Dersom de ikke gjør det vil mye kunne gå galt for Klepp. Nedturen innen oljesektoren ga
en forsmak på en utvikling der for eksempel unge med dårlig utdanning er de første som mister jobben.
Tiltak: Rapporten påpeker resultatene av flere tiårs prioriteringer og det vil ta flere år å snu skuta. Det er
gjort funn som viser hvor det brukes for mye og for lite, hvor det trengs nye prioriteringer og
arbeidsmønstre. Et viktig ledd i arbeidet med å ta ut ny kompasskurs ligger i å få et effektivt Tjenestekontor
med ansvar for all forvaltning (tildeling av tjenester), opptrapping av de tjenestene ‘Taktskifte’ peker på skal
satses på og nedtrapping av de tjenestene som kan drives mer effektivt og/eller med lavere kostnader. I
tillegg forventes at det tas grep innen barnevern/helsestasjon, se eget avsnitt.
1.3.2

Bakgrunnsteppe for vurderinger

Hagenutvalget og Helse- og omsorgsdepartementets Stortingsmeldinger, «Morgendagens omsorg»,
«Omsorg 2020»5 trekker opp en ny virkelighet som tar realistiske konsekvenser av befolkningsutviklingen;
det er hverdagsrehabilitering, frivillighet og egenomsorg som er melodien. Det kreves at vi tar ansvar for
egen helse og alderdom.
1.3.3

Forebygging og folkehelse

‘Taktskifte’ beskriver en rekke tiltak for å øke befolkningens evne og vilje til å greie seg, ta ansvar for egen
helse med videre. Alle aktørene innen helse og omsorg rapporterer langvarig sterkt fokus på forebygging
og tidlig innsats. Men faktum er at hjelpenivået i Klepp er høyt sammenliknet med andre, det kan tyde på
at forebyggingen ikke har virket etter hensikten.. Det kan trolig forklares med at det i noen grad kan være
at tidlig innsats og forebygging bakover i tid er gjort på en slik måte at det er skapt forventninger om enda
mer bistand. Resultatet av dette er gjerne at det utvikler seg en praksis som er rausere enn det som er sunt
for evnen og viljen til å ta ansvar for egen helse og egen hverdag.
I figuren nedenfor vises for Klepp og Eigersund hvordan tilsiget av brukere er til pleie- og
omsorgstjenestene. Disse tallene skal forstås med folkehelseprofilene og demografi som bakgrunnsteppe. I
Eigersund rekrutteres det nesten 58 brukere pr 1000 innbyggere, mens i Klepp rekrutteres 41 pr 1000
innbyggere. Eigersund ligger 41% høyere enn Klepp. Omtrent samme forholdstall gjelder for de gruppene
som har timetjenester (44%).

5

Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
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Begge kommuner har et stort antall brukere innen psykisk helse/rus. Eigersund har noe flere brukere
forholdsmessig innen Miljøtjenestene som følge av vertskommunestatusen, men det gjør egentlig ikke
nevneverdig utslag i forhold til helheten. Det vises også til KOSTRA-tallene foran der det bekreftes at
Klepp rekrutterer færre brukere enn snittet for kommunene under ett i aldersgruppene over 67 år.

Antall brukere i pleie/omsorg (IPLOSrapportert) pr 1000 innbyggere
Antall brukere totalt i
helse/omsorg

41,0

Antall totalt med
timetjenester

35,5
0,0

20,0

Eigersund

40,0

57,9

51,1
60,0

80,0

De to kommunene er vidt forskjellig, både
når det gjelder demografi, folkehelseprofiler
og prioritering. Klepp har en yngre
befolkning enn Eigersund. Eigersund har
flere indikatorer i rød sone, og ganske
mange flere midt på treet sammenliknet
med Klepp. Klepp skal rekruttere færre
brukere. Det som imidlertid skjer er at når
brukerne først er kommet innenfor, så yter
Klepp kommune mer tjenester enn
Eigersund.
En oversikt over alle brukerne i Klepp vises
i tabellen, brukerne fordeles på 3 grupper.
Klepp sammenliknes med tall fra Eigersund

Klepp

som også er fra 2017.

Det er ganske stor forskjell på de to kommunene. Klepp rapporterer større andel av lette brukere og mindre
andel tunge brukere enn Eigersund.
Grad av funksjonstap
Alt i alt stemmer dette godt med
Lette (gr 1-5) Middels (gr 6- Tunge (gr 11folkehelseprofilen og aktuell statistikk
Klepp
10)
16)
ellers (KOSTRA) i de to kommunene
Andel brukere
70 %
16 %
14 %
– de er signifikant forskjellige. Klepp
Andel u/tim
94 %
3%
3%
rapporterer en friskere befolkning.
Andel m/tim
66 %
18 %
15 %
Samtidig bemerkes at Klepp bruker
Eigersund
ressurser på langt flere med avgrenset
Andel brukere
55 %
27 %
18 %
behov for tjenester enn Eigersund, og
Andel u/tim
83 %
11 %
6%
kommer dermed langt på vei opp mot
Andel m/tim
51 %
29 %
20 %
Eigersund i total ressursbruk. Med
utgangspunkt i en friskere befolkning skulle det vært mulig å bruke mindre ressurser i Klepp. Årsaken til
dette er sannsynligvis historisk, økonomisk og kulturelt betinget. Det gir ikke mening å forstå dette slik at
befolkningen i Klepp har større behov for hjelp til tross for at de er friskere.
1.3.4 Kulturen
Som vist i forrige avsnitt er ressursbruk i Klepp høy, dette kunne vært gjort billigere. Mange av aktørene
rapporterer da også at det forventes høyt nivå på tjenestene – både ute blant folk og ikke minst hos
kommunens egne aktører.
Klepp har over flere decennier hatt god økonomi, innbyggerne har klart seg bra, et godt regionalt
arbeidsmarked innen olje, industri, handel og tjenesteyting – alt i tillegg til et solid landbruk – har gjort dette
mulig. God privat økonomi og god kommuneøkonomi i fellesskap skulle tilsi et lavt utgiftsbehov, hvilket
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indikatorene i rammeinntektssystemet også viser. Likevel brukes mye ressurser på velferd, en god andel av
dette kunne kommet andre sektorer til gode.
Det er i de tradisjonelle sektorene som hjemmetjenester, institusjon og miljøtjenestene at det brukes
ressurser ut over det forventede, og det er også her det, basert på erfaringer, kan forventes å se den sterkeste
kulturen for å videreføre dagens drift istedenfor å gjennomføre ‘Taktskifte’. Det er i disse avdelingene det
er flest ansatte og ledere som blir berørt og det er ikke minst her vi tradisjonelt ser de sterkeste holdningene
ute blant folk flest, brukere, pårørendes organisasjoner. Holdningene er sterke, bevisstheten knyttet til
rettigheter er høy. Disse holdningene vil forsøke å stå i veien for omstilling.
‘Taktskifte’ er også en politisk bestilling på å omdefinere hvordan lovpålagt ansvar skal møtes med tjenester.
Lovpålegg om å yte helsetjenester når situasjonen krever det kan defineres på mange måter – begrepet
‘lovpålagt’ er ikke entydig.
Et brukertilfelle kan for eksempel møtes med langvarig sykepleiebistand. Men erfaringene med
hverdagsrehabilitering (også i Klepp) er at behovet også kan møtes med tidsavgrenset bistand med sykepleie,
rehab, trening og teknologi fram til avslutning av tjenester. I begge tilfeller oppfyller kommunen lovens
krav. I det første alternativet ytes tjenesten med langvarige kostnader, ofte på moderat til middels
kostnadsnivå. I alternativet er kostnadene ofte høyere – over et tidsrom – for deretter å opphøre eller
reduseres.
Alle aktørene ser dette, det er høyt nivå på kompetansen i alle ledd i Klepp. Utfordringen er de motkreftene
mobiliseres når konsekvensene av nye prioriteringer kommer tett på den enkelte.
Det sittende kommunestyret er det siste som kan gjennomføre nødvendige endringer på en kontrollert
måte. Fra litt inn på 2020-tallet kreves en annen løsning enn dagens; Vedtaket om ‘Taktskifte’ er en veldig
god start. Det viser at det politisk beredes for å se på kommunen som velferdsprodusent med nye øyne og
endring av politiske roller; gjennomføring vil kreve mer av styringsrollen enn av ombudsrollen.
Tiltak: Situasjonen gjør krav på prosesser innen politisk miljø, lederskapet i administrasjon og fagmiljøer
for å sikre, ikke bare verbal, men reell oppslutning om ‘Taktskifte’ og de konsekvenser valgt strategien
faktisk skal få; for brukere som skal møte andre tilbud fra kommunen enn de forventer, for politiske oppog nedprioriteringer, for administrativ og faglig ledelse som skal iverksette nye løsninger – mindre
forvaltningledelse og mer endringsledelse. Målet med disse prosessene må være å sikre at alle kreftene
trekker riktig vei; med og ikke imot.
1.3.5 Sykefravær
Hele etaten har et sykefravær (snitt over siste år pr 2.kvartal 2017) på 8,0%. Korttidsfraværet er 2,4%,
langtidsfraværet er 5,6%. Tiltak skal være igangsatt for å få ned sykefraværet der det ligger høyt.
Snittet på 8% skjuler store avvik, og de mest krevende avdelingene er hjemmetjenestene (alle distrikt), snitt
9,4%, Miljøtjenesten har totalt 10%, underliggende har Peder Krohns vei 27 20,4%. Institusjonstjenesten
har i snitt 8,6%, underliggende er 2.etg Sirkelen høyest med 18,4%, Kleppheimen har 10,5%.
NAV/Flyktningetjenesten har 14,6%.
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Sykefraværet har kostnader for Klepp kommune på 12-16 mill kr, noe avhengig av hvilken
beregningsmodell en velger6. Korttidsfraværet (arbeidsgiverperioden) utgjør om lag 2/3 av kostnadene.
Samfunnskostnadene totalt må inkludere kostnader på statens hånd, de utgjør om lag 50% mer enn
kommunens kostnader, i sum 18-24 mill kr. Samlede samfunnskostnader estimeres derved til 30-40 mill kr.
Fraværet er på vei ned, i 3. kvartal 2017 er registrert med 6,3% fravær, altså nedgang på 1,7 %-poeng.
Tiltak: Igangsatte tiltak følges tett, eventuelle ytterligere tiltak i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med
organisasjonene.
1.3.6 Effektivitet i hjemmetjenestene
Figruen viser at effektiviteten svikter noe, og det gir et fordelingspolitisk uønsket bilde. Det tildeles mer
tjenester enn normert til de brukerne som har minst behov tilsvarende 7,4 mill kr pr år, tilsvarende 11-12
årsverk. Når det beregnes for alle brukergrupper beregnes mertjenestene å utgjøre om lag 13,5 mill kr.
Sammenlikningen med normert
nivå kan være krevende fordi det
Fordelingspolitikk; andel av ressursene som
normerte er et veldig stramt
mønster. Når det sammenliknes
brukes etter pt-gruppe
med gjennomsnittet av praksis i
16,0 % Verdien på arealet mellom
neste 60 kommuner med over
14,0 % kurvene i gruppe 1-6 er 7,4
30 000 hjemmetjenestebrukere er
12,0 % mill kr pr år. Dette er
Klepp høyere enn snittet av de
10,0 %
andre, differansen utgjør om lag 5
8,0 %
mill
kr.
Sammenliknings6,0 %
grunnlaget består da av både
4,0 %
kommuner som er strammere i
2,0 %
tildelingen
enn
Klepp,
0,0 %
kommuner som er på linje med
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Klepp eller rausere.
Klepp

Normert

Tildelingsmønsteret
påvirker
bruken av hele omsorgstrappa. Den viktigste konsekvensen er at en bruker så mye ressurser på å møte små
behov at det er lite igjen til å møte store behov hos de som bor hjemme. De vil søke oppover i trappa, og
da er veien til sykehjem kort.
På den annen side ser vi også tegn til at hjemmetjenesten er i stand til å yte mye tjenester. I enkelte tilfeller
ytes så mye tjenester at det absolutt kan erstatte sykehjemsplass. Muligheten til å gjøre mer av det samme
kan økes ved at en frigjør en god del av den kapasiteten som i dag betjener små behov.
Tiltak: Ressurser tilsvarende inntil 7,4 mill kr (11-12 årsverk) kan prioriteres for andre brukergrupper ved
endring av tildelingspraksis til en bedre fordelingspolitikk. Dette kan bare oppnås ved å redusere antall
forvaltningsaktører til en enhet for forvaltning, samt utstyre disse med klare kriterier for behovsvurdering
og tildeling av tjenester. Se avsnitt for Tjenestekontoret – saksbehandling.

6

Aktuelle modeller hos KS, DnB, Sintef.
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1.3.7 Produktivitet i hjemmetjenestene
Produktiviteten i hjemmetjenesten er uvirkelig høy – og egentlig umulig å leve med. Når det er korrigert for
reisetid, ekstra tid for oppdrag med dobbel bemanning, tid til utrykning på trygghetsalarmer, personale på
natt og årsverk ledelsen utgjør indirekte tid 6,4 % som skal dekke tid til dokumentasjon, kontakt med
samarbeidende aktører (lege, apotek, pårørende, møter mv). Avdelingsvis ligger aust på 11%, vest 7% og
sør på 1%. Det er ikke korrigert for tid som medgår til LAR-pasienter i helgene, for tiden 3-4 pasienter,
hver med ½-time tidsressurs med dobbel bemanning. Tidsestimat for dette er beskjedent og påvirker ikke
totalbildet i nevneverdig grad.
Drift med god produktivitet regnes vanligvis å ha 20-25% indirekte tid etter korreksjoner. Ledelsen oppgir
at travelheten møtes med forskyvning av oppgaver, redusert møtetid og andre tiltak. Det er likevel såpass
mye som mangler på rimelig andel indirekte tid at det må påregnes at en del oppdrag hos brukerne leveres
med redusert tid i forhold til det tidsestimatet som følger. Alt i alt utgjør manglende bemanning for å få
tilfredsstillende produktivitet om lag 6,5 årsverk.
Analysen viser at mertjenester som ytes brukere i hjemmetjenesten med de minste behovene har en kostnad
på 7,4 mill kr, dette tilsvarer om lag 12 årsverk. Når tjenestetildeling er normalisert over tid vil dette være
en ressurs som kan omfordeles til tyngre oppdrag, herunder også normalisere produktiviteten.
I sum er situasjonen ikke holdbar.
Tiltak på kort sikt: Tjenestekontoret bør snarest gå i gang med å se på vedtakene og kvalitetssikre at de er
reelle og så kapasitetskrevende som det vises i dag. Kapasitet tilsvarende 6,5 årsverk kan tilføres fra
Alderspensjonatet og sykehjem slik analysen viser at det er rom for. Det vil normalisere produktiviteten.
Tiltak på litt sikt, 1-3 år: Dernest foretas ny vurdering av tjenestebehov basert på nye kriterier med sikte
på å redusere hjelpebehov ved hjelp av hverdagsrehabilitering, teknologi med videre slik at en omdisponerer
årsverk fra små behov til større behov.
1.3.7.1 Alderspensjonatet

Alderspensjonatet har kapasitet for 12 brukere (10 på rapporteringstidspunktet) og er en del av distrikt Vest.
Drifta er knyttet til hjemmetjenestene, men det rapporteres at betjeningen er dedikert og stasjonær. Natta
dekkes av ambulerende nattevakt. Summen av vedtak som er fattet om ATA-tjenester er omfattende og i
enkelte tilfeller uforklarlig høyt sammenliknet med de funksjonsnedsettelser brukerne har. Enkeltbrukere
som har flyttet inn de siste par årene viser en meget rask svekkelse av funksjonsevne. Det er uforklarlige
forskjeller i tjenesteyting sammenliknet med brukere som hjemmetjenestene har ellers.
Virksomhetsleder rapporterer at det i tillegg til det høye nivået på vedtakene gis ytterligere tjenester som
ikke er registrert i vedtakene, for eksempel knyttet til matlaging, avvikling av måltider, renhold, tøyvask mv.
I samarbeid med virksomhetsleder er det gjort beregninger som viser at merkostnadene ved tiltaket utgjør
3,6 mill kr pr år, ut over kostnadene ellers i distriktet.
Alderspensjonatet representerer en forskjellsbehandling som ikke er forenlig med kravene i
Kvalitetsforskriften. Drifta er ikke i samsvar med kravene i ‘Taktskifte’ der fokus settes på egenmestring,
opptrening osv. Det er vanskelig å se at drifta er forenlig med at hjemmetjenesten ellers har liten kapasitet
i forhold til summen av de vedtakene om tjenesteyting de skal betjene, se avsnitt om produktivitet.
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Tiltak: Gjenværende brukere prioriteres for revurdering av behov og tjenester, og overføres til andre
adekvate tjenester i henhold nye vedtak. Alderspensjonatet avvikles.
1.3.7.2 Kleppetunet.

Kleppetunet består av 32 omsorgsboliger av nyere dato. Tjenester ytes fra distrikt Aust, samt at natt dekkes
av Bokollektivet (institusjon) som ligger vegg i vegg. Aktørene mener likevel ikke at Kleppetunet å fylle alle
kriteriene for å kalles heldøgns omsorgsbolig og blir ikke rapportert som det i KOSTRA.
1 leilighet benyttes som demoleilighet for velferdsteknologi, 6 leiligheter er disponert til brukere som er
uten omsorgstjenester. De øvrige 25 har omsorgstjenester og har et gjennomsnittlig funksjonsnivå på 2,1,
det likner på hjemmetjenestene generelt. Gjennomsnittsalderen er 73 år, i alt 6 er 20-60 år. Noe over
halvparten er menn og alle unntatt en bruker er aleneboende.
15 brukere tilhører den letteste 1/3-delen når det gjelder behov, 9 har middels behov mens 1 beboer har
store behov. I likhet med Alderspensjonatet er det en i noen grad uforklarlig mangel på samsvar mellom
funksjonsnedsettelse og mengde tjenester som ytes. Alt i alt ytes (ATA) tjenester tilsvarende 7 årsverk, i
tillegg kommer at brukerne (ikke alle) har vedtak om dagsenter med til sammen 50 timer/uke. Det er ikke
stasjonær bemanning ved Kleppetunet.
Etat for lokal utvikling/vedlikehold har en vaktmester som betjener Bokollektivet og Kleppetunet.
Analysen har ikke avklart hvorvidt vaktmesteren har oppgaver i form av service for beboerne som eventuelt
kommer inn under Helse og omsorgslovens bestemmelser om praktisk bistand. I så fall er dette en
betalingstjeneste som det også skal fattes vedtak om (hjemmehjelp).
Det er hittil ikke gjort grep for at Kleppetunet skal ha en rolle som trinn i omsorgstrappa mellom
hjemmetjeneste og sykehjem (omsorgsbolig med mulighet for heldøgns tjenester). På sikt kan dette endres,
dersom en ønsker det. At det allerede er tilgang til tilsyn på natt fra Bokollektivet er rasjonelt forebygger
behov for sykehjemsplass.
Tiltak: Kriteriene som skal utarbeides bør forbeholde tildeling av bolig i Kleppetunet til personer som
ellers vil ha behov for omfattende tjenester, og der det er overveiende sannsynlig at det kan utvikles behov
for tilsyn på natt. Vaktmestertjenesten belyses slik at det blir klart om det ytes betalingstjenester. I så fall
iverksettes å fatte vedtak om slike tjenester på grunnlag av individuell vurdering. Generelt påslag på husleien
må unngås.
1.3.8 Hjemmehjelp i distriktene – terminering av serviceytelser?
I hvilken grad tar Klepp merutgifter ved å tilby praktisk bistand som servicetjeneste? En ytterpunkts
beregning tar som utgangspunkt at alle tjenestene er ytt som servicetjenester. Da er verdien av disse
tjenestene 2,89 mill kr pr år målt som lønn til personalet. Forventet sum inntekter (egenandeler) i 2017 er
estimert til om lag 0,57 mill kr. Netto kostnad er da 2,32 mill kr. 7 Til fradrag fra dette kommer altså timer
som skal ytes som integrert del av nødvendig helsehjelp. Beløpet inntas i oversikt over omstillingsmuligheter

Lønn = snitt 0,5 mill kr inkl sosiale utgifter pr årsverk. Inntekter = betalingsregulativet kr 200/t inntil 2G, kr 420/time over 6G, inntekter
jan-okt 2017 utgjør om lag 0,48 mill kr er omregnet til estimat for året 2017.
7
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med minimum 1,5 – maximum 2,3 mill kr. Tallene viser for øvrig at dagens praksis har en kommunal
nettokostnad på 80% av lønnskostnadene, inntektene dekker 20%.
Tiltak: Temaet bringes til avklaring som del av arbeidet med kriterier og tjenestebeskrivelser i løpet av
2019. Terminering av serviceytelsene krever tett samarbeid med organisasjonene og næringsaktører som
kan komme inn for å overta oppgavene, gjerne ved at kommunens personale blir med over til privat aktør.
1.3.8.1 Likebehandling i hjemmetjenestene

Kvalitetsforskriften og allmenne holdninger i det norske samfunnet stiller krav om at like behov skal møtes
med like tjenester eller begrunnet forskjellsbehandling. Drifts- og ressursanalyser viser at det er store
forskjeller mellom kommunene. Internt i en kommune bør likhet være oppnåelig.
Alt i alt er forskjellene mellom hjemmetjenestedistriktene til å leve med når det gjelder praksis i ordinære
tjenester til de sprekeste brukerne, de ligger innenfor statistiske feilmarginer. Totaltallene for alle brukere
viser imidlertid forskjeller mellom sør og vest på den ene siden og aust på den andre siden som bør få
oppmerksomhet.
Tallene for Alderspensjonatet, Kleppetunet og til dels Aktivitetssenteret er bekymringsfulle – de holder ikke
mål i forhold til krav til likhet eller rent fordelingspolitisk. Boligtiltak i en del kommuner, herunder også de
to nevnte i Klepp, har uheldig mønster; i tillegg til å få fordelen av et kommunalt boligtilbud, ofte til lavere
husleie enn markedet krever, mottar de også mer tjenester enn de ville fått dersom de bodde i sin ordinære
boliger.
Tiltak: Utjevning av forskjeller blir uansett en jobb for Tjenestekontoret når de får det fulle ansvaret for
forvaltning og felles kriterier.
1.3.9 Institusjonene i pleie- og omsorg
Produktivitet: Det er påvist svært høye kostnader for drift av sykehjemmene. Det vises til KOSTRAtabellen foran i dette kapitelet; i snitt ligger brutto korrigerte driftsutgifter på 1,26 mill kr,
landsgjennomsnittet er 1,09 mill kr, altså 0,17 mill kr (15,5%) forskjell. Modellberegnet bemanning viser at
antall årsverk ved flere av institusjonene ligger høyere enn det modellen beregner, potensielt opp mot 15
årsverk til sammen ut over modellberegnet. Det påvises en del kostnadsdrivere som en kan løse opp i,
herunder organisering i antall avdelinger/turnuser, sykefravær, seniortiltak mv. Men disse driverne forklarer
ikke hele forskjellen.
Tiltak: Kortsiktig, med frist noe inn i driftsåret 2018, kreves en rammejustering for drifta tilsvarende 7-8
årsverk, tilsvarende om lag 4,5 mill kr. Dette samsvarer med ledelsens anførsler knyttet til
modellberegningene. Langsiktig, med frist innen 2019, må det realiseres en liknende reduksjon, slik at en til
sammen tar ned om lag 9 mill kr. Summen av disse tiltakene utgjør 0,11 mill kr pr plass, altså halvparten av
kostnadsgapet mellom Klepp og landsgjennomsnittet. Klepp vil altså fortsatt ligge høyt i kostnader etter
dette.
Effektivitet i sykehjem: Analysen påviser at det er begrenset pleietyngde i sykehjemmene samlet sett, men
med stor innbyrdes forskjell. Begrenset pleietyngde innebærer effektivitetstap ved at tilbudet gis til brukere
som kunne hatt nytte av tilbud i lavere trinn i omsorgstrappa. Sirkelen 2.etg og bokollektivet har høy
pleietyngde, Kleppheimen og Sirkelen 3.etg har begrenset pleietyngde.
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Antallet brukere med middels store pleiebehov i sykehjem8 er såpass høyt at det er forsvarlig å anbefale
nedleggelse av 8 plasser, dette utgjør minimum om lag 7-8 mill kr. Samtidig er det en venteliste for å få
sykehjemsplass, det er å betrakte som konsekvensen av at det er tildelt plasser til brukere med moderate
behov som kunne vært dekket på annen måte. Når andre melder seg med større behov er plassene opptatt.
Alderspensjonatet skal avløses av noe annet, det kan innebære behov for sykehjemsplass i et par-tre tilfeller.
Det vil også ta noe tid å snu tildeling av hjemmetjenester slik at flere får mye hjelp hjemme til erstatning for
sykehjemsplasser.
Tiltak: Balansen i omsorgstrappa som helhet, med hjemmetjenester, boliger og institusjon, tilsier
reduksjon på om lag 1 sykehjemsavdeling, men det er over tid gjort prioriteringer i bruken av kapasitetene
her og der som gjør at nedleggelse av en avdeling er lite tjenlig akkurat nå. Men det er oppnåelig om et partre år når hjemmetjenestene er omstilt. 7-8 mill kr føres som effektivitetstap i omstillingsoversikten
1.3.10 Helsestasjon – skolehelsetjeneste
Tiltak: Tilføres minimum 1 årsverk som supplement til statlig finansiert opptrapping av skolehelsetjeneste,
tett samarbeid med barnevern, NAV og andre aktører.
1.3.11 Barnevern
Tiltak: Tilføres 2 årsverk som prosjektfinansiering for 2 år, for prosjekt knyttet til vold i nære relasjoner»,
styrking, målrettet innsats for avdekking av mørketall, jfr status Folkehelse og ‘Taktskifte’. Tett samarbeid
med helsestasjon, NAV og andre aktører.
1.3.12 Legevakt - legetjenester
Tiltak: Fullføre oppstart av ‘SKIL’, konsolidere ny løsning for Ø-hjelp og akuttforskriften generelt.
1.3.13 Psykisk helse/rus
Avdelingen har i alt 180 brukere samt et antall som de har felles med andre avdelinger, flesteparten innen
hjemmetjenesten. Når disse (noe usikre anslag) medregnes er antallet brukere oppe i 239.
Figuren viser aldersfordelingen. Hovedtyngden, i alt 212, er i yrkesaktiv alder.

8

De aktuelle brukerne har funksjonssvikt på linje med brukere som i hjemmetjenesten får 6-8 timer bistand.
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De fleste (122) mottar ordinære hjemmebaserte tjenester som regel i form av samtaler, aldersfordelingen
der er liknende som vist i figuren, 111
brukere er i yrkesaktiv alder.

Psykisk helse/rus, aldersfordeling, antall
brukere
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Effektiviteten i dette er vanskelig å måle.
Antall brukere avviker ikke i særlig grad fra
det en ser rundt i andre kommuner. Et
hovedtrekk generelt er at rekruttering til disse
tjenestene påvirkes at tjenestens tilgjengelighet og arbeidsformer, herunder hvor gode
tjenestene er til å normalisere synet på
psykiske lidelser.
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Nivået på tjenestene til de 122 i ordinære
hjemmetjenester ligger på 1,8 timer/uke. Det er en del mer enn gjennomsnittet i andre kommuner som
typisk ligger rundt ¾-1 time pr uke. Tjenesten er som regel samtale, gjerne 1 gang pr uke eller annenhver
uke. Forklaringen på dette ligger ikke i målt funksjonsnedsettelse, den er på linje med det vi finner for slike
hjemmetjenester ellers, så Klepp yter i snitt altså mer tjenester enn andre.
Produktivitet i hjemmetjenesten psykisk helse/rus er undersøkt og den er tilfredsstillende. Andel indirekte
tid ligger på i underkant av 30%. Denne tidsressursen dekker blant annet noe mer tid til dokumentasjon og
samarbeidsoppgaver enn de ordinære hjemmetjenestene i distriktene.
Tiltaket i Fredtunveien er heldøgns omsorg og dekker behovet for 2 brukere pluss en bruker som bor i
Kleppetunet. I tillegg ytes tjenester til 9 brukere utenfor bofellesskapet. I sum er lønn i turnus 8,25 mill kr,
90 % (7,43 mill kr) av dette gjelder de som har heldøgns tjenester tilsvarende 2,48 mill kr pr plass. Dette er
høyt. Selv om en god del av disse utgiftene blir refundert av staten er kommunens nettokostnad minimum
4 mill kr; det er ønskelig å se nærmere på hvordan brukerbehovene kan dekkes på alternativ måte.
Produktiviteten er vanskelig å vurdere, men summen av mannskap tilsier at det bør ses nærmere på. Drifta
i Fredtunveien kan med sikkerhet sies å ha smådriftsulemper, og med så mye mannskap må det stilles store
krav til at mannskapet ikke står i veien for selvbestemmelse, privatliv med mer. De potensielle økonomiske
effekter av andre løsninger er ikke estimert, og tas derfor ikke inn i avsnittet om rammer for omstilling i
kap 1. Det vises til drøfting av tilsvarende problemstilling rundt Miljøtjenesten nedenfor.
Ressursbruk i Toreskogveien, Smieveien og Pluss 18 er vanskelig å vurdere, blant annet fordi måten
regnskap og individdata er lagt opp medfører tilsløring av viktig informasjon knyttet til produktivitet. Dette
rettes opp nå og vil åpne for bedre analyse senere. Men tiltakene er i seg selv godt begrunnet og framstår
målrettet, også i samarbeid med andre kommunale aktører.
I forhold til ‘Taktskifte’ er det undersøkt hvordan psykisk helse driftes med hensyn til å hjelpe brukerne til
avslutning av tjenestebehovet. Konklusjonen er at om lag 2/3 av sakene avsluttes uten at det er behov for
tjenester i fortsettelsen. 24% avsluttes med andre tjenester fra psykisk helse, for eksempel av behov for
samtaler individuelt opphører, saken videreføres i gruppetilbud. Det er ikke påvist at avslutning av saker
fører brukerne over til andre avdelinger.
Tiltak: Arbeidsmønstrene i hjemmetjenesten, bør ses på i forhold til om høyt tidsbruk er effektivt, og om
det er riktig mix mellom individuelle tjenester og tjenester som kan ytes i grupper. Tiltaket i Fredtunveien
bør gjennomgås, eventuelt med ekstern bistand for å sikre den faglige begrunnelsen for høy bemanning,
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eventuelt som del av en tilsvarende gjennomgang i Miljøtjenesten. Kartleggingsverktøy blir stilt til rådighet.
Psykisk helse/rus nevnes i en del sammenhenger der avdelinger er uenige om ansvar for brukerne er riktig
plassert. Dette hører hjemme i drøftelsene av kriterier og tjenestebeskrivelser framover.
1.3.14 Miljøtjenesten
Det gis omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller andre alvorlige
funksjonsnedsettelser. Den omfatter mennesker i alle aldersgrupper, drift av boliger med heldøgns tjenester,
tiltak for hjemmeboende, avlastning i private tiltak og institusjon.
Av 125 brukere er 61 (49%) under 20 år, se neste avsnitt. 5 har nådd pensjonsalder.
1.3.14.1 Avlastning

I alt 61 har tilbudet. Vi har tidligere sammenliknet rekruttering av brukere i Klepp med Eigersund, der det
totalt rekrutteres mange flere brukere til omsorgstjenestene, målt pr 1000 innbyggere enn i Klepp. I
Miljøtjenesten/avlastning er det motsatt, i Klepp rekrutteres flere enn i Eigersund.
Til avlastning rekrutteres 32 brukere pr 1000 innbyggere mot 19 i Eigersund. Regnet i forhold til
innbyggertallet under 20 år rekrutteres 14 brukere til avlastning pr 1000 innbyggere under 20 år i Klepp,
mens tallet er 14 i Eigersund. Begge tallene er altså en del høyere i Klepp enn i Eigersund.
1.3.14.2 Barnebolig

Det er to barneboliger, den ene er tilknyttet avlastningsboligen (samdrift) og KOSTRA-rapporteres som
institusjon. Den andre driftes av PK 27. Hvorvidt det er skarpe skiller mellom ressursbruk i disse enhetene
og den øvrige drifta er ikke undersøkt.
1.3.15 Ressursbruk
Drifta er krevende, og store deler kommer inn under ordningen med statlig refusjon for ressurskrevende
tjenester som vist i tabellen nedenfor.
Økonomisk ramme for direkte tjenesteyting (turnuskostnader - ATA) er 85,6 mill kr hvorav 70 mill kr
gjelder drift av heldøgns tilbud. I alt innkreves refusjon for ressurskrevende tjenester med 39,3 mill kr i
2017. I tillegg får Klepp økte overføringer fra utgiftsutjevningen i statsbudsjettet/rammetilskudd basert på
innrapportert 59 brukere med utviklingshemming, hver av disse er beregnet med 0,62 mill kr i økte
overføringer. Overføringene skjer som integrert del av rammeoverføringene (frie inntekter/ikke
øremerkede) med til sammen 36,6 mill kr. I sum mottar altså Klepp kommune overføringer på 39,3 + 36,6
mill kr = 75,9 mill kr i 2017. Kommunens nettokostnader er derved om lag 9,7 mill kr (11% av totalen).
Rapporterte årskostnader i institusjonsbarneboligen utgjør 1,72 mill kr, mens kostnadene er barneboligen
tilknyttet PK 27 er estimert til om lag 1,5 mill kr. Kostnadene er i begge tilfeller vanskelig å vurdere, blant
annet fordi sammenlikningsgrunnlag hos andre mangler; alle slike tiltak er individuelt tilpasset.
Noe usikkerhet om tallgrunnlaget medfører et mindre forbehold om at regnskap 2017 vil ha et utfall som
viser mindre avvik fra de prognosene som er lagt til grunn. Avvikene forventes ikke å være av slik størrelse
at det endrer hovedkonklusjonene.
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1.3.15.1 Kostnader pr bruker i bofellesskap

Totalkostnadene (lønn i turnus) ved drift av heldøgnstilbud i bolig utgjør om lag 70,3 mill kr, rammen vil
trolig
endres
når
årsregnskapet
foreligger.
HDU, årskostnader (lønn) pr bruker etter grad av
Fordelt på de 52 brukerne
funksjonstap
etter hvor store behov de
har (grad av funksjonstap)
HDU alle komm (n=2189 brukere) HDU Klepp (n=52)
viser
figuren
at
gjennomsnittet
er
1,35
2 105 421
mill kr, 24,3 % mer enn
1 686 685
1 352 231
snittet for de andre
1 086 811
910 318 844 705
kommunene.
Brukere
358 174
med lette funksjonstap
79 905
(10 brukere) har betydelig
lavere kostnader i Klepp
Totalt
Lette f.tap
Middels f.tap
Tunge f.tap
enn hos de andre, mens
snittet for de med middels funksjonstap i Klepp (15 brukere) ligger 8 % lavere enn de andre.
De 27 med tunge funksjonstap i Klepp ligger 24,7% over de andre.
Det er altså de brukerne med størst funksjonssvikt som trekker kostnadene opp. Det påvises stor, til dels
meget stor funksjonssvikt hos en del brukere. Oversikten over alle tjenestene foran viser at det i alt er 4
tvangsvedtak.
1.3.15.2 Kostnader etter størrelse på bofellesskapet

Vi sammenlikner årskostnadene i bofellesskapet med snittkostnader for bofellesskap av samme størrelse.
Det er selvsagt at kostnadene varierer med brukernes medisinske tilstand, men bakgrunnen for
beregningene nedenfor er å vise at drift av denne type bofellesskap også er følsom for smådriftsulemper og
stordriftsfordeler. Skalaøkonomiske effekter gjør seg altså gjeldende. Hvordan ser dette ut i Klepp?
Figuren viser kostnadene i Klepps botilbud sammenliknet med snittene for de som er undersøkt med ulike
antall brukere. Trendlinjen for de vi sammenlikner med viser tydelig at kostnadene pr bruker reduseres med
økende antall brukere. De blå søylene viser snitt for alle undersøkte. De gule søylene viser snitt for de
boligene i Klepp som har kostnader på linje med de vi sammenlikner med. Det gjelder Kjøpmannsbrotet,
Fredtunveien, Fjogstadveien og Kåsen. 3 av de 4 følger samme mønster som trendlinjen, mens Kåsen ligger
betydelig lavere enn trendlinjen.
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Årskostnader (turnus) for brukere i HDU etter antall brukere i
boligen, hele 1000 kr 2016 (102 bofellesskap, 583 brukere).
Skalaøkonomiske effekter
Kjøpm.br (13)
12 br +
11 brukere
10 brukere
Fredtunv.(9)
PK 27 (9)
9 brukere
8 brukere
Fjogstadvn (7)
Kåsen (7)
7 brukere
6 brukere
5 brukere
PK 5 (4)
4 brukere
3 brukere
2 brukere
1 bruker
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816
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1.3.15.3 Vurdering av PK 5 og PK 27

PK 5 og PK27 skiller seg vesentlig fra snittene for henholdsvis 4 brukere og 9 brukere; PK 5 har kostnader
som er 3 ganger større enn snittet for andre med 4 brukere og PK 27 har kostnader som ligger 3 ½ ganger
høyere enn snittet for de med 9 brukere. Aktørene formidler at det er over tid utviklet til tilbud som en har
ønsket skal være godt, og de har vært bevisst på det høye kostnadsnivået. Det pekes også på at den statlige
refusjonsordningen i seg selv kan være et incitament til å holde et høyt kostnadsnivå, til tross for at
kommunen selv må bære 20% av de kostnadene som overstiger innslagspunktet. Betyr det at bemanningen
hadde vært lavere dersom refusjonen var mindre gunstig? Dersom dette stemmer er det ikke heldig, på sikt
kan det bidra til å undergrave oppslutningen om ordningen som sådan. Det må begrunnes faglig at den
høyere bemanningen er forenlig med krav til kvalitet rundt brukeren. Sammensetning av brukere i det
enkelte tiltak er også et tema som kan være aktuelt å se på.
Bemanningen er meget omfangsrik i begge de nevnte boligene. At enkeltbrukere eller mindre grupper av
brukere har høy bemanning er ikke særegent, snarere normalt. Det særegne er at gjennomsnittskostnadene
er så høye, for såpass mange brukere, i to boliger. Nivået er så høyt at det i seg selv gir et selvstendig
grunnlag for nærmere undersøkelser, hva enten nivået er drevet opp av brukerbehov, krav til sikkerhet, god
finansiering, valg av arbeidsmønstre, smådriftsulemper, uhensiktsmessig infrastruktur eller annet. At det er
ganske høyt sykefravær i en av boligene er en faktor som øker interessen for å vite mer.
Som del av ressursanalysen vil aktørene få tilgang til et kartleggingsverktøy som muligens kan være til hjelp
i det videre, uten at det kan tillegges for mye vekt.
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Bakgrunnsteppet for dette er at aktører i de ulike fagmiljøene som drifter tiltak av liknende type rundt om
i kommunene uttrykker seg ganske forskjellig når det kommer til verdigrunnlag, utvikling av
arbeidsmetoder, tvang og rettssikkerhet, brukernes krav til selvbestemmelse, syn på hva riktig bemanning
er med videre. Det er merkbare fylkesvise forskjeller i bruk av tvangsvedtak og nedlegging (HoL kap 9).
Enkelte framhever at høy bemanningsfaktor kan virke mot sin hensikt og at det svekker grad av
selvbestemmelse. Tvang og makt på et minimumsnivå kan også vise til gode resultater; det er ulike måter å
kontrollere aggresjon på. Alt i alt er det hensynet til brukeren som teller; livskvalitet med et krevende
utgangspunkt.
Disse temaene er gjenstand for oppmerksomhet generelt i det offentlige rom og ikke minst på
myndighetsnivå. Det er med andre ord svært gode grunner for Klepp til å dokumentere sin særstilling. I
oppsummering av effektivitet og produktivitet nedenfor blir det ikke beregnet økonomiske effekter i denne
omgang.
Tiltak: En tilråding vil være å undersøke om Habiliteringstjenesten9 kan bidra til å belyse situasjonen i
Klepp. Det må søkes mot en bred kartlegging både på individnivå og systemnivå. Fylkesmannen som
tilsynsmyndighet vil trolig også kunne gi råd om veien videre.
1.3.16 Inngangen
Inngangen ble etablert for å markere den tjenesten som skal møte alle brukerne, vurdere behovet, tildele
tjenester, samt markere de arbeidsmønstrene som ‘Inngangen’ fokuserer på gjennom avdeling for helse- og
aktivitet; friskliv, fysio-/ergoterapi, hverdagsrehabilitering skal prøves først. Organiseringen medfører at de
sistnevnte enhetene har endret tilhørighet, de var tidligere del av helsetjenestene.
Tiltak: Når tjenestekontoret er konsolidert er det tid for å evaluere arbeidsmønstre med sikte på at en enda
større andel av brukerne faktisk får foretrukne tjenester. Resultater og arbeidsmønstre i avdeling Helse-og
aktivitet er gode, økte ressurser kan forsvares med omstilling fra andre tjenester. Se avsnitt nedenfor i
tilknytning til ‘Hverdagsrehabilitering’
1.3.16.1 Rehabilitering, fysio-/ergoterapi/friskliv

Aktørene opplever å ha liten forankring i ledelsen, rapporteringen oppover i systemet må komme på
tidligere nivå i likhet med respons motsatt vei på det som foregår.
Fysio-/ergoterapi: Alt i alt jobber avdelingen veldig strukturert med noe knappe ressurser. Prioriteringene
kan likevel ikke kompensere for begrenset tilstedeværelse i skolene, samt at det er lite ressurser til å jobbe
forebyggende. Enkelte grupper prioriteres ned, herunder muskel-skjelettlidelser. Ventelistene er for lange.
Friskliv: Høyt aktivitetsnivå, flere hundre brukere av ulike tilbud i alderen 18-67 år, resultatene er vanskelig
å dokumentere på annen måte enn å vise til at tilbudene er treffer behov som er viktig for folkehelsa.
Samarbeid med andre i egen avdeling, helsestasjon, psykisk helse, Pluss 18 med fflere. Oppnår kollegial
kontakt gjennom et uformelt nettverk på Jæren, felles nettsider.

9

Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO, Helse Stavanger
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1.3.16.2 Hverdagsrehabilitering

Det er påvist solide resultater. Tjenesten ytes for det meste til brukere som er litt opp i åra. Fra mai 2016 til
mai i år har i alt 215 personer mottatt hverdagsrehabilitering. 33% er avsluttet til ingen tjeneste, dvs at behov
er opphørt, hovedtyngden
(35%) av disse var førsteHverdagsrehab, fordeling av brukere,
gangs søkere til tjenestene.
januar - september 2017 (n=92)
11 % ble avsluttet til
mindre tjeneste, 26 % ble
Tung; 4%;
avsluttet til lik eller mer
Behov
tjeneste. 9% ble avsluttet
opph;
21%
Midd; 22%
underveis.
Tiltak: Ved omstilling av
hjemmetjenestene
frigjøres mange årsverk fra
oppdrag med små behov.

Lett; 53%

Av dette bør en ha som
mål å tilføre fysio/ergoterapi, friskliv og
hverdagsrehabilitering 4-5 årsverk i styrking. Dette skal ses i lys av tiltak innen rehab/fysio/ergoterapi/friskliv, det er glidende overganger i kompetanse og ansvar. Bruken av styrket bemanning
øremerkes for grupper en ønsker å prioritere innen hjemmetjenester og psykisk helse/rus, fortrinnsvis de
med mindre behov i tillegg til de med middels behov, samt yngre.

Behov opph

Lett

Midd

Tung

1.3.16.3 Tjenestekontoret - saksbehandling

Vurdering av brukere, tildeling av tjenester og styring av pasientstrøm er det viktigste hjelpemiddel
kommunen har til å gjennomføre omsorgspolitikken sin. Det skal gå en rød tråd med påvirkning fra
kommunestyret til de operative tjenestene, der kriterier for å få tjenestene og styringssignaler blant annet
spiller en viktig rolle sammen med systematisk rapportering. I kommuner der dette er fraværende kan
tjenestene i stor utstrekning leve sitt eget liv, med kun ubetydelig innsyn, kontroll og styring. Når
organiseringen er flat struktur øker mulighetene til at det oppstår sjølgrodde kulturer.
I stor grad er dette tilfelle i Klepp. Det er ikke vedtatt felles kriterier/tjenestestandarder som sier noe om
hvordan faglig skjønn skal utøves ved vurdering av brukernes behov og utmåling av tjenester. Enkelte
aktører beskriver at de har laget seg egne regler. Men det er ikke noe system for å utveksle disse. I sum fører
dette til at det er mer uklarhet enn nødvendig i grensene mellom ansvar for de enkelte avdelingene. Flere
har blant annet uttrykt uklarhet mellom Miljøtjenesten i forhold til psykisk helse/rus, samme gjelder
institusjon/sykehjem kontra psykisk helse/rus.
Prosedyrer rundt saksbehandling er ikke robuste, ansvar er spredt på mange ledd.
En kan stille spørsmål om et så fragmentert beslutningssystem står i veien for utøvelse av entydig faglig
ansvar etter lovverket, krav til likebehandling (kvalitetsforskriften) og til syvende og slutt; rettssikkerhet for
brukeren. Når en bruker klager på et avslag eller klager på tjenesten som ytes øker sannsynligheten for at
klagen avvises når kommunens vedtak ikke er forankret i kriterier. Fylkesmannen har ikke noe å forholde
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seg til som forplikter kommunen ut over selv vedtaket og kan kun bedømme hvordan kommunen har brukt
det faglige og frie skjønn i den enkelte sak.
Arbeidsmønstre slik de er i Klepp kan virke konfliktskapende, og er helt sikkert fordyrende blant annet
fordi de er ineffektive. Det kan ikke legges skjul på at for eksempel måten Tjenestekontoret omtales internt
tyder på at kontoret har dårlig omdømme internt, forventningene til kontoret innfris ikke. Men det skyldes
mangel på ressurser og ufullstendighet i oppgaver.
Under alle omstendigheter står dagens løsning i veien for framtidig iverksetting av et felles verdigrunnlag
og kriterier for tjenestene som sikrer befolkningen forutsigbarhet. Endelig må en framover sikre evne til å
gjennomføre omstillinger som er krevet i ‘Taktskifte’; mye av dette handler om kritiske endringer i forholdet
mellom individ og samfunn, og krever profesjonelle aktører med avklart ansvar med politisk ryggdekning.
At alt dette skal skje samtidig som en tilpasser seg en ny økonomisk virkelighet understreker kravet til
klarhet og handling snarest mulig.
Tiltak: Spørsmålet om tjenestekontoret skal ha 100% ansvar for all forvaltning av enkeltsaker bør ikke stå
til diskusjon.
Basert på innhentet materiale fra andre kommuner tilrås å dimensjonere antall årsverk ved et fullverdig
Tjenestekontor tilsvarende 0,33 årsverk pr 1000 innbyggere. Dette gir om lag 6-6,5 årsverk inklusive ½parten av lederårsverket knyttet til forvaltning for ordinære omsorgstjenester, psykisk helse/rus og
miljøtjenestene, inklusive funksjonen som koordinator. Årsverk som er tilført for boligkontoret forblir
uendret i likhet med årsverk som i dag benyttes til drift av støttekontaktordningen og privat avlastning.
Kapasitet til forvaltning økes med 3 årsverk som dekkes ved omstilling i andre tjenester der det er påvist
mulighet for omstilling. Kompetansemessig må det skje en viss styrking av sykepleiefaglig kompetanse, også
ønskelig med rekruttering av fysio-/ergo og andre kapasiteter som kan forsterke hverdagsrehabilitering og
teknologi.
Det innebærer å treffe beslutning slik:
1. 3 årsverk for styrking av kapasitet hentes fra avdelingene som får lettelse i oppgavene. Disse
årsverkene gjengis som 0 årsverk i oppsummering av omstilling i tabellen nedenfor, ingen netto
økning av årsverk.
2. Dagens arbeidsmønster opphører fra en gitt dato fortrinnsvis fra nyttår 2018.
3. Kort frist settes for en 1.generasjon kriterier for tjenestetildeling og rutinebeskrivelse for
samhandling mellom tjenestekontoret og virksomheter/avdelinger. Arbeidet med dette forankres
direkte hos kommunalsjef/stab med Inngangen/Tjenestekontoret som sentral aktør i samarbeid
med lederne av operative tjenester. Arbeidet med 1.utkast bør kunne iverksettes fra nyttår. I første
driftsår etter iverksetting er det åpent for fortløpende justeringer.
Kommunalsjef/rådmann avklarer vis a vis politisk organ at det umiddelbart igangsettes arbeide for å dekke
behovet for kriterier og tjenestebeskrivelser som foreligger i 1. generasjons form innen årsskiftet. Det vil
være fornuftig å legge opp til at en foreløpig versjon legges fram til orientering i politisk organ, og at den
etter noe tids praktisering legges fram med sikte på vedtak.
Tilrådd løsning er forskjellig fra løsninger som ofte kalles ‘bestiller-utfører’.
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1.3.17 Hjemmetjenester på natt, se eget notat i kap 3
Tjenester på natt bidrar til å kunne bo hjemme til livets slutt. I alt 26 brukere har tjenesten, og pleietyngden
er markert høyere enn snittet i hjemmetjenestene ellers. Snittalderen er 79 år, men tilbudet gis også til folk
under 50 år og i alt 13 over 80 år. Mønsteret for tjenester brukerne mottar i tillegg til natt-tjenesten er veldig
variert: det laveste timetallet/uke er 2, de høyeste er 72, 68 og 64 timer. Dette er flere ganger med enn det
som gis som gjennomsnittlig gis som ATA-tid i sykehjem.
Tilbudet er forankret i distrikt Vest og driftes med 2 ansatte som kjører sammen. Oppdragene er mangeartet,
mange handler om bistand til å komme seg i seng og å stå opp. Lønnsutgiftene er 2,77 mill kr, men når en
ser på totale utgifter for alle tjenester brukerne mottar så ligger det på over 18 mill kr pr år. Årskostnad pr
bruker (n=25) er 0,45 – 0,74 mill kr, altså betydelig lavere enn kostnadene for en sykehjemsplass.
Nattpatruljen har (for tiden) ikke oppdrag i 2 ½ time fram til kl 0600. De oppholder seg da i basen på
Alderspensjonatet. Dette er ikke gunstig for produktiviteten, og bør føre til at en endrer på vaktordningene.
I notatet (kap 3) er det vist til drøftinger om slike tiltak i andre kommuner.
Bortsett fra svekket produktivitet grunnet fravær av oppdrag er drifta i samsvar med ‘Taktskifte’. Framover
vil en kunne utvide kapasitet med velferdsteknologi, det vil få store og positive effekter.
1.3.18 Aktivitetssenteret, se eget notat i kap 3
Tilbudet gis til i alt 41 brukere som deler på 15 plasser i en avdeling og 10 plasser i egen avdeling tilpasset
brukere med demens. Bruk av tilbudet krever at det fattes vedtak om tildeling, og vilkåret er at
vedkommende har behov for tilrettelagt aktivitet individuelt eller i gruppe for å unngå ensomhet,
vedlikeholde funksjon, sikre ernæring og forebygging av behov for mer omfattende tjenester. Avlastning
kan også være formål.
Med ett unntak er alle brukerne 67 år+, snittalderen er 83 år.
Brukerne har for det meste små behov for tjenester, ¼ av brukerne har middels funksjonstap, kun 3 har
store funksjonstap. 3 har ikke andre ATA-tjenester i det hele tatt. Grad av henholdsvis kognitiv og fysisk
svikt viser beskjedne utslag, fysisk svikt er noe høyere enn kognitiv svikt. En skulle forvente større
funksjonssvikt hos brukerne av et så høyt bemannet tiltak.
Tildeling av tjenester ellers viser svak sammenheng mellom funksjonstap og mengde tjenester.
Årskostnadene pr plass er 0,176 mill kr, en brukertime koster i snitt 217 kroner i lønnsutgifter. Dette er
mye, tatt i betraktning av at tilbudet gis i en gruppe, selv tatt i betraktning av det innkreves egenandel, slik
at nettokostnaden er 171 kroner pr time. I et fordelingspolitisk perspektiv er kostnadsnivået på
Aktivitetssenteret for høyt for alle brukerne unntatt de med de største funksjonstapene, det er effektivt for
et fåtall av de som har tilbudet.
Produktiviteten er ikke god nok, det står i alt 0,69 personaltimer bak hver brukertime, selv om noe av dette
er renhold, kjøkken og litt kapasitet som benyttes eksternt. Bemanningen kan reduseres til et normalt nivå
for gruppetilbud.
Konklusjonen er at tilbudet er godt, både faglig og kapasitetsmessig, men samlet sett ikke effektivt og
produktiviteten er svak. Drifta er ikke i samsvar med kravene i ‘Taktskifte’.
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Tiltak: Det anbefales en kritisk gjennomgang med sikte på å skape et mer differensiert tilbud som også kan
nå fram til flere brukere. Det kreves en mix av ulike lavterskeltilbud og tyngre tilbud som plattform for å
utvide kapasiteten.
1.3.19 Hukommelsesteamet, se eget notat i kap 3
Hukommelsesteamet er en integrert del av prosjekt ‘Tidlig innsats demens’, og står for utredning av brukere
samt påfølgende individuell veiledning. I alt 28 har tjenesten som hjemmeboende, 3 har tjenesten i
kombinasjon med korttidsopphold. Det vises markert større kognitiv svikt enn hos andre grupper. Det er
en god fordeling av brukerne på lette, middels og tunge behov. Med et par unntak er alle over 70 år, 5 er 90
år+. Et antall på 8 brukere er registrert i sykehjem,
Når en måler grad av kognitiv svikt hos brukerne i alle trinn i omsorgstrappa vises det tydelig at
Hukommelsesteamet er et tilbud som i snitt treffer brukere nederst i trappa, brukerne skårer 2,08, det
samme som psykisk helse rus. De ordinære hjemmetjenestene har 1,67, markert lavere verdi. Samtidig er
det stor avstand til Bukollektivet (4,37) og Sirkelen sykehjem 2.etg (4,12). Mellom disse plasserer de andre
sykehjemsavdelingene seg litt ulikt, totalen for alle er 3,35.
Produktivitet er vanskelig å måle (mangler data), men det er tegn som tyder på at produktiviteten er ok.
Hukommelsestemaet er effektivt, det treffer brukerne på et tidlig stadium og er i samsvar med ‘Taktskifte’.
Som tiltak anbefales at velferdsteknologi trekkes aktivt inn i vurderingene.
1.3.20 Boligpolitikk og omsorgspolitikk, se eget notat i kap 3
Mange ønsker å få seg et mer praktisk sted å bo, gjerne sentrumsnært og melder seg på for å få kommunal
bolig. Mange av de som får bolig rundt om i norske kommuner mottar dette som en boligpolitisk tjeneste,
ikke omsorgspolitisk tjeneste. Hvordan stiller dette seg i Klepp?
I Klepp kommune finnes det 258 boliger med kommunal tildeling. Fram til 2017 har tildeling skjedd
i regi av Bustadtildelingsteamet, bestående av folk fra NAV, hjemmetjenesten, Barn-Helse psykisk helse/og
LU. I løpet av 2017 endres dette slik at tildeling i all hovedsak skal skje ved et boligkontor som legges til
Inngangen.
Bustadsosial handlingsplan10 fra 2013 definerer 4 kategorier boliger: omsorgsboliger, flyktningeboliger,
sosialboliger og midlertidige boligtilbud. Klepp kommune har 258 boliger fordelt på 196 kommunalt eide,
inklusive boliger disponert av psykisk helse og miljøtjenesten, 31 omsorgsboliger i Kleppeheimen og 31
boliger som leies på det private marked.
Det er altså sosiale- og omsorgspolitiske formål som fokuseres; vanskeligstilte, rus, psykiatri, eldre,
barnevern, flyktninger, psykisk utviklingshemming, funksjonshemming er typiske kjennetegn ved sakene
der personer kan tildeles leilighet. Det er altså høy grad av bevissthet om sosial- og omsorgspolitiske formål.
Det er fattet i alt 80 vedtak om tildeling av bolig som omsorgstjeneste (IPLOS-tjeneste nr 13, ‘annen bolig’).
72 av disse vedtakene er gjennomgått og vi finner stor spredning i funksjonssvikt, det er tildelt bolig til folk
i de fleste pleietyngdegrupper, men 2/3 er i den lette gruppen, kun 4% har store behov.

10
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Gjennomsnittsalderen er 45 år, 68% er under 50 år, kun 5 er over 70 år. De aller fleste har behov for andre
tjenester i tillegg til bolig, men det er ikke systematisk sammenheng mellom grad av funksjonssvikt og
mengde/type tjeneste som gis. Dette er et vanlig funn når det gjelder boligtildeling, men det er atypisk det
vi ellers finner i omsorgssektoren.
¾ av vedtakene om tildeling av bolig er gjort i løpet av de siste 5 år, og stort sett er tildelingen tidsbegrenset
med sikte på at leietaker skaffer seg annen bolig. Med en viss usikkerhet tolkes dette slik at sirkulasjonen i
denne delen av boligmassen er ganske god, leietakerne skiftes ut hvert femte år, gjennomsnittlig. Men en
del vedtak er gjort lenger bakover i tid, det eldste vedtaket er fra 1995.
Alt i alt vurderes at praksis er i samsvar med ‘Taktskifte’.
Boligpolitikk – kommunens husleiepolitikk må ikke stå i veien for utvikling av et marked.
Figuren viser oversikt over husleier i 2017. Gjennomsnittet av kommunale boliger varierer fra om lag kr
6100 til kr 6500, mens boliger som leies av private har et snitt på opp mot kr 9000,-. Noen av disse er på
langsiktige kontrakter, inngått før prisfallet.
Det er ikke undersøkt hvorvidt dette varierer med
størrelse, standard, alder eller annet. I all hovedsak
konkluderes med at husleienivået i Klepp kan ha noe å
gå på. Det er viktig å forsikre seg om at dette
Kleppetunet
6524
husleienivået er forenlig med ønsket om at private
Innleide boliger
8958 aktører skal tørre å komme på banen med
Kommunale boliger
6106
investeringer, eventuelt i samarbeid med kommunen.
Sannsynligheten for å bli priset ut av markedet er stor
0
4000
8000
dersom
de
kommunale
husleiene
er
konkurransevridende når de faktiske kostnader ved å bygge og holde bolig ligger høyere enn kommunens
husleienivå. I det økonomiske spillet rundt boliger for eldre er det ofte brukeren/arvinger/neste generasjon
som vinner, kommunen taper. I arbeidet med boligpolitikk kan kommunen altså bli sin egen verste fiende
dersom husleiene er for lave. Økte husleier aktualiserer bostøtte for de som har små pensjoner/inntekter.

Gjennomsnittlig husleie pr mnd fra
mai 2017

På landsbasis viser SSB’s tall11 at 2-roms leiligheter i tettsteder med over 2000-19999 innbyggere hadde
leiepris på gjennomsnittlig kr 5.900,- pr mnd ekskl strøm i 2015. Kostnadene ved oppføring av boliger med
tilskudd fra Husbanken ligger en del over dette nivået. Det betyr at husleiene bør justeres i kombinasjon
med at en tar ut strategier for nybygg i kommunal regi, eventuelt med bostøtte og/eller kommunal
subsidiering, fordi private aktører ikke kan leie ut med tap.
1.3.21 Velferdsteknologi, egenmestring, hverdagsrehabilitering, frivillighet
Hagenutvalget, Helse- og omsorgsdepartementets stortingsmelding om ‘Morgendagens omsorg’ og
‘Omsorg 2020’ fokuserer på sannsynlig mangel på hender til å utføre oppgavene i omsorg på lang sikt.
Velferdsteknolog kan bistå. I tillegg til å få mer ut av kapasiteten vil teknologi også gi økt valgfrihet til å bo
hjemme kontra å søke høyere trinn i omsorgstrappa.
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Ved fornyelse av kriterier for tildeling av tjenester bør det tas opp til avklaring hvordan kommunen skal
stille seg til finansieringsspørsmålet. Velferdsteknologi er ikke noe nytt, det nye er at det kommer en ny
generasjon teknologi som har mye mer avanserte funksjoner. De samme prinsippene bør derfor legges til
grunn for finansieringen som tidligere, nemlig at det er brukerens ansvar at teknologi kommer på plass,
kommunen kan bistå med tilrettelegging.
I nybygg stilles krav fra blant annet Husbanken om at tilrettelegging for velferdsteknologi skal være en del
av infrastrukturen, men de enkelte innretningene som brukeren har behov for installeres etter behov.
Husbanken har tilskuddsordning for folk som sliter med å anskaffe selv.
Tiltak, innspill til kriterier: Som hovedregel bør det stå i kriteriene at det er brukerens ansvar å skaffe seg
bolig som er tidsmessig utstyrt, herunder også med nødvendig og ønsket teknologi. Det bør stilles krav om
at utstyr den enkelte anskaffer til eget hjem og som kan ha innflytelse på kommunens tjenester må kunne
fungere på den teknologiplattform kommunen har, og det er naturlig at kommunen har kompetanse og
ansvar for å veilede brukerne på dette feltet. Det er også naturlig at kommunen gjør sitt når det gjelder å ha
mulighet til å trene i bruken av utstyr, jfr leiligheten i Kleppetunet.
I enkelttilfeller kan det gjøres unntak fra hovedregelen om at det er brukernes ansvar å anskaffe teknologien.
I så fall må det være fordi behovet for teknologi er slik knyttet til vedkommendes helsetilstand og at tiltaket
er å betrakte som nødvendig helsehjelp som etter loven er unntatt fra egenbetaling osv.
1.3.22 Vikartjenester
Det er ikke kjøpt vikartjenester i 2016 eller hittil i 2017.

1.4 Oppsummert om effektivitet og produktivitet - omstilling
Formålet med disse beregningene er å vise en ytterpunkts beregning av konsekvenser av de disposisjoner
som er gjort. Vi sammenlikner altså kostnadene en med hva kostnadene kunne vært ved å disponere
omsorgstrappa annerledes. Funn som er gjort er beregnet å ha økonomisk effekt (årsvirkning) slik tabellen
viser:
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Enhet/driftsområde/tiltak som
endrer praksis

Kostn
min
mill kr

Kostn
max
mill kr

Sum

25,9
7,4
2,5
4,5
0
6,0
-3

40,4
13,5
3,6
9,0
0
8,0
-4

7,0

8,0

Nivå på tjenestene i hjemmetjenesten
Kostnader i Alderspensjonatet
Kostnader i sykehjem
Tjenestekontoret, bedre forvaltning
Sykefraværskostnader
Barnevern, skolehelse mm
Miljøtjen/Fredtunvn heldøgns tjen.
Svak effektivitet i sykehjem
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Krever praksisendring, tild.av tjen.
Opphører. Krever tiltak i to faser
Krever endring i drift
3 årsverk, omstilling
Halvering av årskostnad 12-16 mill kr
Styrking i henhold til ‘Taktskifte’
Etter kartlegging og vurdering.
Minus 8 plasser på sikt, ubalanse i dag
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9

Hjemmehjelp som serviceytelse

1,5

2,3

Hj.hj kun integrert i helsehjelp

Tabellen kan brukes til å illustrere merkostnader en tar pr i dag som følge av disposisjoner som er gjort.
Dermed gis oversikt over hvordan enkeltdeler av omsorgstrappa kan forbedres. Den økonomiske rammen
på tjenestene pr i dag er om lag 323 mill kr. Foreslåtte tiltak utgjør dermed mellom 8 og 13%, noe som
betraktes som moderat omstilling. Analysen viser at det sannsynligvis er mer å hente på lenger sikt.
Ingen av de endringene som skal utløses for omstilling er i strid med lov eller forskrift, det er kun
spørsmål om politikkendring innen ansvaret for lokalt selvstyre.
Pkt 1 gjelder praksisendring vedrørende tildeling PB og sykepleie: En må vanligvis regne 2-3 år på å ta ut
denne type muligheter, gitt at det er politisk og faglig tyngde bak tiltakene. Uten dekning tar det lengre
tid.
Tiltak innen Miljøtjenesten og psykisk helse knyttet til heldøgns drift i boliger kan først innarbeides når
kartlegging av alle faktorer er gjennomført.
Aktivitetssenteret er ikke effektivt, det mangler også noe på produktiviteten. Omstilling av dette bør
medføre at ressursene beholdes men brukes mer differensiert for å nå fram til flere. Ressursene tas derfor
ikke med i tabellen ovenfor.

1.5

Andre funn
1. Vederlag for kommunale tjenester
a. Institusjonsopphold: KOSTRA-rapportert andel av brutto driftsutgifter ved
institusjonsdrift som dekkes av vederlag for opphold (se kap 1.2.1) er 9,6% i 2016. Snittet
for Rogaland i 2016 er 12,8%. Klepps lave inndekning kan mest sannsynlig skyldes det unikt
høye kostnadsnivået kommunen har lagt seg på. Sykehjemsbeboernes pensjonsinntekter
matcher ikke dette, og %-andelen blir derved lav.
b. Trygghetsalarmer og andre betalingstjenester: Betalingsregulativet vil bli gjennomgått
for å sikre at kostnadsinndekningen følger reell prisvekst og at en har korrekt bilde av
selvkost.
2. Medisiner: Kommunen har avtale med apotek vedr. multidose. All erfaring tilsier at
apoteksamarbeid om multidose er tidsbesparende.
3. Støttekontakt. 102 brukere har tilbudet, det er ganske mange etter kommunestørrelsen. De mottar
i snitt 2,8 timer pr uke, noe mindre enn gjengs gjennomsnitt i andre kommuner som ligger på ca 33,5 timer. I Klepp er det imidlertid større spredning, forskjeller i timer/uke gjør seg gjeldende. Det
kan være godt begrunnet. Tiltak: kommunens policy innarbeides i kriteriene dersom en ser behov
for bestemmelser ut over det som går fram av lov og forskrift.
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4. Brukerstyrt personlig assistanse: Ordningen er ikke i bruk på rapporteringstidspunktet. Tiltak:
kommunens policy innarbeides i kriteriene dersom en ser behov for bestemmelser ut over det som
går fram av lov og forskrift.
5. Omsorgslønn: 13 brukere har tilbudet. Gjennomsnittlig antall timer/uke ligger på 10,3, ikke ulikt
det vi finner i andre kommuner. Det er imidlertid stor underliggende spredning bak disse snittene;
noen kommuner er veldig raus med timetallet, andre er mer sparsomme. Forskjeller her kan ofte
forklares med ulikheter i brukergrunnlaget, ulik satsing på tiltak som erstatter behovet for
omsorgslønn med videre. Tiltak: kommunens policy innarbeides i kriteriene dersom en ser behov
for bestemmelser ut over det som går fram av lov og forskrift.
6. Matombringing: Tiltaket er effektivt som lavterskeltilbud, antall brukere med dette tilbudet i
Klepp er 58. Kjøkkenet i Kleppheimen kjører ut middag to ganger i uka til mottakere i Klepp og til
mottakere i Time kommune (pr i dag 25 personer). Antall mottakere kan variere fra uke til uke. Til
dette er det innkjøpt egen bil og tilsatt egen sjåfør i 40% stilling. Tiltak: fortsett som før, knytt
gjerne også tiltaket til plan for ernæring dersom det ikke finnes fra før.
7. Trygghetsalarm: I alt 218 er registrert med trygghetsalarm. Tiltaket er effektivt som
lavterskeltilbud. Alarmer registreres hos hjemmetjenesten som rykker ut. I kapasitetsberegningene
er det innarbeidet tidsbruk på dette med 37 timer/uke, tilsvarende om lag 1 årsverk. Ny generasjon
alarmer med toveis-kommunikasjon er på vei inn, i tillegg vil det bli mange flere muligheter til
påbygging av tjenester, blant annet sensorer.
Det anbefales å ta grep for å utvikle driftskonseptet for ny generasjon trygghetsalarmer. Potensialet
er stort for økt egenomsorg. Fys/ergo/hverdagsrehabilitering/demensomsorgen må trekkes med i
konseptutviklingen. Muligheter for privat anskaffelse bør sikres, forutsatt at anskaffelsen tilpasses
kommunens teknologi. Tiltak: se avsnitt nedenfor om velferdsteknologi.
8. Klagesaker: I alt 11 klagesaker er registrert i tidsrommet mars 2016 – sep 2017. Om dette er mange
eller få er vanskelig å vurdere. I alt 5 klagere fikk medhold, 4 saker ble avgjort i kommunens favør.
De to siste har et mer nøytralt utfall.
2 klager gjaldt søknad om langtidsplass i sykehjem der 1 fikk medhold. 2 klager gjaldt forhold knyttet
til Miljøtjenesten der 1 fikk medhold. 1 klage gjaldt søknad om korttidsopphold, den fikk medhold.
3 klager gjaldt avlastning for barn, 1 fikk medhold. 1 klage gjaldt omsorgslønn og den fikk medhold.
2 klager gjaldt tildeling av bolig, den ene ble overført til venteliste, den andre ble oversendt lokalt
boligutvalg.
I møte med aktørene ble klagesakene omtalt slik at det som regel var uvisshet og uklarhet om hva
som kan forventes av tjenester, uklarheten gjelder like mye kommunens egne folk som
brukerne/søkerne. Uforutsigbarhet øker sjansene for at søkere (og egne ansatte) blir skuffet.
Tiltak: Mangel på klare kriterier åpner et kommunikasjons- og forventningsgap internt og i det
offentlige rom. I forbindelse med politisk behandling av kriterier legges plan for kommunikasjon
internt og utad som gir fornyet innhold i budskapet om ‘Taktskifte’.
9. Samarbeid
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‘Taktskifte’ har Samhandling som ett av sju satsingsområder. Det er ingen tvil om at driftsenhetene
og avdelingene samarbeider. I en flat organisasjonsstruktur som Klepp har utfordres man på at
løsning i saker der flere er involvert må finnes nettopp ved samarbeid. En del aktører melder at
samarbeidet ikke er blitt bedre, kanskje dårligere, uten at dette er lett å dokumentere. Men det gjelder
saker der det kan stå til diskusjon hvorvidt den ene eller andre avdelingen skal ha ansvar for
brukeren, eksempelvis i skjæringspunktet mellom psykisk helse/rus, miljøtjenestene og de ordinære
omsorgstjenestene i hjemmet eller institusjon. Fravær av felles kriterier for tildeling av tjenester
forsterker mulighetene for konflikt.
Tiltak: I arbeidet med kriterier og tjenestebeskrivelser må disse spørsmålene løftes fram og få sin
beskrivelse av arbeidsmønstre som alle kan forhold seg til.
10. Bruk av fagprogram
Overgangen til nytt fagprogram (Cosdoc) er ganske fersk (2016) og preger mye av de problemene
flere aktører melder om i forhold til for eksempel dokumentasjon og korrekt registrering,
journalføring med videre. Problemene vil flate ut etter hvert.
Klepp registrerer en uforholdsmessig stor andel av tjenestene som sykepleie i stedet for som praktisk
bistand daglige gjøremål eller praktisk bistand opplæring. Dette mønsteret innebærer at statistikk,
innsendt informasjon til KOSTRA/IPLOS-registeret kan vise feil bilde for Klepp.
Tiltak: Dette kan rettes opp ved en forestående revurdering av vedtak i regi av tjenestekontoret.
11. Tilgang til gode styringsdata
Gode styringsdata: En kan komme langt med mer aktiv bruk av individdata fra fagprogrammet
Cosdoc til styringsformål. Det finnes standardrapporter som er godt egnet til summarisk statistikk
og som lar seg koble med andre data, for eksempel regnskapsdata og årsverksdata. Tidsserier av
enkle sammenstillinger vil gi verdifull informasjon.
Med henvisning til funn angående ulik praksis mht tidsestimater i enkeltvedtakene og tildeling av
ATA-timer bør en bruke Cosdoc som kilde til å systematisere oversikt over aktørenes praksis. Dette
materialet vil ha stor verdi i arbeidet med kriterier for tildeling av tjenester.
Flere avdelinger har ulike formater på gruppering av regnskapet, turnuser og brukerdata i Cosdoc.
I praksis betyr dette for eksempel at regnskapet har en grovere inndeling av enheter enn det en har
i Cosdoc eller i den interne organiseringen. Innen barn og helse er det slik at regnskapet er gruppert
slik at driftsøkonomien for Toreskogveien bolig for yngre maskeres i tallene som er felles for
Fredtunveien HDO, Miljøarbeidstjenesten og Toreskogveien. I hjemmetjeneste distrikt Vest er det
uheldig at Alderspensjonatet ikke er selvstendig regnskapsmessig dokumentert. Dersom det hadde
vært tilfelle og reelle personellinnsatser var bokført der, ville de uholdbare forholdene vært avdekket
på et tidligere tidspunkt.
Tiltak: Økonomiansvarlig innen helse-velferd og systemansvarlig for Cosdoc har, sammen med
avdelingslederne, nødvendig kompetanse til å gå igjennom ansvar, tjeneste og kodeverk i Cosdoc
og fremme et forslag til løsning. Tiltak er allerede iverksatt innen psykisk helse når det gjelder
regnskap og hjemmelsinndelingen (stillinger).
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1.6

Framskrivning

Folketallet er i vekst, en vekst som kommer til å fortsette minst en mannsalder til; det skal øke med 47%
fram til 2040, og utgjør da 27 931 personer ifølge prognosen. Klepp har en blanding av spredt og urban
bosetting i dag. En kan forvente at mye av veksten kommer i kommunens sentrale strøk.
Den kraftige veksten fordeler seg på alle aldersgrupper, og det er gledelig at unge og yrkesaktive (0-66 år)
øker både på kort og lang sikt. Fram til 2040 øker gruppen med nesten 6 600. Det også viktig for utviklingen
innen arbeids- og næringsliv, og ikke minst
1120 Klepp: Framskrivning av befolkning
for skatteinntektene (frie inntekter). Men
(SSB - MMMM). Antall innbyggere etter
dersom disse gruppene ikke lykkes med å få
aldersgruppe
seg jobb, blir det vanskelig for
kommunedrifta. Næringsutvikling vil stå
0-66 år
67-79 år
80 år og over
Sum
sentralt.
24372

27931

67-79-årsgruppen skal økes jevnt og trutt,
men mest fra 2030 – 2040, da er gruppen
18970
23557
fordoblet. Det er særs viktig at kommunen
21306
18033
17419
lykkes med å beholde lav rekruttering til
16959
helse- og omsorgstjenester fra denne
3013
gruppen. Pr i dag er det 55 brukere pr 1000
1673
1741
2002
1525
innbyggere i gruppen, i alt 84 brukere.
1361
512
486
570
1064
Dersom en mislykkes og faller ned på
2017
2018
2020
2030
2040
snittet for kommunegruppe 7 ville det vært
96 brukere i gruppen i dag, en økning på 12. Snittkostnaden pr år for brukere i denne gruppen er om lag kr
125.000,-, merkostnaden ville vært 1,5 mill kr pr år. En del av disse er brukere som har med seg psykiske
lidelser inn i alderdommen (psykogeriatri).
19604

20344

Gruppen 80 år+ øker noe fram til 2020 (+ 84 = 17% vekst), men fra da av kommer det en kraftig vekst
(+494 = 87%) fram til 2030, og ytterligere vekst fram til 2040 (+297 = 28%). Til en viss grad har altså
Klepp noe pusterom på kort sikt, men fra 2020 må drifta være spisset – fra da av må effektivitet og
produktivitet være på topp for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.
1.6.1 Framskrivning av kostnader
KS publiserer beregnede kostnader for hver kommune 10 år12fram i tid basert på SSB-framskrivning av
folketall (jfr avsnittet foran) og de kriterier og kostnadsnøkler som inngår i rammeinntektssystemet, jfr
beregninger fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU).13 Se også innledningsvis i om utgiftsbehov.
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) beregner hvordan
kommunesektorens utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen. Befolkningsendringer påvirker
kommunenes samlede utgiftsbehov til velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

12

For nærmere omtale av TBUs befolkningsframskrivinger vises det til TBU notat fra mars 2017.
https://www.regjeringen.no/contentassets/e405d234b7894fbfa6b1e93f18a66401/tbu_demografinotat.pdf
13 Demografimodell-basis, folketall-1.1.2017- www.KS.no
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TBUs beregninger tar utgangspunkt i SSBs middelalternativ for fruktbarhet, levealder og netto innvandring
(i tillegg vises alternative beregninger for henholdsvis lav og høy innvandring). TBU legger grunnlaget for
forhandlinger i 3-partssamarbeidet mellom aktørene i arbeidslivet.

Prosent

TBUs beregninger tar utgangspunkt i analyser av hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg
på individrettede velferdstjenester til de ulike aldersgruppene. De bygger altså ikke på noen sentralt fastsatt
norm for tjenestetilbudet. I beregningene legges det videre til grunn konstante gjennomsnittskostnader,
uendret standard, uendret produktivitet
og uendret dekningsgrad. Høyere
Utgiftsbehov demografi i alt
dekningsgrad eller høyere standard vil
(målt ved inngangen til det enkelte år)
isolert sett trekke i retning av økte utgifter,
25,0
mens økt produktivitet vil med føre
reduserte utgifter.
20,0
15,0

KLEPP

10,0

LANDET
ROGALAND
2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

5,0
0,0

Regnearkmodellen viser hvordan kommunens brutto utgiftsbehov innenfor sentrale
velferdstjenester påvirkes av befolkningsendringer, gitt landsgjennomsnittets utgifter
per innbygger.

Endringer i brutto utgiftsbehov som
fremkommer i modellen vil dermed måtte finansieres av både frie inntekter, øremerkede tilskudd og
brukerbetalinger etc.
For Klepp ser beregningene totalt sett slik ut som vist i figuren. Kostnadene vil øke med 21,5% fram til
2027, nesten dobbelt så mye som for landet (12,2%) og Rogaland (13,1%). I sum utgjør veksten 236 mill
kr for Klepps del, og som det framgår av figuren skjer veksten nesten lineært fra 2018. I realiteten er veksten
i gang allerede.
Beregnet utgiftsvekst inkluderer også barnehage og grunnskole. Fordelingen av veksten på ulike
velferdsområder vises i neste figur. Den andelen som gjelder grunnskole og barnehage utgjør 84 mill kr,
mens helse, sosial og pleie-og omsorg utgjør
tilsammen 152 mill kr. Sett opp mot dagens
Utgiftsvekst 2018-2027 etter velferdsområde,
ramme for helse-velferd på 323 mill kr vil
hele 1000 kr
veksten fram til 2017 utgjøre 47%.
Barnehage

44 861

Grunnskole
Barnevern
Kommunehelse
Sosial

Barnevern skal ha en signifikant vekst, 7,6 mill
kr, kommunehelse vil øke 12,9 mill kr,
sosialtjenestene skal øke 15,3 mill kr, mens
pleie- og omsorg alene står for en vekst på 116
mill kr.

39 201
7 679
12 883
15 357

Pleie- og omsorg

116 172

Sosial, kommunehelse og barnevern vil, i
grove trekk, øke omtrent like mye hvert år,

mens pleie- og omsorg vil øke progressivt.
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Neste figur viser at veksten årlig fram til 2022 ligger på 9-10 mill kr i pleie- og omsorg. Deretter øker det på
fram til toppåret 2026 der veksten forventes å
bli 16,3 mill kr.
Årlig utgiftsvekst i pleie- og omsorg, 20182027, hele 1000 kr
16 376
13 84612 841
13 789
11 364
10
047
9 291 9 421 9 439 9 758

1.6.1.1 Tilleggskostnader

Standard og produktivitet i beregningene er
lagt inn med landsgjennomsnittlige tall slik de
er beregnet av TBU. Drifts- og ressursanalysen
viser at Klepp har høyere standard og høyere
kostnader på tjenestene enn de vi sammen2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
likner med, som riktignok ikke er
landsgjennomsnittet i TBU’s forstand. Men
mesteparten av sammenlikningsgrunnlaget er hentet fra kommuner som til sammen har innpå ¾ mill
innbyggere, altså ganske representativt når det omfatter både store, middels store og små kommuner i alle
landsdeler.
Lavt alt.
Høyt alt.
Landsgj.sn
Merkostn i Klepp
Sum

152 000
25 900
177 900

152 000
40 400
192 400

Dette skal forstås slik at de landsgjennomsnittlige
kostnadene vokser som følge av utvikling i
demografi i Klepp, i alt 152 mill kr

I tillegg til dette kommer merutgiftene i Klepp. Tabellen for ‘Oppsummert om effektivitet - ramme for
omstilling’, (se kap 4) uttrykker den kostnadsvekst Klepp skal beregne i tillegg. Disse merutgiftene har altså
Klepp allerede og de blir med på lasset videre dersom de ikke rettes opp. Tilleggene skyldes effektivitetsog produktivitetssvikt, i alt 25,9 mill kr i lavt alternativ og 40,4 mill kr i høyt alternativ. Utgiftsvekst totalt
blir derved 177,9 mill kr i lavt alternativ og 192,4 mill kr i høyt alternativ.
Det store spørsmålet er hvordan utgiftsveksten vil kunne la seg finansiere. Rammetilskuddet vil
helt sikkert bli økt en del, men vil det kompensere hele utgiftsveksten?
Svaret er mest sannsynlig nei, men vi vet ikke hvordan dette kommer til å se ut. I Regjeringens
perspektivmelding nylig er det strengt tatt ikke mye optimisme å spore med mindre hele Norge får nye ben
å stå på – omstilling. Klepp må uansett dekke ekstraregninga selv, 25,9 – 40,4 mill kr. Den enkelte kommune
må innstille seg på å dekke betydelige deler av demografikostnadene med frie inntekter. I så fall begrenses
mulighetene på andre områder med mindre en lykkes å omstille tjenesteproduksjon og prioriteringer.
Drifts- og ressursanalysen viser realistiske muligheter til å få til dette.
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1.7 Ny strategi i eldreomsorgen
I tillegg til å gjennomføre omstilling som er påvist skal det meisles ut ny strategi for å møte veksten i antall
eldre. Dagens omsorgstrapp er sammensatt slik at balansen i forhold til behovene dekker inn relativt stor
andel kapasitet i sykehjem. Framskrevet kostnadsvekst som vist foran forutsetter at kommunen fortsetter å
gjøre dette på samme måte, altså ved å beholde samme dekningsgrad av sykehjemsplasser. Dette er altså
ikke bærekraftig, alternativer finnes.
Snittkostnader, lønn i turnus, etter pleietyngde i ulike trinn
i trappa, lønnsnivå 2016 (n=35184)
Hjemmetj
975000

HDO

Sykehjem
975000
767 502

975000
368 875
188 826

Figuren
viser
en
sammenlikning av gjennomsnittlige kostnader pr bruker
med lette, middels og tunge
funksjonstap (pleietyngde),
avhengig
av
hvordan
pleiebehovet dekkes.

418 604

HDO er boliger med
muligheter for heldøgns
tilbud, jfr Kleppetunet.
HDO finnes i mange
Lette
Middels
Tunge
varianter,
der
det
ressursmessig er to ytterpunkter: de dyreste løsningene er der en har valgt å ha stasjonær bemanning dag,
kveld og natt (likner på sykehjem). De mest kostnadseffektive er de som betjenes av hjemmesykepleien
døgnet rundt med tjenester i henhold til enkeltvedtak og ambulerende nattevakt. Mellomløsninger finnes
med en blanding av stasjonær og ambulerende på dag/kveld eller natt, mange kombinasjoner. Tallene i
figuren er snittet av alle kombinasjoner.
169 980
61 804

Lette behov må uansett dekkes med hjemmetjenester. Men som figuren viser finnes det brukere med lette
behov i HDO, de koster da mer enn 100.000 kroner mer pr år enn om de bor hjemme. Ved å dekke middels
behov med HDO i stedet for sykehjem14 viser figuren at det store summer å spare, differansen er rundt 0,6
mill kr pr bruker pr år. En bruker med tunge behov vil tilsvarende være 0,2 mill kr mindre ressurskrevende
i HDO enn i sykehjem.
Med dette bakgrunnsteppet må Klepp legge en strategi som innebærer å bygge boliger som egner seg for
HDO, enten i egen regi eller i samarbeid med private aktører der kommunen sikrer seg tildelingsretten
gjennom langsiktige leieavtaler.
Fra i dag fram til 2030 skal det bli rundt 580 flere som er 80 år+ i Klepp, mer enn en dobling. Av de 80
sykehjemsplassene pr i dag er ¾ brukt av folk 80 år+. Trendfremfører vi dette så må sykehjemskapasiteten
dobles. 80 nye plasser vil koste 78 mill kr pr år i drift, uavhengig av brukernes behov. Alternativet i HDOboliger vil koste om lag 45 mill (33 mill kr mindre), forutsatt at brukerne har middels til tunge behov, beløpet
kan bli mindre eller høyere avhengig av variasjoner i pleietyngde hos de som bor der. Men uansett er det

14

Brutto korrigerte driftsutgifter landet ekskl Oslo fratrukket snitt vederlagsinntekter.
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store summer å spare ved å endre strategien til å utnytte boligalternativet. Denne strategien matcher
‘Taktskifte’.

1.8

Den politiske oppgaven

Det sittende kommunestyret er det siste som kan starte en kontrollert snuoperasjon. Dersom en venter til
etter 2020 med å ta grep vil det trenges tøffere og raskere resultater enn om en starter nå. Det er fullt mulig
å styre mot en annen politikk enn dagens, og dermed legge grunnlaget for at helse og velferd får sin
rettmessige andel av velferden i Klepp samtidig som kommunen blir i stand til å utvikle andre viktige
samfunnsområder.
Kommunen må forsterke dialogen med folket om hva som kjennetegner krav til en god
omsorgstjeneste, krav til egenomsorg, velferdsteknologi, kriterier for behovsvurdering og tildeling av
tjenester med mer. Dette arbeidet må ledes politisk og være tydelig slik at fagfolkene har ryggdekning for å
gjøre jobben annerledes.

1.9

Avslutning

Mange dyktige aktører i kommunen har bidratt til at analysen og rapporten har kunnet bli til. Takk for
hjelpen. I det jeg takker for oppdraget ønsker jeg lykke til i det videre arbeid.
Jeg står gjerne til tjeneste i fortsettelsen.
Trondheim 2017-11-23
Rune Devold (sign)

1120 K LEPP

KOMMUNE

– D RIFTS -

OG RESSURSANALYSE

- 2017

40

2. D ELTJENESTER
2.1 Barn og helse
Barn og helse består av helsestasjon, psykisk helse og rus, Gnisten dagsenter, Fredtunveien bolig, barnevern
og legevakt. Nedenfor omtales helsestasjon, barnevern og legevakt, mens psykisk helse og rus, Gnisten
dagsenter, Fredtunveien bolig omtales sammen med øvrige omsorgstjeneste. Der gjengis også samlet
oversikt over ressurser for hele barn og helse.
2.1.1 Prosjekt barn-unge
Det vises til innledningskapittelet. Det påvises manglende samsvar mellom ‘Taktskifte’ og de prioriteringer
som avdekkes; En skulle forvente at prioritert fokus på tidlig innsats, herunder barn-unge, skulle ses i
ressursfordelingen. Det er ikke tilfelle. Så å si alle avdelinger som har ansvar inn mot barn og unge har svar
ressurstilgang, mens det påvises rimelig god ressurssituasjon i de avdelingene som retter seg mot eldre og
til dels Miljøtjenesten.
Som følge av dette beskrives i kapitel 1 rammene for en opptrapping av satsingen mot barn-unge.
2.1.2 Helsestasjon
Ansvar 3101, tjeneste 2320, sum lønn 11,2 mill kr, 19,29 årsverk.
Folkehelseoversikten 2015-2018 rapporterer at skolehelsetjenesten er lite tilstede i skolen - mobbing er ikke
redusert Har startet med mobbeapp’en for å rapportere. Lettere angst og depresjon har vært hovedgrunnene
for henvisning av unge til psykolog, slik er det fortsatt. Driver med forebygging, men stadig mye
brannslukking. Nasjonale estimat tilsier at et betydelig antall barn i Klepp lever med vold i nære relasjoner
at og 140 barn som kan utvikle varige psykiske problem. Det fryktes mørketall.
Helse skader og ulykker: konsultasjonsteamet i Klepp for vold og overgrep i nære relasjoner 2010-2014 har
hatt 35 saker til behandling – området er lite kartlagt. Tabellen viser svak ressurssituasjon når det gjelder
årsverk- helsesøstre, mens jordmødre ligger godt an.
Klepp

Kgr
7

Tal på spedbarn med fullført helseundersøking innan 8 leveveker

244

4169

235

260

Tal på barn med fullført helseundersøking ved 2-3 årsalder

253

4604

293

295

Nto dr.utg. til førebygging helsestasj. og skulehelseten. pr innb 0-5 år

7072

8148 8894 4714

Nto dr.utg. til førebygging helsestasj. og skulehelseten. pr innb 0-20 år

1955

2205

-

-

Netto driftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbyggar

146

171

71

200

Årsverk helsesøstre pr 10000 innbyggar 0-5 år

58,2

72,5

70,4

58,8

Årsverk jordmor pr 10 000 fødte

85,1

76,7

71,7

67,6

KOSTRA-tall 2016
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Helsestasjon har fått tilsagn om statlig satsing, økte midler til styrking av helsestasjon, jordmor og
familieveiledning. Tilsagn foreligger om kr 900000 + kr 30000 for å styrke skolehelsetjenesten, styrke
samarbeidet med skolen, økt ressurser på 3 utkantskoler. Stilling er utlyst. Kommunen bør prioritere å
supplere dette med ytterligere en stilling.
Det må jobbes på systemnivå, bidra i planleggingsmøter, samarbeidsmøter med skolens ledelse,
miljøterapeuter, for å fange opp ting på systemnivå. Ønsker å jobbe med livskompetanse, ønsker å få inn
psykisk helse i skolehverdagen. Psykisk helse deltar ikke i dette.
Jordmor er styrket, styrket familieenhet: ansatt 2 pedagoger, sosionom, psykiatrisk sykepleier og helsesøster:
foreldreveiledning, psykolog, kommunepsykolog, sekr. Hjelper familier som henvender seg.
Taktskifte: god på brukermedvirkning, inviterer inn, bruker mye nettverk, opprettet team med
nettverksmøter i samarbeid med psykisk helse og rus. I samsvar med ‘Takstskifte’.
2.1.3 Barnevern
Ansvar 3109


tjeneste 2308 Barn/unge, 0,45 mill kr lønnsutgifter, 1,6 årsverk



tjeneste 2440 Barnevern, 7,97 mill kr lønnsutgifter, 14,7 årsverk



tjeneste 3513 Andre tiltak miljjøarbeider, 0,96 mill kr lønnsutgifter, 0,5 årsverk

Ressurser: KOSTRA-tallene viser at barnevernet utgjør 2% av lønnsutgiftene (konsern). Dette er om lag 1
%-enhet lavere enn både kommunegruppe 7, Rogaland og landet ekskl Oslo.
Målt som netto driftsutgifter i % av netto driftsutgifter konsern er bildet nokså likt det forrige; Klepp
rapporterer 3%, kommunegruppe 7 har 3,7, Rogaland 3,4% og landet ekskl Oslo 3,6%.
For 2018 er tjenesten planlagt med 14,7 årsverk, herunder 11 saksbehandlere, knappe 2 årsverk merkantilt
samt miljøarbeider. I tillegg kommer knappe 4 årsverk knyttet til interkommunal barnevernsvakt og
overgangsboliger for ungdom. Alt i alt 18-19 årsverk.
Sammenlikning med andre viser at Klepp ligger veldig likt med hensyn til antall saker, men ligger under i
kapasitet. I rammeinntektssystemet er barnevern estimert til å ha utgiftsbehov som ligger kr 131,- /innbygger
lavere enn landsgjennomsnittet (2015-tall).
Ressursmessig er fordelingspolitikken noe i utakt med ‘Taktskifte’ der fokus er satt på tidlig innsats
– satsing på barn er godt egnet til å svare på ‘Taktskifte’ men får ikke fullt ut de ressurser som skal
til.
Folkehelseoversikten 2015-2018 trekker opp noen perspektiver og bekymringer som barnevernet også
beskriver. Dette knyttes til blant annet evne til å avdekke uheldige forhold rundt barns oppvekstvilkår, for
eksempel barn som lever med vold. Se samme sak under helsestasjon. Dette bakgrunnsteppet er ikke bra
når det rapporteres om synkende antall meldinger (352 i 2014, 258 i 2016). De er blant annet bekymret over
liten rapportering fra barnehage og helsestasjon.
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Ledelsen i Barn og helse, barnevernet og rådgivere og økonomi har deltatt i effektiviseringsnettverk (regi
KS) mot slutten av 2016. Rapporten beskriver et arbeidsmønster som systematisk legger opp til samarbeid
med alle tilstøtende avdelinger, ulike arenaer. De deltar i spesialpedagogiske tiltak, ressursgruppe for gravide
rusmisbrukere med videre. Barnevernet leder kommunes konsultasjonsteam for vold i nære relasjoner.
Drifta virker godt forankret i etatsledelsen.
Barnevernet holder stort sett fristene, men plankrav-fristene er vanskelig å holde selv om det prioriteres.
Nye landsmenn, preger ikke hverdagen, flyktninger ikke mye representert, østeuropeerne er litt mer synlige
for tjenestene. Flyktningetjenesten gjør mye for skape en god start.
Fokus på kjerneoppgavene, mindre utadvendt, ønsker og forventninger der ute, barnehage, skole, ønsker å
komme tettere på for å informere om rett til god omsorg.
Alt i alt er barnevernets arbeidsmønstre og prioriteringer i tråd med ‘Taktskifte’, ressursene er noe
begrenset, men de får mye ut av det de har.

2.2 NAV og flyktningetjenesten
2.2.1 Ressurser (jfr budsjettgrunnlag 2018)

Sum
NAV/sosiale utbet
Kvalifiseringsordningen
Flyktninger sosiale tjen

Ansv

Tjen

3903
3903
3904

2422
2760
2422

Lønnsutgifter Årsverk
(1000-kr)
tot
9198
23,2
587
12,2
3591
2
5020
9

Årsverk
brukt
20,2
12,2
0
8

ÅV
vakant
3
0
2
1

2.2.2 NAV
Nøkkeltall KOSTRA-rapportert, nøkkeltall
Brutto driftsutg sosialtj i prosent av brutto driftsutgifter
Netto driftsutg sosialtj i prosent av netto driftsutgifter
Lønn sosialtjenesten i % av totale lønnsutg, konsern
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mndr eller mer

1120
Klepp
3,8
5,1
2,9
120

K-gr 7
4,4
5,2
3,6

Rogaland
4,8
5,9
4,0

Landet
uten
Oslo
4,7
6,2
4,0

87 (2011) 126(2011) 96 (2016)

Utgiftsbehov sosialtjeneste ligger på 74% av landsgjennomsnittet i henhold til inntektssystemet/KSkalkulatoren. KOSTRA-rapporterte kostnader i tabellen står i stil med tallene fra inntektssystemet. Men det
er historiske tall, mye endrer seg raskt.
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NAV har et ekstra mandat: vi er siste stopp, ingen kan droppe ut av NAV, men har ikke ressurser til å jobbe
nedstrøms. Har lagt om og satser det som er mulig på yngre brukere og ønsker å bli målt på hvor mange
som går ut av systemet og klarer seg.
Andel med stønad 6 mndr eller mer ligger over alle vi sammenlikner med. Ikke satset på, historisk. Er gjort
endringer, har satset på ungdommen, ligger lavere der (4,1). Har satset lite på flyktningetjenesten, noen
familier med tunge behov. Jobber med 5 hver for å få dem ut. Mange med rusproblemer og diagnoser.
Mange har rett til uføretrygd dersom de ble kartlagt. Mange er ikke interessert i kartlegging. Scorer dårlig
med andel som fullfører videregående. Aktivitetsplikten har ført en del tilbake. De som dropper ut tjener
penger, men blir de første som blir oppsagt når nedgangstidene kommer. Typisk da oljenedturen kom. Fysisk
arbeid har hatt høy status. Noen detter ut når de er 16. Barneverntjenesten har ingen arbeidsretta tiltak.
Trenger tidlig innsats, tenk brukerorientering, ikke administrativt. Oppfølgingstjenesten (OT)
ungdomsteamet har møte med NAV hver uke, tett dialog, de har oversikt over alle som har droppet ut.
Skolene peker ut risikoungdom i forhold til å droppe ut.
Hatt kurs med en gruppe som egentlig var gitt opp, var ikke umulig likevel, satse på direkte tiltak, ikke
saksbehandling. Satser på restevne, (restressurser), ikke det som ikke er bra.
Prosjekt i 2016, intervjuet ungdom som hadde slutta: sammensatt bilde, noen sluttet fordi læreren ikke likte
dem, foreldrene var ikke strenge nok (stå opp og gå på skolen), noen var hekta på dataspill, noen ble mobbet.
Lærerens rolle ble litt tabubelagt.
Drift: satser på digitalisering, frigjøre ressurser, løse oppgavene med mindre penger. Datateknisk ikke ferdig
enda, plan ferdig, til våren klart for digital søknad.
Brukere etter 2013 får dataopplæring på 3 nivåer: analfabeter, de som er på ulike nivå i norsk, og høyere
nivå.
De eldre: mange (innvandrere) fra gammelt av (bosatt før 2012), har dårlige språkkunnskaper, muligens
overvekt kvinner med barn. Prøvde tiltak i fjor: gruppe, kartlegging, språkopplæring, del av jobbsjanse som
staten hadde. De blir boende i kommunale boliger lenge.
Fokus på barnefattigdom: plan fram til 2016, ny nå, forebyggende og kompenserende tiltak, fra 1 til 2
inntekter, tør vi gå over fra leie til eie bolig? Aktivitetsplikten fra januar 2017, begynner å gi resultater, godt
samarbeid på tvers med psykisk helse/rus og barnevern.
2.2.3 Flyktningetjenesten
Ressurser: Flyktningetjenesten (ansvar 3904, tjeneste 2422) planlegges 2018 med 9 årsverk og sum lønn
5,02 mill kr. Includioavtalen mellom kommune og IMDi var å bosette 75 flyktninger i årene 2014 – 2015
– 2016.
Aug/sept. 2015 ble det på ekstra anmodning fra IMDi fattet vedtak om at Klepp kommune skulle i 2015
og 2016 bosette 24 personer utover ordinært Includiovedtak. Videre fattet kommunestyret vedtak om at
anmodningen spesifikt skulle gjelde personer fra Syria.
Siste 2 mnd. i 2015 var det ikke tilstrekkelig antall bosettingsklare flyktninger fra Syria og Klepp kommune
fikk «etterslep» jf. bosetting 2016. 2015 Bosatt 33 personer.
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2016 Politisk vedtak var å bosette 25 + 12 (fra Syria). Bosatt 59 personer hvorav 6 familieinnvandret (som
ikke telles på kvote jf. Politisk vedtak lokalt og/eller etter anmodning/avtale med IMDi) og 2 AMOT
plassert (avtale gjort direkte m. UDI og telles ikke på kvote). Mao. 51 personer ordinært bosatt i 2016 og
som er i tilskuddsperioden på 5 år.
Unge under 18 år, antall 1 som utløste tilskudd, barn antall 9, ordinært bosatt fra mottak. Voksne antall
14, ordinært bosatt fra mottak, enslige voksne antall 7, bosatt i bofellesskap. Overføringsflyktninger antall
20, hvorav 10 voksne og 10 barn.
2017 Anmodning fra IMDi – Politisk vedtak fattet på 40 flyktninger + familieinnvandringer. 2 AMOT
avtaler inngått i 2017 er ila. året blitt omgjort til oppholdsvedtak for 2017 hvilket ligger til grunn for at det
i 2017 blir bosatt 41 personer ordinært. Hittil i år og pr. 13.09 bosatt 37 personer + 3 familieinnvandrede.
Bosetting: 44 personer med mindre endringer i avtale med IMDI/UDI omgjøres. Den 28.09 er siste
bosetting og da vil Klepp kommune ha bosatt 2017-kvoten, 44 personer hvorav 3 er familieinnvandrede
som er i kommunens tilskuddsperiode i 3 år. Overføringsflyktninger, antall 13, hvorav 6 voksne og 7 barn.
Enslige voksne , antall 5, bosatt i bofellesskap, barn antall 5, voksne antall 18.
Bolig, flyktninger ved tildeling: husleie, vurdering av hvor mange som skal bor der, skreddersøm, husleie
som de kan beherske med den stønaden de har. Gjennomsnittlig botilbud i boliger: Kontraktene sier 3 år,
tidligere 5 år. Jobbes med dem for å realisere redusert botid.
Tomgangsleie (ledige boliger): ganske stabilt, men mer økning enn ned. Bosatte i bofellesskap som flytter
ut, gjenværende kan ikke dekke disse husleiene.
Tunge helse- og oms behov: har tilsatt en egen veileder, jobber med kjente og ukjente helseutfordringer,
søke ekstra tilskudd, hjelpemidler, taxi, osv.
Nevropsykologiske undersøkelser benyttes når behovene er store. 13 mndr etter bosettingsdato er frist for
å søke. Fra medio april til august er det søkt om kr 678000, innen 13 mndrs fristen. Barnefamilier følges
opp for å unngå at sterkt krevende brukere blir oppdaget og fulgt opp.
2 årsverk av flyktningetjenesten bistår hele kommunens tjenesteyting. Deltar på Kvinneperspektivet: hvis
vi skal få til noe så må vi snakke med kvinnene. Kvinnehelse: bygge ned barrierer Hjerteputene,
forskningsbaserte hjerteputer, til brystkreft opererte, ofte analfabeter. Flyktningkvinnene syr puter, spesiell
størrelse og vekt, forskningsbaserte. Del av introduksjonsprogrammet. Hpp heart pillow project. Arena for
samtale, bearbeiding av holdninger, dugnadsinnsats. Formål i introduksjonsloven: arbeid og utdanning.
Mannsgruppe: snakker om respekt for kvinner, sex osv.
2013-2017: 184 til porteføljen på tilskuddsordningene 3 og 5 år pluss familieinnvandring. 193 i porteføljen.
Mottak i Klepp er nedlagt, samme i nabokommunene. Klepp har nesten ingen mindreårige. Har en enslig
mindreårig, avtale med barnevernet.
Brukerperspektivet, flyktningene blir hørt. Brukerstemmen er der fra dag 1. Bygger nettverk blant
flyktningene så langt taushetsplikten tillater. Arbeide på nye måter, ansatte synes det er kjekt å være med.
Har hatt besøk fra bl a Oppland på studiebesøk,
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Opptatt av å være proaktiv. Jobber også med Næringsforeningen, møte alle 9.kl, tema betydning av
utdanning og arbeid. Samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, gaver til jul. 40-50 kommunale
tiltaksplasser, alle kategorier. Også på teknisk. Idrettslag og private bedrifter, ca 250 plasser i private.
Taktskifte: Sats på ungdommen, de prioriteres, i samsvar med ‘Taktskifte’.

2.3 Legetjeneste
2.3.1 Kvalitet i Legekontor
Klepp har nylig inngått avtale med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) om å ta bruk i dataverktøy som
vil synliggjøre viktig informasjon om tjenestene, samt bygge kompetanse gjennom kursprogram.
Informasjon vil gis om tjenestens tilgjengelighet, kronikeroppfølging, medikamenthåndtering,
akuttfunksjon med mer.
2.3.2 Legevakt
Legevakta: legevakt er interkommunal. Dagtid er det fastlegene, lite planer. statistikk, går legevakt sjøl.
Dekker kveld og helg med Time. Hovedsak: tilpasse akuttforskriften, fagfolkene tolker den litt annerledes,
krav om kjøretøy som er utstyrt for å kunne diagnostisere, politisk vedtatt legevakt i Klepp på dag/kveld,
pågår et arbeid for å lage felles legevakt i Sandnes. Spørsmål om evt samarbeid med Hå.
Legevakta er en del av kommunal tjeneste og akutt tjeneste. Interkommunal Klepp og Time kveld og helg,
Sandnes natt.
Legevakta skal ifølge akuttforskrift 2015 m.a.: § 6.Kommunens ansvar for kommunal legevaktordning:
Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge
for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet vurdere, gi
råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp, diagnostisere og behandle akutte medisinske
tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant
annet fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste og yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant
annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig.
2.3.2.1 Henvendelser

Telefonhenvendelse
Konsultasjoner

2016, sum
22229
12043

Snitt pr uke
427
232

Snitt pr dag
61
33

Tabellen viser trafikkdata for 2016. Som vi ser er det opp mot 100 hendelser pr dag, dvs om lag 4 pr time.
Leder rapporterer slik:
Antal henvendelser til legevakta har stege i takt med befolkningsauka. Influensasesong pregar biletet. Me har eindel
gjestearbeidarar, men ikkje stor pågang av turistar slik andre kan ha. Legevakta er sikkerhetsnettet for innbyggjarane når
andre tenester er stengde.
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Sjukepleiarane og legane rådgjer andre kommunale tenester. I akutt tenesta er det ambulanse, luftambulanse og akutt
mottak me samarbeider med. Andre samarvbeidspartnere er bl.a.politi, barnevernvakta og akutt psyk team DPS.
Legevakta melder saker til barnevern når det gjeld bekymring om omsorgsvikt, vald eller rus. Me kjem ofte i kontakt med
personer som ikkje søker hjelp hjå andre instanser. Eg har ikkje statistikk på antal meldingar til begge kommunane.
Kriseteamet er knytt til legevakta administrativt. Utkalling til vaktpersonall går oftast frå legevakta.
Våren 2016- vår 2017 var helseteneste for asylsøkere lagt til legevakta. Bemanna med sjukepleiarar frå legevakt då det
var ønske om meir arbeid på dagtid frå dei. Legevakta er bare kveld- og helge-opent, og personalressurser kunne fort
skaffast på denne måten hjå eit fleksibelt personale.
Eg har sett på august mnd for å få oversikt over beredskap vs. tal. Legevakta er i ein endring der organiseringa vert vurdert
opp mot akuttforskrift, økonomi m.m. Kommunalsjefen gjer eit arbeid i lag med samarbeidskommuner som skal vere ferdig
før jul. Tala vil vere : antal henvendingar totalt, konsultasjoner, utrykning, sjukebesøk, akutte henvendingar, haste
henvendingar etc. Eg tenker dei kan vere brukande til å å seie noko om stoda no vs beredskap og akuttforskrift.
Det er vanskeleg å vere konkret når det gjeld korleis vi er beskrevne i taktskiftet.

2.4 Inngangen
Inngangen er samlebetegnelsen på et grep som ble gjort i 2015; en ønsket å etablere en enhet som skulle
fronte alle tjenestene mot brukerne og publikum. Ideen var at alle behov for tjenester som brukerne søkte
å få dekket først skulle vurderes av et tjenestekontor i samspill med fysio- og ergoterapitjenesten,
hverdagsrehabilitering og frisklivstjenestene. Det ble tilført ressurser i forbindelse med etableringen i tillegg
til overføring av ressurser som tidligere var organisert innen helse. Nylig er boligkontor også opprettet som
del av helheten.
2.4.1 Totalvurdering
Alt i alt er Inngangen skreddersydd for å støtte ‘Taktskifte’. Fysio- og ergoterapi prioriterer i tråd med
‘Taktskifte’, men har begrenset med ressurser. Hverdagsrehabilitering og frivilligkoordinator treffer også
målsettingene på en god måte. Tjenestekontoret har et misforhold mellom ressurser og tildeling av oppgaver
dersom ideen var å ta ansvar for forvaltningsoppgavene og ikke bare være et servicekontor for
tjenesteytende avdelinger. Se egen omtale.

2.4.2 Ressurser: Tabellen oppsummerer tilgjengelige ressurser.

1

10

Ten.

Inngangen

Ansv
3316

Årsv
leder/me
rk/renh

Fellesadm institusjon
Fellesadm hjemmetjen

3316
3316

2530
2540

Tenestekont,inkl koord.enhet
100 Fellesadm institusjon

3318
3318
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Årsv tot
28

ÅV
brukt
26,65

ÅV vakans
1,65

1
1,5

1
1,5

0,8
1,2

0,2
0,3

4

9
3,6

8,8
4

0,2
-0,4
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11

100 Fellesadm hjemmetjen

3318

Helse og aktivitet
110 Fysio-ergoterapi
111 Helsestasjon inkl legetid
112 Frisklivsentral
Institusjonspleie (fys-ergo)
Hverdagsrehab (Hj.sykepl)
Boligkontor (fra sep 2017)

3317
3317
3317
3317
3317
3317
3319

2540
2411
2320
2333
2532
2541
2431

4,8

5,4

4,8

0,6

1

13,7
6,1
0,1
1,5
2
4
2,8

13,85
6,45
0,1
1,5
2
3,8
2

-0,15
-0,35
0
0
0
0,2
0,8

2,8

Institusjonspleie: jobber i institusjonene. Dette er kapasitet som institusjonene har i tillegg til sin ordinære
bemanning, se avsnitt om sykehjem. Fellesadministrasjon hjemmetjenesten og Fellesadministrasjon
institusjon er en del av tjenestekontoret, med fordeling slik at det KOSTRA-rapporteres korrekt.
KOSTRA-rapportert dekningsgrad er 6,4 pr 1000 innbyggere, om lag 30% mindre enn landsgjennomsnittet.
Antallet private fysioterapeuter med tilskudd er 7,1 stillinger, fordelt på 8 fysioterapeuter ved 3 ulike institutt.
Ventetid varierer, og det meldes noen avvik vedrørende pasientgrupper som har 3.prioritet.
2.4.3 Helse- og aktivitet
2.4.3.1 Fysio- og ergoterapi, friskliv

Avdelingen har utarbeidet statistikk og ulike meldinger til kommunen sentralt, men opplever at stoffet ikke
blir brukt og at det ikke gis tilbakemeldinger. Av denne grunn har de trappet ned rapportering. Dette er
uheldig. Kommuneledelsen mister oversikt, tjenesten er svakt forankret i kommuneadministrasjonen.
Valgt tilknytning for fys/ergo som del av Inngangen innebærer mer distanse til helsetjenestene; Det er
usikkert om dette er effektivt i forhold til barn, legene, barnevern, flyktningetjenesten – må uansett møtes
med samarbeidsløsninger, men det rapporteres tap av ‘tyngde’ vis a vis barn og unge. Kapasitet til barn og
unge er knapp og kompenserer ikke for valgt organisering. Det er positivt at hverdagsrehabilitering er
integrert. 1 årsverk ble overført fra rehabilitering til hverdagsrehabilitering.
Generelt rapporteres samarbeid med en lang rekke aktører, det avsettes kapasitet til et mangfold av formål.
Dette er mønstre som harmonerer med det vi finner generelt i kommunene, herunder også deltakelse innen
velferdsteknologi og demensarbeidet, men det er noe å gå på mht til å sette dette i system.
Møter Tjenestekontoret ukentlig. Det er regelmessige møter internt i Inngangen, men ikke oppover i
systemet, medfører noe mangel på systematikk. Det er utarbeidet handlings- og kompetanseplaner for alle
avdelinger, men de er ikke konkrete nok. Avdelingen har rollen som koordinator for 12 IP’er (individuell
plan), det tar mye tar mye tid.
Ressurstilgang og prioritering har uheldige konsekvenser for en del grupper, herunder muskel-skjelett, de
har vært taper i mange år. Det merkes også økt behov for forebyggende tjenester til barn og unge, herunder
bidrag inn i helsestasjon. Samtidig øker behovet innen grupper som har store behov, eksempel ALSpasienter, barn med omfattende behov osv. Ventelisten til ergoterapi er på 60-80 personer, det er i overkant
av akseptabelt nivå. Prioritering skjer slik at akuttbehov går foran (eksempelvis slag, fallfare mv). En
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opererer med inndeling av ventelister på 1 uke, 1 måned og 3 måneder. Innen fysioterapi betjenes ikke
pasienter som er i kategori 3.prioritet.
De er lite tilstede i skolene (0,2 årsverk, anbefalt 1,4 årsverk), driver lite forebygging generelt, Av 3,5
kommunal stilling går 2 til institusjon, 1,5 stilling til barn – med andre ord prioritet til eldre i stedet for
forebygging i andre grupper. Dette er neppe i tråd med intensjonene i ‘Taktskifte’.
Det prioriteres å øke samarbeidet med friskliv og hverdagsrehabilitering, samt arbeide mer helsefremmende
og forebyggende. Treningsleiligheten for velferdsteknologi i Kleppetunet brukes for lite.
Friskliv rapporterer om et stort antall brukere, flere hundre, alle aldre mellom 18-og 67 år. Det kjøres kurs,
treningsgrupper, fokus på livsstil, levevaner, kosthold, livsstyrketrening, samarbeid med helsestasjon. Jobber
i et uformelt et nettverk på Jæren, blant annet med felles nettsider (frisklivjæren.no), dette er effektivt for
kollegial kontakt, bedre prosedyrer med videre – kompenserer dels for savnet av et lokalt team.
Brukere henvises fra hverdagsrehabilitering, psykisk helse og Pluss 18. Har en mindre venteliste for samtaler
knyttet til motivasjon, ellers gjøres ikke spesielle prioriteringer.
Alt i alt, i samsvar med ‘Taktskifte’.
2.4.3.2 Hverdagsrehabilitering
Kriteriene for å få tjenesten er tilpasset etter oppstarten og er nå slik at tjenesten gis til personer som har en
utfordring som gjør at en ikke mestrer dagligdagse gjøremål, samt har behov for trygghet, veiledning og
tilrettelegging. Kriterier var tidligere at brukeren skulle være over 65 (prioritet til eldre), nå er fokus på
voksne, yngste bruker er 20 år, eldst 96 år. De fleste er eldre. Alle som søker om rullator og ikke har tjeneste
fra før: blir vurdert, fallforebygging.
Har bra kapasitet og mye erfaring og kompetanse i teamet. Jobber tverrfaglig, samarbeider mye med
hjemmetjenestene.
Yngre henvises ofte fra psykisk helse for boveiledning og kosthold. Tilbudet gis i et tidsrom på 4 uker,
eventuelt 8. Psykisk helse fortsetter deretter. Lære å bo, tett samarbeid med psykisk helse. Det er stilt
spørsmål om det er hensiktsmessig av hverdagsrehab skal gi dette. Enn så lenge har man lagt seg på at
tilbudet skal gis.
Rehab ytes ellers i heimen, god kompetanse på kartlegging, blant annet ved hjelp av ‘Brukervurdert
hverdagskartlegging’. Brukeren vurderer hvilke oppgaver som er viktig å forbedre seg på. Vedtak om
tjeneste fattes slik at en definerer problemet og beskriver tjenesten. 3 mndr er normal varighet for tjenesten.
Det driftes også forebygging med frivillighet/turgrupper, kosthold, mosjon. Markedsfører seg, bla i avisa.
Dokumentasjon utarbeides, registrerer om de har framgang, har like/endret tjeneste. Enkelte har unngått
sykehjemsinnlegging.
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2.4.3.3 Virker det?

Fra mai 2016 til mai i år har i alt 215 personer mottatt hverdagsrehabilitering. 33% er avsluttet til ingen
tjeneste, dvs at behov er opphørt, hovedtyngden35% av disse var førstegangs søkere til tjenestene. 11 %
ble avsluttet til mindre tjeneste, 26
Hverdagsrehab, fordeling av brukere,
% ble avsluttet til lik eller mer
tjeneste. 9% ble avsluttet
januar - september 2017 (n=92)
underveis.
Tung; 4%;
Behov
opph; 21%

Midd; 22%

En nærmere undersøkelse av
perioden fra januar til september
2017 viser at 92 personer har hatt
tjenesten. I alt 19 (21%) har status
som behov opphørt, de har ingen
tjenester mer. De øvrige har en
eller annen tjeneste fortsatt. 53%
har lette funksjonstap, 22% har
middels funksjonstap, mens de

Lett; 53%

Behov opph

Lett

Midd

Tung

med tunge funksjonstap utgjør 4%.

Tabellen nedenfor oppsummerer hvilke tjenester brukerne har eller har hatt i tillegg til
hverdagsrehabilitering. Også her
Tjenester som ytes til brukere som har/har hatt hverdagsrehab.
Tjennr
Betegnelse
Antall
Timer Tim/uke går det fram at praktisk bistand
underrapporteres, men s sykepleie
1
V - Praktisk Bistand
14
11
0,8
overrapporteres.
4
5
6
9
12
13
15
19
20
21

V - Dagsenter
V - Matombringing
V - Trygghetsalarm
V - Støttekontakt
V - Omsorgsbolig
V - Annen bolig
V - Sykepleie
V - KO-Rehabilitering
V - Annet korttidsopp.
V - Langtidsopphold

9
9
38
5
1
6
41
1
1
3

90

10,0

Konklusjon: effektivt i forhold til
Taktskifte.
10

2,0

234

5,7

2.4.4 Tjenestekontoret
2.4.4.1 Merkantile oppgaver

De merkantile oppgavene løses på hensiktsmessig måte når en tar høyde for at oppgavene er mer
omfattende enn bare å støtte forvaltningsoppgavene. Nærmere beskrivelse er gitt i vedlegg.
2.4.4.2 Saksbehandling

Vurdering av brukere, tildeling av tjenester og styring av pasientstrøm er det viktigste hjelpemiddel
kommunen har til å gjennomføre omsorgspolitikken sin. Det skal gå en rød tråd med påvirkning fra
kommunestyret til de operative tjenestene, der kriterier for å få tjenestene og styringssignaler blant annet
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spiller en viktig rolle sammen med systematisk rapportering. Når dette er fraværende kan tjenestene kan i
stor utstrekning leve sitt eget liv, med kun ubetydelig innsyn, kontroll og styring.
I stor grad er dette tilfelle i Klepp. Det er ikke vedtatt felles kriterier som sier noe om hvordan faglig skjønn
skal utøves ved vurdering av brukernes behov og utmåling av tjenester. Enkelte aktører beskriver at de har
laget seg egne regler, sjølgrodde ordninger. Men det er ikke noe system for å utveksle disse. I sum fører
dette til at det er mer uklarhet enn nødvendig i grensene mellom de enkelte avdelingene. Flere har blant
annet uttrykt uklarhet mellom Miljøtjenesten i forhold til psykisk helse/rus, samme gjelder
institusjon/sykehjem kontra psykisk helse/rus.
Alt i alt svekkes og brukerens rettssikkerhet når kriterier ikke finnes. Klagesaksbehandlingen vil være uten
holdepunkter for hva kommunen forutsigbart forplikter seg til, og derved etterlate et tomrom i forhold til
hva brukeren skulle forvente. Sannsynligheten øker for at klagen avvises.
Prosedyrer rundt saksbehandling er ikke robuste, ansvar er spredt på mange ledd.
2.4.4.3 Hvem utfører forvaltningsoppgavene?

Det er ikke heldig at det er de samme personene som vurderer behov, tildeler tjenester og samtidig er
tjenesteprodusent (dobbeltroller). De fleste kommuner har derfor opprettet tildelingskontor med ansvar
for forvaltningen. I Klepp er dette kalt tjenestekontor og lagt inn som del av virksomheten Inngangen.
Kontoret ble opprettet i 2016 og var fullt operativt fra oktober samme år. Oppdraget var å sikre bedre og
standardisert forvaltning.
Kontoret har 4 årsverk pluss leder, fra høsten 2017 tilføres 2 årsverk fra boligkontoret i forbindelse med
flytting av ansvar for boligforvaltning/utleie. Av de 4 årsverkene som gjelder tjenestekontoret er det 2
sykepleiere, 1 barnevernspedagog og 1 vernepleier i tillegg til leder som er ergoterapeut. Ett årsverk knyttet
til tjenestekoordinering, om lag ½ årsverk brukes til saksbehandling. Ett årsverk (vernepleier) har ansvar
for drift av støttekontaktordningen og privat avlastning, og har strengt tatt ikke forvaltningsoppgaver. I
realiteten er det altså 2 ½ årsverk pluss en andel av leders årsverk som står til rådighet for saksbehandling
(forvaltning), jfr selve oppdraget.
Tildeling av hjemmetjenester; praktisk bistand, hjemmesykepleie, miljøtjenester, psykisk helse og
rus-tjenester, BPA, støttekontakt og omsorgslønn: Tjenestekontoret har ansvar for å forberede sakene,
hjemmebesøk osv, mens virksomhetslederne/avdelingsledere ute i tjenestene fatter vedtaket. Ved fornyelse
av vedtak gjøres dette av avdelingslederne direkte dersom det ikke er vesentlige endringer i behov eller
tjenesteyting. Ved mer omfattende endringer går saken til tjenestekontoret som forbereder ny sak som i
siste instans går til virksomhetsleder/avdelingsleder.
Tildeling av institusjon, korttidsplasser plasser ved alderspensjonatet skjer i et ukentlig tildelingsmøte
med slik deltakelse: virksomhetsleder og 3 avdelingsledere fra hjemmetjenesten, virksomhetsleder og 3
avdelingsledere fra sykehjem, 1 representant fra hverdagsrehabilitering, 1 fra fysio-/ergoterapitjenesten,
tjenestekoordinator og merkantil fra tjenestekontoret; i alt 12 personer. Sakene forberedes av
tjenestekoordinator og merkantilt personale.
Rus/psykiatri har eget inntaksmøte
Tildeling av boliger
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Fram til 2017 er dette ivaretatt av Bustadtildelingsteamet, bestående av virksomhetslederne i NAV og Barn
& Helse, avd. leder psykisk helse & rus, fagansvarlig rus, representant for tjenestekontoret samt Lokal
Utvikling ved vedlikeholdssjef og ansvarlig for startlån/tilskudd.
Dette overføres nå til et boligkontor underlagt Inngangen/tjenestekontoret. Boligkontorets regler/kriterier
for tildeling av boliger må revideres som ledd i utarbeidelse av samlede kriterier, med tilpasning til
‘Taktskifte’.
2.4.4.4 Vurdering

Fraværet av kriterier og grunnlag for brukervurdering og tildeling av tjenester er kritisk. Fravær av felles
oppfatning av avdelingsansvar medfører fare for at brukerne kan få feil tjeneste. Slike «uavklartheter»
medfører alltid økt revirtenkning og brems på omstillingsarbeidet.
Tjenestekontoret ble opprettet med begrenset ansvar, da en samtidig beholdt vedtaksmønsteret med ansvar
og myndighet hos virksomhetsledere/avdelingsledere. Det som ble tilført nytt var kun knyttet til
saksforberedelsene og den teknisk/redaksjonelle utforming av vedtakene.
De bestfungerende modellene for organisering av tjenestekontorer finner vi der de har alt ansvar for hele
prosessen knyttet til søknader, brukervurdering, revurdering, undersøkelser, pårørendekontakt og
prosessuelt samarbeid med de operative tjenestene før endelig utforming av vedtak. Samhandlingen med
de operative tjenestene og relevante fagmiljøer i/utenfor kommunen forankres i robuste rutiner for
informasjonsinnhenting og faglig vurdering, saksforberedelse og gjennomføring av tverrfaglige møter.
Ansvarsfordelingen er at tjenestekontoret er 100% ansvarlig for det vedtaket som fattes, herunder ansvar
for samhandling, de øvrige aktørene er faglig ansvarlig for de råd og vurderinger de bidrar med inn i
saksbehandlingen.
Tjenestekontoret i Klepp har i realiteten ikke roller og oppgaver som kommer opp mot denne modellen.
Kontoret er mer å betrakte som et servicekontor for de operative tjenestene som fortsatt har rolleblandingen
mellom forvaltning og tjenesteutøvelse. Tjenestekontoret har heller ikke kapasitet til å utføre oppdraget. De
øvrige tjenestene har ønsker og krav til kontoret som ikke kan oppfylles, det er en betydelig
forventningsbrist. Internt i helse- og omsorg har kontoret dårlig omdømme som følge av dette.
Inntaksmøtet for institusjonsplasser er en overdimensjonert arena, antallet deltakere er 3-4 ganger høyere
enn nødvendig. Bare målt i lønnsutgifter koster disse møtene om lag en million kroner pr år. Foretrukket
modell for slike møter er forberedelse, deltakelse og møteledelse ved tjenestekontoret, samt èn kompetent
representant for henholdsvis hjemmetjenester og institusjon, eventuelt supplert med merkantil kapasitet.
Enkelte steder innkalles også lege (noe varierende).
Alt i alt vurderes tjenestekontoret som en dysfunksjonell konstruksjon som i realiteten er verken fugl eller
fisk. Kontoret har ikke reelle forvaltningsoppgaver og heller ikke kapasitet til å utføre det som forventes,
mesteparten er som før. Samtidig er arbeidsoppgavene knyttet til forvaltning for ledere ute i operative
avdelinger såpass omfattende at det sannsynligvis legger unødig beslag på kapasitet til å være ledere i ordets
egentlige forstand.
En kan stille spørsmål om et så fragmentert beslutningssystem står i veien for utøvelse av entydig faglig
ansvar etter lovverket, krav til likebehandling og til syvende og slutt; rettssikkerhet for brukeren. Under alle
omstendigheter står løsningen i veien for framtidig iverksetting av et felles verdigrunnlag og kriterier for
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tjenestene som sikrer befolkningen forutsigbarhet. Endelig må en framover sikre evne til å gjennomføre
omstillinger som er krevet i ‘Taktskifte’; mye av dette handler om kritiske endringer i forholdet mellom
individ og samfunn, og krever profesjonelle aktører med avklart ansvar. At alt dette skal skje samtidig som
en tilpasser seg en ny økonomisk virkelighet understreker kravet til klarhet og handling snarest mulig.
Arbeidsmønstre slik de er i Klepp kan virke konfliktskapende, og er helt sikkert fordyrende blant annet
fordi de er ineffektive.
Tiltak
Spørsmålet om tjenestekontoret skal ha 100% ansvar for all forvaltning av enkeltsaker bør ikke stå til
diskusjon. Basert på innhentet materiale fra andre kommuner tilrås å dimensjonere antall årsverk ved et
fullverdig Tjenestekontor tilsvarende 0,33 årsverk pr 1000 innbyggere. Dette gir om lag 6-6,5 årsverk
inklusive ½-parten av lederårsverket knyttet til forvaltning for ordinære omsorgstjenester, psykisk helse/rus
og miljøtjenestene, inklusive funksjonen som koordinator. Årsverk som er tilført for boligkontoret forblir
uendret. Årsverk som i dag benyttes til støttekontaktordningen og privat avlastning inngår ikke i dette.
Kapasitet økes med 3 årsverk som dekkes ved omstilling i andre tjenester der det er påvist mulighet for
omstilling. Kompetansemessig må det skje en viss styrking av sykepleiefaglig kompetanse, også ønskelig
med rekruttering av fysio-/ergo og andre kapasiteter som kan forsterke satsingen på hverdagsrehabilitering,
teknologi med videre.
Det innebærer å treffe beslutninger slik:
4. 3 årsverk for styrking av kapasitet frigjøres i de andre avdelingene – oppgaver forsvinner der.
5. Dagens arbeidsmønster opphører fra en gitt dato fortrinnsvis fra nyttår 2018.
6. Kort frist settes for en 1.generasjon rutinebeskrivelse for samhandling mellom tjenestekontoret og
virksomheter/avdelinger og andre fagmiljøer. Utkast utarbeides av Inngangen/Tjenestekontoret i
samråd med kommunalsjef/stab og forelegges aktørene til uttalelse før den sluttbearbeides og
iverksettes fra nyttår. I første driftsår etter iverksetting er det åpent for fortløpende justeringer.
7. Kommunalsjef/rådmann avklarer vis a vis politisk organ at det det trengs å igangsette arbeide
umiddelbart for å dekke behovet for kriterier og tjenestebeskrivelser med mer som foreligger i 1.
generasjons form innen årsskiftet. Det vil være fornuftig å legge opp til at en foreløpig versjon legges
fram til orientering i politisk organ, og at den etter noe tids praktisering legges fram med sikte på
vedtak.
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2.5

Brukere og tjenester i pleie- og omsorg

Snitt t/u
Snitt
brukere
Antall
Antall
Antall
pleietyngde
Sum
med
brukere uten timer med timer med timer timeverk
timer
Klepp
779
104
675
2,19
8 130,2
12
2
Miljøteneste
126
1
125
2,68
4 974,8
39,8
20
P.Krohns vei 5 (4) HDU
4
4
3,89
678,5
169,6
21
Kjøpm.brot/Kløvervn 3-7-11 HDU
13
1
12
2,53
481,6
40,1
23
Fredtunvn 8 9 12 b-f HDU
9
9
3,18
506
56,2
24
Kåsen/Runevn HDU
7
7
3,12
384
54,9
25
Barne- og avl bustad HDU
59
59
2,44
1 193,3
20,2
250 B&avl bustad HDU
4
4
4,47
311,1
77,8
251 Avlastn i inst + a.tj
14
14
3,28
556,7
39,8
252 Avlastn priv + a.tj
18
18
1,96
245,1
13,6
253 Støttekont uten a.tj
23
23
1,94
80,5
3,5
26
Fjogstgadvn dags. og HDU
18
18
2,46
589,8
32,8
260 Fjogstadvn bolig HDU
7
7
3,36
547,8
78,3
261 Fjogstadvn andre
11
11
1,89
42
3,8
27
P.Krohnsv 27 HDU
16
16
3,13
1 141,7
71,4
270 PK 27 b- bolig og HDU (118)
9
9
4,12
1 105,3
122,8
271 PK 27 andre uten døgntj
7
7
1,85
36,4
5,2
3
Heimeteneste
393
98
295
1,94
2 064,1
7
30
Sør
133
33
100
1,83
551
5,5
31
Vest
150
40
110
2,04
921,1
8,4
310 Vest ord
140
40
100
1,95
746,2
7,5
311 Vest alderspensj (12)
10
10
2,93
175
17,5
32
Aust
105
25
80
1,95
555,7
6,9
320 Aust ord
80
21
59
1,89
262,2
4,4
321 Kleppetunet HDO (32)
25
4
21
2,13
293,5
14
33
Aktivitetss. (m vedtak)
4
4
1,72
26,3
6,6
34
Spesialtjenester
1
1
1,6
10
10
340 Hukommelsesteamet
1
1
1,6
10
10
4
Institusjonsteneste
80
80
3,74
183,3
2,3
40
Kleppheimen 2. etg (23)
21
21
3,19
28,4
1,4
400 Klepph 2.etg n3
18
18
3,31
18
1
402 Korttidsopph
3
3
2,47
10,4
3,5
41
Sirkelen 2. etg dem (16)
16
16
4,36
16
1
42
Sirkelen 3. etg LT 12 KO reh 12
27
27
3,28
122,9
4,6
420 Sirk 3.etg LT
15
15
3,75
35,5
2,4
421 Sirk 3.etg KO
12
12
2,69
87,4
7,3
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43
5
50
501
502
503
505
53
530
531

Bukollektivet (16)
Barn og helse
Psyk helse og rus
Fredtunvn 33 HDO
Psy helse øvrige
Toreskogvn bol yngre
Fredtunvn 33 øvrige
Pluss 18
Pluss 18 øvrige
Smievn bol psy

16
180
137
2
122
4
9
43
39
4

5
5
5

16
175
132
2
117
4
9
43
39
4

4,6
1,56
1,61
2,67
1,57
1,57
1,88
1,4
1,4
1,36

16
908
854,5
210
217,3
28
399,3
53,4
38,4
15

1
5,2
6,5
105
1,9
7
44,4
1,2
1
3,8

Tabellen viser alle brukerne. Kolonnen ‘Brukere uten timer’ teller opp de som er registrert som brukere,
men som bare har trygghetsalarm, matombringing eller andre typer tjenester som ikke er timebaserte
tjenester. Det er viktig at alle tjenestene registrerer inn sine brukere i fagprogrammet med fullstendige
opplysninger, herunder tidsestimater som er viktig for tilgangen til styringsinformasjon. Det skal fattes
vedtak om tjenesteytingen slik at rettssikkerheten ivaretas.
Pleietyngde er målt med IPLOS, skala 1-5, og tallene er et samlemål som framkommer med veiet
gjennomsnitt. Verdi 1 er godt funksjonsnivå. Verdi 5 er svært hjelpetrengende. Sum timeverk pr uke er den
tid som kommunen har vedtatt å yte tjenester, ansikt til ansikt (ATA). Timer/uke er sum timeverk i henhold
til vedtakene/antall brukere med timer.
Alle tall er hentet fra journalprogrammet (Cosdoc) og reflekterer måten data er lagt inn der. Cosdoc ble tatt
i bruk 1. halvår i 2016, drifta er nok ikke fullt konsolidert. En del aktører savner opplæring.
Brukerne er i sum 58,7 år. Når vi ser på hjemmetjenestene eksklusive psykiske helse/rus er snittalderen
73,6 år, i sykehjem er snittet 83,3 år.
I alt 71 er under 20 år, de fleste av disse finner vi innen miljøtjenesten (yngre funksjonshemmede). Gruppen
20-49 år teller 177 (utgjør 25,5% av totalen). De fleste av disse finner vi innen psykisk helse/rus – og i likhet
med resten av landet er denne gruppen økende i antall.
90 år+-gruppen: I alt 62 er 90 år eller mer, over halvparten av dem har lette funksjonstap, de er altså
spreke. Resten av 90 år+ gruppen har stort sett tilbud i sykehjem.
Kjønnsfordeling: Andelen menn/kvinner 45% menn og 55% kvinner.
2.5.1 Alle brukere, alle tjenester
Tabellen viser hvor mange brukere som har de aktuelle tjenestene, med timer/uke der det er aktuelt.
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Iplos
tjennr Betegnelse
Praktisk bist. daglige
1
gj.m.
Praktisk bist.
2
opplæring
Brukerstyrt pers.
3
ass.
4
Dagsenter
5
Matombringing
6
Trygghetsalarm
7
Avlastning
8
Avlastning i inst.
9
Støttekontakt
10 Institusjon/HDO
11 Omsorgslønn
12 Omsorgsbolig
13 Annen bolig
Tvang
14 skadeavvergende
15 Sykepleie
16 Rehabilitering
17 Dagopphold
18 KO-Utredning/beh.
19 KO-Rehabilitering
20 Annet korttidsopp.
21 Langtidsopphold
22 Nattopphold
23 Tvang planlagt
24 Tvang helsehjelp

Antall

Timer/uke Tim/uke

146

191

1,3

19

28

1,5

74
58
218
19
16
102

809

10,9

243
482
287

12,8
30,1
2,8

13
44
107

134

10,3

4
501

5890

11,8

5
5
66

66

På rapporteringstidspunktet var det ikke
registrert noen ordninger med Brukerstyrt
personlig assistanse.
Det er heller ikke rapportert noe på
institusjon/HDO (heldøgns omsorg i
bolig). Alderspensjonatet og tilbudet i
Kleppetunet har preg av å kunne være
HDO, men rapporteres altså som vanlig
hjemmetjeneste.
Det er felles trekk ved de fleste avdelingene
at de underrapporterer praktisk bistand
daglige gjøremål (191 timer) og praktisk
bistand opplæring (28 timer), samtidig som
sykepleie
(helsehjelp
i
hjemmet)
overrapporteres (5890 timer). Dette må
rettes opp fordi det medfører feil i
styringsdata og statistikk, herunder også
KOSTRA/IPLOS. Antall timer praktisk
bistand står for eksempel ikke riktig i
forhold til antall årsverk som brukes til
dette formål. Likedan er det misforhold
mellom antall årsverk kapasitet sykepleie
og antall timer som ytes som sykepleie. I
drifts- og ressursanalysen er dette løst ved
at praktisk bistand og sykepleie er slått
sammen.
2.5.2 Fordeling etter pleietyngde

3

Brukerne fordeles etter pleietyngde inn i 16 undergrupper etter hvordan de skårer samlet på skalaen 1-5.
Gruppe 1 er de sprekeste brukerne med små behov, og gruppe 16 er de skrøpeligste med store hjelpebehov.
Brukerne fordeler seg da som vist i tabellen nedenfor:
Antall brukere
Pleietyngde gruppe
Antall brukere
Antall uten timer
Antall med timer

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
Tot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
14
45
23 25 18 16 23 15
8
9
6
779 136 165 11 69 59
6 4
104 61 23 7
3
1
1
1
2
1
675 75 142 10 65 56
44
22 24 18 16 21 15
8
8
6
9

Hovedtyngden av brukerne har begrensede behov, se også neste tabell. De aller fleste av de som er i de
tyngste gruppene har plass sykehjem.
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46
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En enklere oversikt vises i
neste tabell, der brukerne
fordeles på 3 grupper der
Klepp
Klepp sammenliknes med
Antall brukere
16 %
14 %
70 %
tallene for Eigersund som
Antall uten timer
94 %
3%
3%
også er fra 2017. Det er
Antall med timer
66 %
18 %
15 %
ganske stor forskjell på de to
Eigersund
kommunene.
Klepp
Antall brukere
55 %
27 %
18 %
rapporterer større andel av
Antall uten timer
83 %
11 %
6%
lette brukere og mindre
andel tunge brukere enn
Antall med timer
51 %
29 %
20 %
Eigersund. Alt i alt stemmer
dette godt med folkehelseprofilen og aktuell statistikk ellers (KOSTRA) i de to kommunene – de er
signifikant forskjellige. Klepp rapporterer en friskere befolkning. Det ses også på figuren som viser antall
brukere i pleie- og omsorgssektoren pr
1000 innbyggere i de to kommunene.
Antall brukere i pleie/omsorg (IPLOSGrad av funksjonstap
Lette (gr 1-5) Middels (gr 6-10) Tunge (gr 11-16)

rapportert) pr 1000 innbyggere
Antall brukere totalt i
helse/omsorg

41,0

Antall totalt med timetjenester
Eigersund
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Samtidig bemerkes at Klepp bruker
ressurser på langt flere med avgrenset
behov for tjenester enn Eigersund.
Årsaken til dette er sannsynligvis
historisk og kulturelt betinget, mer enn at
det kan forklares at befolkningen i Klepp
har større behov til tross for at de er
friskere.
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2.6

Hjemmetjenestene

Grafen nedenfor viser funksjonsnivået i hjemmetjenesten sammenliknet med andre kommuner.

Funksjonsnivå , brukere i ord hjemmetjeneste, kommunesammenlikning
2,4
2,2
2,2 2,3
2,1
2,1
2,1
2,02,0
2,0
2,0 1,9
2,0
2,0 1,91,9
1,9
1,9
1,9
1,91,91,91,9 1,8
1,9
1,8
1,81,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,71,71,81,71,81,8 1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5

Hjemmetjenestene ligger på 1,8 for de ordinære hjemmetjenestene, og 1,9 når en medregner
barn/helse/rus/psy.
2.6.1

Praksis for tildeling av tjenester, effektivitet og fordelingspolitikk

Lovverk og forskrifter, herunder kvalitetsforskriften, krever at behov skal dekkes etter individuell vurdering,
like behov skal dekkes likt. Men det er også åpning for å ulikhet, fordi nettopp individuelle hensyn tilsier
det. Alt i alt skal vi forvente at det statistisk er klar sammenheng mellom brukernes behov målt som
pleietyngde (ADL)15 og mengde tjenester som ytes.
Effektiviteten måles blant annet ved å se på hvor stor andel av ressursene som brukes over for lette, middels
og tunge brukere. Målet må være at det er mulig for hjemmetjenesten å ta seg av brukerne selv om behovene
blir store. For å sikre dette må en begrense tjenester til de letteste brukerne til et mnimum – de har evne til
egenomsorg.

15

ADL: Aktivitet Daglig Liv, registreres i IPLOS, 17 funksjoner som inngår i daglig liv, for eksempel mobilitet, lage mat, hukommelse osv
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For å se mest mulig presist på dette må det fokuseres på de ordinære hjemmetjenestene, ekskl
Barn/helse/psy/rus. Dette skyldes veldig forskjellig driftsform. Enkelte tall viser begge alternativer.
Tabell: antall brukere i hjemmetjenesten ekskl barn/helse/rus/psy:
Antall brukere
Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
Pleietyngde
Tot 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Antall brukere
52 38 37
18 15 11 10
6
5
4
4
1
1
2
387 101 82
Antall uten timer 104 61 23
6
4
2
2
1
1
1
1
1
1
Antall med timer 283 40 59 46 34 35
16 14 10 10
6
4
3
4
1
1
Brukerne i gruppe 1-5 er de som er sprekest. Demens forekommer ikke i disse gruppene.
Fordeling av brukere og ressurser Mønsteret for Klepp er likt med de vi sammenlikner med når det
gjelder fordeling av antall brukere. Når det gjelder andel av ressursene til lette brukere har Klepp en lavere
andel enn de vi sammenlikner med. Dette er positivt, men det vises til beregninger nedenfor om at det
fortsatt er langt fram til normert nivå. Men Klepp er altså ikke alene.
Grad av funksjonstap
Fordeling av brukere og ressurser, Lette
Middels
andel av antall brukere:
(gr 1-5) (gr 6-10)
‘alle komm’ (ca 30.000 brukere)
Klepp
Andel av ressursene:
‘alle komm’ (ca 30.000 brukere)
Klepp

Tunge
(gr 1116)

75%

20%

5%

76 %

20 %

4%

45%

36%

19%

36 %

43 %

21 %

I gruppen middels tunge funksjonstap
har Klepp større andel av ressursene
enn hos de andre. Dette er positivt, i
disse gruppene kan vi finne gryende
demens.
Når det kommer til brukere med
tunge funksjonstap er bildet at Klepp
fordeler mer til denne gruppen enn de
vi sammenlikner med.

2.6.2 Mønster for tildeling av tjenester og fordelingspolitikk
De to neste figurene er to alen av samme stykket. Den første redegjør for gjennomsnittlig antall timer pr
uke praktisk bistand og hjemmesykepleie som ytes. Den sammenlikner med en normert praksis.

Timer/uke pb og spl etter pt-gruppe
50

44,2

40
28

30
19,5 18,7

20

10
0

1,3
0,7

1,5
0,8

2,5
1,1

1

2

3

3,4
1,5

4
2,0

7,3
2,7

7,8
3,6

9,2
4,5

5,8

4

5

6

7

8

9

Klepp
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16

En skal forvente at
mengde tjenester øker
etter hvert som en blir
mer skrøpelig – altså at
kurvene peker gradvis
oppover mot høyre.
Brukere med gryende
demens kan vi finne i
gruppe 6-7-8 og er en
utfordring
for
hjemmetjenesten.
Normert praksis er i
bruk i en kommune pr
i dag, og driften der
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fokuserer maksimalt på egenomsorg og fordeling av mest mulig ressurser til brukere med store behov som
del av en strategi der presset mot sykehjem skal reduseres så langt som mulig. Klepp ligger til dels betydelig
høyere enn normert praksis. Det er veldig positivt at det er mulig å få så mye tjenester hjemme.
Figuren til venstre beregner konsekvensen av mønster for tildeling av tjenester i et fordelingspolitisk
perspektiv. Fokus settes på hvor stor andel av ressursene som tildeles de ulike gruppene i Klepp
sammenliknet med normert praksis.
Den mest effektive praksis innebærer at mest mulig av ressursene innrettes mot brukere som har middels
og tunge behov. Dette er forenlig med allmenne oppfatninger i samfunnet om hva som er god
fordelingspolitikk.
Verdien
på
arealet
mellom kurvene fra
gruppe 1 til gruppe 6 er
7,4 mill kr, tilsvarende 9,7
årsverk når en regner
med sosiale utgifter og
20% indirekte tid.

Fordelingspolitikk; andel av ressursene som
brukes etter pt-gruppe
16,0 %

Verdien på arealet mellom
14,0 % kurvene i gruppe 1-6 er 7,4 mill
12,0 % kr pr år. Dette er verdien av de
'mertjenester' som ytes i Klepp
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
1

2

3

4

5

6

7

8

Klepp

9

10

11

12

13

Normert

14

15

16

Dette
er
altså
den
økonomiske verdien på de
tjenester som ytes til lette
brukere ut over normert
nivå. Beløpet er høyt.
Summen blir til ved å
multiplisere antall timer
tjeneste med prisen pr time
og antall brukere i hver
gruppe.

Vi fokuserer på gruppe 1-6 av flere grunner. Gjennomsnittstallene er mest robust der fordi antall brukere
er høyt, jfr tabellen ovenfor. Spredningen (standardavviket) er liten. Dessuten vet vi at det ikke forekommer
demens i disse gruppene. Men det kan forekomme psykiske lidelser. De fleste som har slike lidelser er tatt
ut av materialet ved at Barn/helse/rus/psykisk helse ikke er med.
Vi kaller dette effektivitetstap som skyldes praksis for tildeling av tjenester med prioritet til brukere med
små behov. Tapet består da i at ressurser tilsvarende 7,4 mill kr ikke er disponibel til å betjene brukere med
store behov; mannskapet er opptatt med å yte tjenester til brukere med mindre behov.
2.6.2.1 Alderspensjonatet

Alderspensjonatet ligger i distrikt Vest og har 12 plasser, 10 var i bruk på rapporteringstidspunktet. De 10
brukerne hadde et gjennomsnittlig funksjonsnivå på 2,93 med gjennomsnittlig 17,5 timer/uke bistand i
henhold til vedtak. Avdelingsleder rapporterer at det ytes en god del tjenester i tillegg til det som vedtatt.
Dette er knyttet til blant annet måltider, renhold med videre – altså praktisk bistand. Nivået på tjenestene
er så høyt at det er uvirkelig. Undersøkelser viser at flere av brukerne har hatt et brått tap av funksjoner
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etter at de flyttet inn. Det er vanskelig å forstå dette i et perspektiv som ‘Taktskifte’ trekker opp der fokus
er egenomsorg, opptrening osv.
Alderspensjonatets tall påvirker selvsagt totalbildet som er vist i forrige avsnitt, og det påvirker
produktiviteten, se nedenfor. Merkostnadene for distrikt Vest er beregnet til om lag 3,6 mill kr.
2.6.2.2 Kleppetunet.

Kleppetunet består av 32 omsorgsboliger av nyere dato. Tjenester ytes fra distrikt Aust, samt at natt dekkes
av Bokollektivet (institusjon) som ligger vegg i vegg. Aktørene regner likevel ikke Kleppetunet å fylle alle
kriteriene for å kalles heldøgns omsorgsbolig og blir ikke rapportert som det i KOSTRA.
1 leilighet benyttes som demoleilighet for velferdsteknologi, 6 leiligheter er disponert til brukere som er
uten omsorgstjenester. De øvrige 25 har omsorgstjenester og har et gjennomsnittlig funksjonsnivå på 2,1,
det likner på hjemmetjenestene generelt. Gjennomsnittsalderen er 73 år, i alt 6 er 20-60 år. Noe over
halvparten er menn.
15 brukere tilhører den letteste 1/3-delen når det gjelder behov, 9 har middels behov mens 1 beboer har
store behov. I likhet med Alderspensjonatet er det en i noen grad uforklarlig mangel på samsvar mellom
funksjonsnedsettelse og mengde tjenester som ytes. Alt i alt ytes tjenester tilsvarende 8 årsverk.
Det er med andre ord ikke gjort prioriteringer med sikte på at Kleppetunet skal ha en rolle som trinn i
omsorgstrappa mellom hjemmetjeneste og sykehjem. På sikt kan dette endres, dersom en ønsker det.
Det bør undersøkes om vaktmesteren, tillegg til de vanlige oppgavene, også yter servicetjenester som i
realiteten er praktisk bistand etter HoL og dermed vederlagspliktig.
2.6.3 Hjemmehjelp i de 3 distriktene
Distriktene har i alt 4,78 årsverk (brukt) stillingshjemler som hjemmehjelper. I henhold til vedtak leveres
tjenester med i alt 95,2 timer/uke praktisk bistand, daglige gjøremål (PB), eksklusive eventuell praktisk
bistand opplæring. Dette fordeler seg slik:
Enhet
Aust ordinære
Aust Kleppetunet
Vest ordinære
Vest alderspensj.
Sør
Sum

Årsverk brukt
1,65
1,95
1,18
4,78

Timer/uke bistand
(PB)
8,9
12,5
22,3
7,1
44,4
95,2

Brukers alder,
gjennomsnitt
72,7
72,6
72,1
86,3
74,8
-

Brukers
pleietyngde, snitt
2,03
2,28
1,92
2,97
1,89
-

Alt i alt er det svak produktivitet, andel indirekte tid er på 53%, mens det gjengs anses rimelig at hjemmehjelp
har 10% indirekte tid. Som påpekt andre steder i analysen kan praktisk bistand være underrapportert til
fordel for mer hjemmesykepleie, uten at vi vet om det gjelder de brukertilfellene vi ser på her.
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Kommunens plikt til å yte praktisk bistand strekker seg i prinsippet ikke lenger enn plikt til å bistå når det
er et behov som må møtes med praktisk bistand som integrert del av nødvendig helsehjelp. Vi ser i tabellen
at de som mottar tjenestene i snitt er fra 72-75 år for de fleste, Alderspensjonatets brukere har 86 år som
snitt, men er uansett ikke aktuelle for de spørsmål som tas opp her. Snitt pleietyngde avviker ikke vesentlig
fra hjemmetjenestene ellers. Det er bare fornyet gjennomgang av brukerbehovene i Tjenestekontoret og
klare kriterier som kan belyse i hvilken grad hjelpen i dag er del av nødvendig helsehjelp eller om det er en
serviceytelse.
I hvilken grad tar Klepp merutgifter ved å tilby praktisk bistand som servicetjeneste? En ytterpunktsberegning tar som utgangspunkt at alle tjenestene er ytt som servicetjenester. Da er verdien av disse
tjenestene 2,89 mill kr pr år målt som lønn til personalet. Forventet sum inntekter (egenandeler) i 2017 er
estimert til om lag 0,57 mill kr. Netto kostnad er da 2,32 mill kr.16 Til fradrag fra dette kommer altså timer
som skal ytes som integrert del av nødvendig helsehjelp. Beløpet inntas i oversikt over omstillingsmuligheter
med minimum 1,5 – maximum 2,3 mill kr. Tallene viser for øvrig at dagens praksis har en kommunal
nettokostnad på 80% av lønnskostnadene – inntektene dekker 20%.
2.6.4 Likebehandling
Kvalitetsforskriften og allmenne holdninger i det norske samfunnet stiller krav om at like behov skal møtes
med like tjenester eller begrunnet forskjellsbehandling. Analyser viser at det er store forskjeller mellom
kommunene. Internt i en kommune bør likhet være oppnåelig.
I Klepp har en ikke felles kriterier for tildeling av ulike tjenester, det kan skape forskjeller. Ved tildeling skal
det tas hensyn til brukernes behov, den vises med pleietyngde. Utenforliggende forhold kan også spille inn.
I hjemmetjenesten er det avdelingslederne som fatter vedtak om tildeling av tjenester, med støtte fra
Tjenestekontoret. Tabellen viser praksis for tildeling av kjernetjenestene, timer/uke praktisk bistand
(hjemmehjelp) og hjemmeTimer/uke pb og hjemmespl.
Pleietyngdegrupper 1-5
sykepleie til de som har slike
Tot i
tjenester.
gr 1-5 og
(tot
i
gr
1Enhet, alle enheter
1
2
3
4
5
Alt i alt er det 284 brukere,
16)
tabellen viser 214 (75%) som
Antall brukere med
214 (284)
40
59
46
34
35
tilhører de letteste gruppene
timer, totalt i gr 1-5
1-5. Gjennomsnittene der
Snitt t/u gr 1-5 tot
2,4 (5,4)
1,3
1,5
2,5
3,4
4
bygger på et stort nok antall
Sør
2,4 (4,9)
1,3
1,9
3,3
3
3,3
observasjoner (robuste snitt).
Vest ordinære
Vest alderspensjonat
Aust ordinære
Aust Kleppetunet

2,1 (4,8)
10,7(17,5)
2,2 (3,2)
3,6 (11,1)

1,4

1,1

1,9

1,1

1,6
0,5

2,1
3

De ligger også tettest på snittet totalt med 4,9 timer/uke.

2,6
7,2
3,5
6,6

4,3
14,2
2,9
6,9

Sør har en praksis som ligger
tettest på snittet for hele
kommunen, 2,4 timer/uke.

Vest ordinære ligger lavest med 2,1 timer/uke med godt samsvar mellom økende pleietyngde og økende
timeinnsats. Totaltallet på 4,8 er nesten helt likt sør. Alderspensjonatet avviker vesentlig med 10,7
timer/uke, det er 4,5 ganger høyere enn snittet totalt. Alderspensjonatets totaltall for alle grupper på 17,5
16

Lønn = snitt 0,5 mill kr inkl sosiale utgifter pr årsverk. Inntekter = betalingsregulativet kr 200/t inntil 2G, kr 420/time over 6G.
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ligger mer enn 3 ganger så høyt som kommunen. Aust ordinære starter med lavest timetall i gruppe 1, og
har også lavest timetall i gruppe 5. Aust ordinære har det desidert laveste totaltallet for alle grupper, 3,2
timer/uke mot totalsnittet på 5,4, sør med 4,9 og vest 4,8 timer/uke.
Kleppetunet har et snitt på 3,6 som er 1,5 ganger høyere enn snittet totalt.
Alt i alt er forskjellene mellom distriktene til å leve med når det gjelder praksis i ordinære tjenester til de
sprekeste brukerne, de ligger innenfor statistiske feilmarginer. Totaltallene for alle brukere viser imidlertid
forskjeller mellom sør og vest på den ene siden og aust på den andre siden som bør få oppmerksomhet.
Tallene for alderspensjonatet og Kleppetunet bekymringsfulle – de holder ikke mål i forhold til krav til
likhet eller rent fordelingspolitisk. De føyer seg inn i rekken av slike boligtiltak i mange kommuner; i tillegg
til å få fordelen av et kommunalt boligtilbud, ofte til lavere husleie enn markedet krever, mottar de også
mer tjenester enn de ville fått dersom de bodde i sin ordinære boliger.
Utjevning av forskjeller blir uansett en jobb for Tjenestekontoret når de får det fulle ansvaret for forvaltning
og felles kriterier.
2.6.5

Årskostnader pr bruker

Årskostnader (tjenester ansikt til ansikt – ATA) pr bruker er et produkt av to forhold, nemlig pris x volum:
prisen bestemmes av hvor dyrt/billig kommunen produserer tjenesten (lønnsnivå, produktivitet osv).
Volum er hvor mange timer/uke brukerne mottar tjenester. Grafen oppsummerer kostnadene i Klepp
inklusive og eksklusive mestring/rus, sammenliknet med tall for i alt mer enn 30 000 brukere i andre
kommuner.

Hjemmetjenesten - årskostnader (lønn) pr bruker
m/tim etter grad av funksjonstap.
Hjtj alle kommuner (n=30685)

Hjtj Klepp (n=283 m/timer)
699 507

330 345
152 042
104 366

72 127
62 329

Totalt

Lette f.tap
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Totalkostnaden
pr
bruker ligger på om lag
152.000 kroner, kr
47676 og 47% over
snittet
for
alle.
Beregnet merkostnad
er 13,5 mill kr. Dette
beløpet innarbeides i
oversikten i kap 1. Så å
si alle merkostnadene
henger sammen med
høyt nivå på tjenestene,
siden produktiviteten
er veldig god, se neste
avsnitt.
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Når en ser hjemmetjenestene samlet inklusive helse/barn/rus/psykisk helse er tallene som vist i neste figur.
Gjennomsnittstallene
Hjemmetjenesten inkl barn/unge/rus/psyk- årskostnader
går ned fordi typisk
(lønn) pr bruker etter grad av funksjonstap
tjenesteyting
til
brukerne er kortere pr
Hjtj alle kommuner (n=23 151)
Hjtj inkl helse barn rus psy(n=448)
konsultasjon, ofte slik
at det er et begrenset
420 759
antall konsultasjoner pr
393 234
uke.
244 234
190 465
104 36685 525

Totalt

Dette
gir
lavere
snittkostnader enn i
hjemmesykepleien,
effekten
er
at
totalsnittene går ned.

62 329 47 893
Lette f.tap

Middels f.tap

Tunge f.tap

2.6.6 Produktivitet – direkte/indirekte tid
Vi undersøker om ressursrammen for de enhetene som produserer ansikt-til-ansikt (ATA)-tjenester er
passe, for liten eller for stor. Rammen skal dekke den faktiske produksjon av ATA-tid, samt et minimum
indirekte tid.
Vi undersøker produktiviteten for hele hjemmetjenesten, inkl hjemmesykepleie og hjemmehjelp, Totalt er
det 52,4 årsverk tilgjengelig (herav 5,6 hjemmehjelp).
Forhold som det korrigeres for ved
beregning av produktivitet

Korreksjon

Kategori
Reisetid
Utrykning trygghetsalarmer
HMS (2:1) To tjenesteytere
Nattevakter
Lederårsverk

Timer/uke
177
37
88,5
2
3

Vi tar først hensyn til følgende indirekte tid: reisetid,
og tid som medgår til utrykning på trygghetsalarmer, se tabellen.
Reisetid er beregnet ut i fra antall kjørte kilometer i
hele januar – august 2017, forutsatt snittfart på 40
km/time, beregnet fra en forlater kontoret til en
banker på brukerens dør. Tidsestimatet er 177
timer/uke, dette tilsvarer 5 årsverk. Dette er
normalt for en kommune på Klepps størrelse.

Tid som gjelder utrykning trygghetsalarmer er estimert til er 37 timer/uke. I snitt er det beregnet ½ time pr
utrykning. Grunnlaget er statistikk fra februar – august 2017. Det kan være usikkerhet knyttet til andelen av
antall alarmer som medfører utrykning. Det er beregnet utrykning på 70% av alarmene.
HMS-tid er registrert med en viss usikkerhet. Det er oppgitt hvilke brukere dette gjelder. De fleste har flere
tjenester, det er lite trolig at alle tjenestene leveres med 2:1 –bemanning. I gjennomsnitt er det beregnet at
25% av tidsestimatene gjelder 2:1-tjeneste. I tillegg er det korrigert for nattevakter og lederårsverk. Netto
tid er uttrykk for kapasitet tilgjengelig for ATA på dag-kveld.
Når alle korreksjoner er gjort står vi igjen med den tida som utgjør kapasitet til å yte ATA-tjenester pluss et
estimat på indirekte tid knyttet til dokumentasjon, møter, opplæring/kurs, kontakt med samarbeidspartnere,
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pårørende osv. Kravet til andel indirekte tid skal tilfredsstille god produktivitet. For hjemmesykepleie bør
den ikke overstige 25-30%, for hjemmehjelp bør den ikke overstige 10%).
Beregningene viser at det så å si ikke tid igjen til indirekte gjøremål. I snitt har avdelingene 6,4%
andel indirekte tid. Aust har 11%, vest 7% og sør har 1%. Dette er det umulig å leve med.
Avdelingsleder har samme oppfatning av kapasitet i forhold til mengde oppgaver, og viser til at de sparer
tid ved å kutte ned på møter, forskyving av oppgaver, evt utføre oppgaver på en utilfredsstillende måte,
redusere på pauser mv. Alt dette påvirker HMS i avdelingen.
Kapasiteten er stor nok dersom en legger til grunn at mengde tjenester normaliseres, jfr avsnittet om
effektivitet ovenfor. Det er også uforståelig at avdeling vest ikke har avviklet den uforsvarlige driften av
Alderspensjonatet der det går med så mye kapasitet at alle andre i avdelingen får enda dårligere tid til å gjøre
sine oppgaver. Anbefalingen for å komme ut av dette må bli at det foretas en grundig gjennomgang av
mønsteret for tildeling av tjenester med sikte på å bringe et bedre samsvar mellom brukernes funksjonsnivå
og mengde tjenester, innføring av velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og andre nødvendige tiltak.
Parallelt må det gjøres en gjennomgang av måten en organiserer løpende arbeid med sikte på å luke ut
unødige prosesser. Endelig er det helt nødvendig å avvikle merforbruket av tjenester ved Alderspensjonatet
som er kostnadsberegnet til 3,6 mill kr.
2.6.7

Trygghetsalarm

I alt 218 personer har trygghetsalarm, det er noe færre enn en kunne forvente. Leie av mobil alarm koster
336,- kr pr mnd, analog alarm koster 291,- pr mnd.
Trygghetsalarm er effektivt som lavterskeltilbud – det erstatter ofte fysisk tilsyn. Teknologien er en del av
forrige generasjons velferdsteknologi, og blir nå oppgradert til neste generasjon digitale alarmer ved at det
blir mulig med toveis kommunikasjon og påbygning av enheter og sensorer for overvåkning av ulike
hendelser som fall, epilepsianfall osv.
I kapitel 1 er det tatt opp spørsmål om hvordan trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi bør håndteres
som kommunal tjeneste kontra privat ansvar. Det er viktig at dette blir avklart.
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2.7

Barn og helse, psykisk helse og rus

For oversiktens del gjengis hele Barn og helse med hensyn til internt kodeverk og ressurser.
Koder i
Cosdoc

Barn og helse

5
50

Ansvar Tjeneste

Lønn

Kode

54544

kode

3104

Psyk helse og rus

20 238*

27*

501 Fredtunvn HDO, ekskl Pluss 18

3104

2543

8250

12,5

502 Psy h & rus, Hj.spl, adm og dagtid

3104

2541

2364

3,25

3104

2543

3450

4,8

3104

2543

3600

4,6

Tiltak utenfor inst

3104

2431

2574

4

51

Gnisten dags lavterskel

3104

2343

874

1,5

52

Oppsøk ungd-team

53

Pluss 18

Tiltak i hjemmet, samdrift m TSV
503 Toreskogvn (TSV) bolig yngre

0
2253

5,4

530 Pluss 18

3104

2513

1510

3,8

531 Smievn bol psy (Andre tiltak)

3104

2513

743

1,6

10199

16,8

Barnevern



Årsverk
80

Barnevern, barn og unge

3109

2308

453

1,6

Barnevern

3109

2440

7966

14,7

Andre tiltak, miljøarbeider

3109

2513

957

0,5

Helsestasjon og lege/vakt

3101

16719

24,44

Helsestasjon inkl legetid

3101

2320

11283

19,29

Legevakttjen, stab ++

3103

2412

5436

5,15

Kommuneoverl miljøretta helsev.

3005

2332

664

0,5

Legetjenester

3006

3597

4,32

Helsestasjon (inkl legetid)

3006

2320

666

0,87

Legetjen, med/uten dr.avtale

3006

2410

1911

2,23

Institusj. pleie og omsorg

3006

2532

1020

1,22

Psy helse, rus: Antall årsverk, fordeling av årsverk og rammer for lønn kan være unøyaktig grunnet
usikker inndeling i tjenester og fordeling av stillinger på ulike tjenester. Dette er i endring, og vil få
et mer oversiktlig format.

Helsestasjon, barnevern og legevakt omtales i begynnelsen av dette kapitelet. Her omtales de tjenestene
som IPLOS-registreres og som er tilgjengelig for ressursanalyse.
Inndelingen i ansvar og tjenester for miljøarbeidertjenesten (ansvar 3104 – tjeneste 2543) dekker både
hjemmetjenester og bemanning i boligene Fredtunveien og Toreskogveien, de er gråmerket i tabellen. Disse
tiltakene har altså felles bemanning og felles økonomi. Dersom dette betyr at det organiseres i èn turnus vil
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det kunne tas ut stordriftsfordeler. Dersom så ikke er tilfelle er den valgte inndelingen mest egnet til å
maskere styringsdata, det vanskeliggjør en del av ressursanalysen.
2.7.1 Brukeroversikt
I brukeroversikten for hele p/o har psykisk helse totalt 180 brukere, 5 er uten timetjenester, 175 har
timetjenester. Pleietyngden er i gjennomsnitt 1,56, snitt timer/uke er 5,2. I den tabellen er brukere som
psykisk helse/rus har felles med hjemmetjenestene og/eller andre samarbeidende avdelinger tatt med hos
disse. Når alle som har tjenester fra psykisk helse/rus telles opp samlet ser bildet slik ut:

Antall
brukere
239
239

Antall
uten
timer
5
5

Antall
med
timer
234
234

196

5

191

1,87

2 597,1

13,6

2

2,67

458,5

229,3

117

1,57

216,3

1,8

5

5

1,5

44,6

8,9

57

57

2,5

1 463,1

25,7

10

10

1,92

414,6

41,5

Pluss 18

43

43

1,4

53,4

1,2

530 Pluss 18 øvrige

39

39

1,4

38,4

1

531 Smievn bol psy

4

4

1,36

15

3,8

Klepp
Barn og helse

5
50

Psyk helse og rus
501 Fredtunvn 33 HDO
502 Psy h hj.boende
503 Toreskogvn bol yngre
504 Psy h felles med
inkl 33
støttek.
505 andre,
Fredtunvn
øvrige

53

Snitt
pleiety
ngde
Sum
br. med timetimer
verk
1,79 2 650,5
1,79 2 650,5

2
122

5

Snitt
t/u tot
11,3
11,3

Kode 5-50-504 inneholder brukere som har tjenester også fra andre avdelinger. De fleste av disse har
tjenester fra distriktene i hjemmetjeneste, noen har tjenester fra miljøtjenesten. Det er disse brukerne som
i det alt vesentlige trekker opp pleietyngden og antall timer/uke. 6 av dem er mennesker med
utviklingshemming. Det kan hefte usikkerhet rundt disse registreringene, men dette feltet representerer ikke
andre utfordringer enn de en må møte i det enkelte brukertilfelle. Nærmere undersøkelser på systemnivå er
ikke nødvendig.
Fredtunveien (kode 501) er et boligtiltak med heldøgns tilbud (2 nattevakter), som også yter tjenester til en
3 person som har annen bopel, men med liknende behov. Denne er registrert i 5-50-505 Fredtunveien
øvrige i tabellen, der det er i alt 10 brukere. 9 av disse har altså tilbudet fra Fredtunveien i egne hjem.
Toreskogveien (kode 503) har 5 plasser, tilbudet gis på dag/kveld. De som jobber der har også oppdrag
blant hjemmeboende (kode 502). Bemanningen i disse to enhetene bør ses under ett.
Psykisk helse felles med andre (kode 504) oppsummerer brukere der psykisk helse er inne men der brukeren
er grunnregistrert annetsteds. Informasjonsverdien i oppgitte tall kan være begrenset og tillegges ikke vekt.
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Pluss 18 retter seg mot yngre med fokus på livsmestring, boveiledning, arbeid og skole. Tiltaket driftes med
en felles personalressurs sammen med Smieveien som er et boligtilbud.
I alt 42 av brukerne innen psykisk helse/rus er tildelt kommunal bolig.
Avdelingen har utstrakt samarbeid med andre aktører i kommunen, herunder barnevern og NAV. De
dekker blant annet en 80%-stilling i et av NAV’s tiltak (VIA). For tiden utarbeides konkret plan for
tilpasning av tjenestene til ‘Taktskifte’.
2.7.2 Aldersfordeling
Figuren viser fordeling av brukerne. 10 er under 20 år, 28 er over 60 år, men hovedtyngden 161 (67%) er i
alderen 20-49 år. Dette følger et landsomfattende mønster. Det er åpenbart at opptrappingsplanen for
psykisk helse var på sin plass, og etter at den ble avsluttet har kommunene videreført satsingen. Det er
imidlertid betenkelig at en så stor andel av befolkningen sliter med psykiske plager. For omsorgstjenestene
er det til ettertanke at en veldig stor andel av de som etter hvert skal bli gamle kommer inn i alderdommen
med en blanding av geriatri og psykiatri. Vi ser allerede et økende antall sykehjemsplasser som
spesialtilpasses (også bemanningsmessig) for disse gruppene.
Det er særlig bekymringsfullt at antall yngre øker. Snittalderen i Toreskogveien er 32 år (5 brukere), i Pluss
18 er snittalderen 23 år (43 brukere). I den gruppen som psykisk helse/rus har felles med andre avdelinger
er snittalderen 47 år.
Framveksten av mange unge med
psykiske
problemer
er
problematisk. Antall yngre som
blir trygdet øker.

Psykisk helse/rus, aldersfordeling, antall
brukere
70 - 79 år
67 - 69 år
60 - 66 år
50 - 59 år
20 - 49 år
0 - 19 år

9

Forskningsrapporter17 går langt i å
antyde at en del av dette henger
sammen med at familier
reproduserer problemer, det går i
arv.

3
16

35
161
10

Det hviler et stort ansvar for
tjenesteapparatet å lykkes med
god hjelp til brukerne slik at
alderdom i minst mulig grad skal påvirkes av også dårlig psykisk helse. Men noen vil uansett utvikle krevende
psykogeriatriske problemer.
0

50

100

150

200

Alt i alt bør en se på hjelpeapparatet med nye øyne. Psykisk helse/rus kan ikke forventes å lykkes alene, til
det er problemene altfor store. I tillegg må blikket rettes mot samarbeid med de ordinære
omsorgstjenestene, tjenestene til barn og unge innen oppvekst og kultur, tjenester og tilbud relatert til
folkehelse, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og NAV. Dersom trendene skal snus må det tenkes og jobbes

Universitet i Agder og Agderforskning, FoU-rapport 9/2009. Torun S. Olsen, Nina Jentoft, Hanne Cecilie Jensen.
http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/219891?=true&_ts=1252fccab00
17
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annerledes. Det er derfor avgjørende at tjenestene ikke isolerer seg selv eller andre. Det rapporteres i Klepp
at aktørene har ulike syn på for eksempel hvem som skal ha ansvar for hvilke saker. I dette bildet nevnes
psykisk helse ofte. Løsning på dette ligger i få fram kriterier og tjenestebeskrivelser.
Alle IPLOS-registrerte tjenester som gis til brukerne framgår av tabellen nedenfor. Det er ikke sikkert at
oversikten er uttømmende, arbeidsmønstrene som er beskrevet tyder på at det trolig ytes mer tjenester enn
det som vises..
Tjennr
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
21

Ant.
Betegnelse
brukere
V - Praktisk Bistand
28
V – Praktisk bist
oppl.
17
V - Dagsenter
10
V - Matombringing
8
V - Trygghetsalarm
14
V - Avlastning
2
V - Avlastning i inst.
1
V - Støttekontakt
59
V - Omsorgslønn
1
V - Omsorgsbolig
19
V - Annen bolig
49
V - Sykepleie
205
V - Langtidsopphold
1

Timer
47

Timer/uke
1,7

28
175

1,6
17,5

22
79
157
3

11,0
79,0
2,7
3,0

1890
1

9,2

Tabellen illustrerer et ganske variert
tilbud, brukere med psykiske
vansker har behov for mange typer
bistand. I tillegg til det som vises
kommer tjenester som ytes av f eks
skolehelsetjenesten,
NAV,
spesialister mv
Praktisk bistand (begge kategorier)
er underrapportert, mens sykepleie
er overrapportert.

Antall brukere

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)

Pleietyngde
Antall brukere
Antall uten timer
Antall med timer
Snitt timer/uke

Tot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

239
5
234

33
2
31

70

16

8

7

4

4

5

1
1

5

1

2

1

70

54 28
1 1
53 27

16

8

7

4

4

5

5

1

2

1

10,3

1,5

1,6

3

11,8

7,7

40

12,7

46

57,9

86,2

112

102

1

10,
6

14

62% er menn, 38% er kvinner. Dette er tilnærmet motsatt kjønnsfordeling sammenliknet med
omsorgstjenestene for øvrig, der en gjengs regner at 2/3 er kvinner og 1/3 er menn.
2.7.2.1 Produktivitet

Enheten har god produktivitet innen hjemmetjenestene, om lag 30% indirekte tid og 70% direkte tid (ATAtid) er bedre tall enn vi vanligvis finner. Arbeidsmønstrene er slik at det går med mer tid til nettverksmøter,
kontakt pårørende, journalarbeid og dokumentasjon enn i de ordinære hjemmetjenestene.
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2.7.2.2 Hjemmeboende

Antall brukere og timer/uke tjenester som ytes til hjemmeboende, praktisk bistand og sykepleie.
Antall brukere
Pleietyngde
Antall brukere
Antall uten timer
Antall med timer
0 - 19 år ant.
20 - 49 år ant.
50 - 59 år ant.
60 - 66 år ant.
70 - 79 år ant.
Antall timer/uke
Pleietyngde
Antall brukere

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
Tot

1

2

3

4

5

6

7

8

122
5
117
2
82
21
8
1

21
2
19

40

34
1
33

13
1
12

4

5

1

4

5

1

40

9

10

11

2

1

1
1

2

1

12

13

14

14

16

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
Tot 1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 14 16
1,8

1

1,6

1,4 3,9

2

2,7

4

4

9

0

2.7.3 Psykisk helse – utskrivning/avsluttede tjenester
Et av kriteriene for god drift i henhold til ‘Taktskifte’ er at tjenestene avsluttes. Innen psykisk helse er det
et stort antall brukere, og det er kritisk viktig at tjenestene ikke forblir livslange. Det må selvsagt ikke
konkluderes at en tjeneste som avsluttes automatisk innebærer mestring, men en viss sammenheng skal det
nok være.
Med Cosdoc som kilde er det oppsummert hvor mange tjenester som er avsluttet fra psykisk helse i
tidsrommet mars 2016 til 01.sep 2017. Antallet er 181 i alt, og det fordeler seg på avdelingene som vist i
tabellen. Det interne ordskiftet har medført en hypotese om at avsluttede tjenester innen psykisk
helse medfører overføring av ansvaret til andre avdelinger. Hypotesen må testes!
Av summen på 181 gjelder 80 (44%) psykisk helse, 28 (15%) rus, 8 (4%) burettleiing, 18 (9%) støttekontakt
og 49 (27%) Pluss 18. Det har vært av interesse å kartlegge hva som er skjedd etter avsluttet tjeneste.
Neste linje i tabellen gjelder avslutninger som skyldes død (noen få) eller feilregistrering i Cosdoc, de utgjør
i alt 42 (23%) av samtlige. Tallet kan virke høyt, og har nok sammenheng med innkjøringsproblemer i
forbindelse med oppstart av Cosdoc. Tjenester er ført som avsluttet uten egentlig å være det, det vil si at
tjenesten fortsatt er aktiv, tjenesten er feilaktig opprettet osv. Andre typer feilregistrering forekommer også.
Så alt i alt skal en se bort fra denne kategorien.
Netto antall avslutninger er altså 181 minus 42 = 139. Det er disse som er interessant for nærmere
undersøkelse.
I alt er det 92 (66%) av alle som er avsluttet uten at det var behov for andre tjenester, dvs at tjenesten er
fullstendig avsluttet. Andelen av sum varierer avdelingsvis; psykisk helse har avsluttet 51 (85%) til ingen nye
tjenester, rus har avsluttet 15 (88%) til ingen nye tjenester. Burettleiing og støttekontakt har små tall, mens
Pluss 18 har avsluttet 24 (52%) til ingen ny tjeneste.
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I alt 5 avslutninger (4%) er fulgt opp med pause og senere repetisjon av samme tjeneste. I alt 34 (24%) er
avsluttet med videreføring av andre tjenester fra psykisk helse.
Avsluttede tjenester som har senere tjenester i andre avdelinger utgjør 8 (6%). I alle hovedsak er dette
tjenester som brukerne også hadde fra før og som altså videreføres. 5 av 8 gjelder avsluttet støttekontakt,
Antall avsluttede tjenester innen psykisk helse mars
%2016 - 1. sep 2017. Hva har skjedd etter avslutning? andel
Sum mars 2016 - 1.aep 2017
100 %
Avslutninger vedr død eller som er feilregistrert som
ikke påbegynt/ikke avsluttet tjen mv.
23 %
Korrigert netto antall avslutninger
77 %
%andel
Korrigert netto antall avslutninger
100 %
Ingen nye tjenester etter avslutning
66 %
Avslutn med pause og repetisjon av samme tjeneste 4 %
Forlengelse med andre tjenester fra avd.psy helse
24 %
Avslutn m fortsatt eller nye tjenester fra andre avd
(hverdagsreh., hjemmespl, friskliv, miljøtjen.)
6%

Sum
181
42
139

Psy
helse
80

Rus
28

Sum
139
92
5
34

20
60
Psy
helse
60
51
3
3

11
17
Rus
17
15
1
1

8

3

0

Burett Støtte Pluss
leiing kont
18
8
16
49
3
5
3
5
11
46
Burett Støtte Pluss
leiing kont
18
5
11
46
1
1
24
1
3
5
22
0

5

0

resten (3) gjelder psykisk helse.
Alt i alt viser tallene at hypotesen (se innledningen) ikke kan bekreftes. Det antall avslutninger
som har medført påfølgende arbeid for andre avdelinger er tilnærmet lik null, stort sett er det
videreført tjenester som allerede er blitt gitt før psykisk helse kom inn i bildet. Mønsteret er stort
sett todelt; 2/3 avsluttes til ingen nye tjenester, resten avsluttes stort sett til oppfølging av egen
avdeling.
En konsekvens av funnene må være at avdeling psykisk helse selv følger med på hvordan det går
med avsluttede vedtak på lengre sikt – i hvilken grad kommer brukerne tilbake?

2.8

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten har flere driftsområder, brukerne er mennesker med utviklingshemming og/eller andre større
funksjonsnedsettelser. Tilbudet gis i brukernes egne hjem, i institusjon (barnebolig og avlastning), avlastning
i andre private hjem, dagtilbud og i boliger med heldøgns tjenester.

Aldersgruppe
Sum
0 - 19 år
20 - 49 år

Antall
125
61
41
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50 - 59 år
60 - 66 år
67 - 69 år
70 - 79 år

Snittalderen er drøyt 27 år, tabellen til venstre viser
spredningen. Hovedtyngden (49%) er under 20 år, 20-49 år
utgjør 33%. I alt 5 har nådd pensjonsalder, og faller dermed
også utenfor ordningen med refusjon for ressurskrevende
tjenester.

12
6
3
2

Brukeroversikten oppsummerer i alt 125 brukere som samlet har enkelt vedtak om ATA-tjenester på 8103
timer/uke, tilsvarende 228 årsverk, noe av dette er timer på natt. Timetallet inkluderer også støttekontakter,
omsorgslønn og privat avlastning.

2
20
21
23
24
25
250
251
252
253
26
260
261
27
270
271

Klepp, totalt
Miljøteneste
P.Krohns vei 5 (4) HDU
Kjøpm.br/Kløvervn 3-7-11
HDU
Fredtunvn 8 9 12 b-f HDU
Kåsen/Runevn HDU
Barne- og avl bustad HDU
B&avl bustad HDU
Avlastn i inst + andre tj
Avlastn priv + andre tj
Støttekont uten andre.tj
Fjogstgadvn dags. og HDU
Fjogstadvn bolig HDU
Fjogstadvn andre uten døgntj.
P.Krohnsv 27 HDU
PK 27 b- bolig og HDU (118)
PK 27 andre uten døgntj

Antall
brukere
779
126
4
13
9
7
59
4
14
18
23
18
7
11
16
9
7

Antall
uten
timer
104
1

Antall
med
timer
675
125
4

1

12
9
7
59
4
14
18
23
18
7
11
16
9
7

Snitt
Snitt t/u
pleietyn
brukere
gde med
Sum
med
timer timeverk timer
2,19
8 130,2
12
2,68
4 974,8
39,8
3,89
678,5
169,6
2,53
3,18
3,12
2,44
4,47
3,28
1,96
1,94
2,46
3,36
1,89
3,13
4,12
1,85

481,6
506
384
1 193,3
311,1
556,7
245,1
80,5
589,8
547,8
42
1 141,7
1 105,3
36,4

PU Antall
brukere
22
22
1

40,1
56,2
54,9
20,2
77,8
39,8
13,6
3,5
32,8
78,3
3,8
71,4
122,8
5,2

Brukeroversikten er justert for å legge til rette for analyse av heldøgnsdrift kontra annen drift. Det innebærer
at antall brukere i de enkelte tiltakene kan avvike i forhold til det vanlige. Tilsvarende er gjort med
økonomioversiktene, slik at ressurser som benyttes i heldøgnssdrift er skilt ut der det trengs for analysen.
Under ansvar 3315 i miljøtjenesten er det 4 tiltak utenfor beregningene nedenfor. Dette er brukere med
følgende tjeneste og prosjektnummer: 2547/1350, 2547/1370, 2720, 2881/1370. Tjenestene gis i andre
kommuner eller utenfor kommunens ordinære drift/vernet bedrift.
2.8.1 Brukerne, antall etter bolig og timer
Antall brukere etter pleietyngde
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1
5
1
4

11
4
7

72

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
Tot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

16

125
4
Kjøpmannsbr. HDU 13
Fredtunveien HDU 9
Kåsen HDU
7
B og avl.bol HDU
4
-Avlastn i inst.+ a.tj 14
-Avlastn priv + a.tj 18
-Støttekont u/a.tj.
22
Fjogstadvn. HDU
4
Fjogstadvn andre
11
PK 27 HDU
9
PK 27 andre
7

1

15

15

11

15

12

3

10

6

3

8
1

5

3

1
1

2

2

1

1

2

1
2

9
2
1
2

3

1
1

1

1

7
1
1
1
1

1
1
1

2

1

2

1

1

Sum
PK 5 HDU

1

5
4

3
5

1
3

1
2
4

2
2
3
3

2
2
3

3

1

1
1
1
1

2
1

2

1
2

2

2

3

2
2

1

2

2

2

3

2

Gjennomsnittlig timer/uke i 16 grupper:
Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
Tot
Sum
PK 5 HDU

1

39,8 16,6
169,
Kjøpmannsbr. HDU 40,16
Fredtunveien HDU 56,2
Kåsen HDU
54,9
B og avl.bol HDU 77,8
-Avlastn i inst.+ a.tj 39,8
-Avlastn priv + a.tj 13,6 16,6
-Støttekont u/a.tj.
3,5
Fjogstadvn. HDU 78,3
Fjogstadvn andre
3,8
122,
PK 27 HDU
8
PK 27 andre
5,2

2

3

4,5

5,4 6,7

4
2

6,5 8,5
2
24,
5

9,7
2,2
1
0,5

4

11, 12
5,21 2,7
2
1 2,5
4,8 3,5

5

6

7

8

9

10

11

8,2 11,3 19,7 18,3 37,9 68,5 145
147
6,5
10
23
32 44,8 153
17
18 117,
5
1
18
94
5,3 23,2
22 17,2
2,6 5,7
6
9,3 2,5

12,3 49,5 27,3
13
13,1
2,7
60

128,1
186,8
152,8
106,3

86,4

2.8.2 Oversikt over tjenester og antall brukere
Tjennr
1
2
3

Betegnelse
V - Praktisk Bistand
V - Opplæring
V - Brukerstyrt pers. ass.
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14

16

125 115, 110,2 33,5
1583
120
121,
107
5
141,
167,7
5 46,3 72,5
112,
2

120,6 121,
5
158,
6

9,7

12

1

117
143,
3

86,8 98,5

73

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

V - Dagsenter
V - Matombringing
V - Trygghetsalarm
V - Avlastning
V - Avlastning i inst.
V - Støttekontakt
V - Institusjon/HDO
V - Omsorgslønn
V - Omsorgsbolig
V - Annen bolig
V - Tvang
skadeavvergende
V - Sykepleie
V - Rehabilitering
V - Dagopphold
V - KO-Utredning/beh.
V - KO-Rehabilitering
V - Annet korttidsopp.
V - Langtidsopph
(barnebol)
V - Nattopphold
V - Tvang planlagt
V - Tvang helsehjelp

19
10
3
18
15
64

229

12,1

238
482
175

13,2
32,1
2,7

9
26
2

94

10,4

4
69

3664

53,1

2

2

Som nevnt også vedrørende andre avdelinger: måten Klepp gjør vedtak og koder tjenestene medfører at
antall timer/uke praktisk bistand underrapporteres, mens sykepleie overrapporteres.
2.8.3 Avlastning
I alt 61 har tilbudet. Vi har tidligere sammenliknet rekruttering av brukere i Klepp med Eigersund, der det
totalt rekrutteres mange flere brukere til omsorgstjenestene, målt pr 1000 innbyggere enn i Klepp. I
Miljøtjenesten/avlastning er det motsatt, i Klepp rekrutteres flere enn i Eigersund.
Til avlastning rekrutteres 32 brukere pr 1000 innbyggere mot 19 i Eigersund. Regnet i forhold til
innbyggertallet under 20 år rekrutteres 14 brukere til avlastning pr 1000 innbyggere < 20 år i Klepp, mens
tallet er 14 i Eigersund. Begge tallene er altså en del høyere i Klepp enn i Eigersund.
2.8.4 Barnebolig
Det to barneboliger, den ene er tilknyttet avlastningsboligen (samdrift) og KOSTRA-rapporteres som
institusjon. Den andre driftes av PK 27. Hvorvidt det er skarpe skiller mellom ressursbruk i disse enhetene
og den øvrige drifta er ikke undersøkt.
2.8.5

Ressursbruk

Drifta er krevende, og store deler kommer inn under ordningen med statlig refusjon for ressurskrevende
tjenester som vist i tabellen nedenfor.
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I alt er kapasiteten på om lag 123 årsverk. Økonomisk ramme for direkte tjenesteyting (turnuskostnader ATA) er 85,6 mill kr hvorav 70 mill kr gjelder drifts av heldøgns tilbud. I alt innkreves refusjon for
ressurskrevende tjenester med 39,3 mill kr i 2017. I tillegg får Klepp økte overføringer fra utgiftsutjevningen
i statsbudsjettet (rammetilskudd) basert på innrapportert 59 brukere med utviklingshemming, hver av disse
er beregnet med 0,62 mill kr i økte overføringer. Overføringene skjer som integrert del av
rammeoverføringene (frie inntekter/ikke øremerkede) med til sammen 36,6 mill kr. I sum mottar altså
Klepp kommune overføringer på 39,3 + 36,6 mill kr = 75,9 mill kr i 2017. Kommunens nettokostnader er
derved om lag 9,7 mill kr (11% av totalen).
Økonomisystemet grupperer tjenestene slik som tabellen viser.

2

Miljøteneste

20
21
23
24
25
250
250
250

26
260
261
262
27
270
271

Sum
Adm miljøteneste
P.Krohns vei 5 HDU
Kjøpmannsbr/Kløvervn 3 7 11 HDU
Fredtunvn 8 9 12 b-f HDU
Kåsen/Runevn HDU
Barne- og avl bustad+leie HDU
Barnebol miljøarb HDU
Barnebol hjemmespleie
Barnebol miljøarb II
Støttekont og EST, under 18 år
Avlastning privat, kjøp tjenester
Fjogstgadvn inkl dagsenter
Fjogstadvn, HDU
Dagsenter
Fjogstadvn andre
P.Krohnsv 27 HDU
PK 27 b-bolig og HDU
PK vei 27 andre uten døgntj

Estimat
Refusjon
lønn/hjemler
ress.
i turnus
krevende
Ansvar Tjeneste
2017
tjenester
Hele 1000-kr
84 570
39 300
(962)
650
3315
2540
15 203
7 900
3305
2543
7
489
2 300
3312
2543
7 344
4 300
3307
2543
5 922
3 350
3311
2543
12 558
3310
4 849
7 150
3310
2538
1 681
3310
2541
6028
3310
2543
555
3310
2344
1
454
2425
12 141
3308
7 605
3 900
3308
2543
4 536
3308
2342
21 904
3306
2543
21 404
9 750
2543
500
2538

Tallene viser lønn i 2017-lønnsnivå for stillingshjemler, fratrukket lederlønn, som legges til grunn i budsjett
for 2018, jfr ‘budsjett pr hjemmel, budsjettdato 01.08.2017’. Unntaket er PK 5 og PK 27, der drifta i 2017
avviker betydelig fra budsjett og lønn i hjemmelsoversikten. For disse boligene er brukt estimert
lønnskostnad fratrukket sykelønnsrefusjon og lederlønn i regnskapet pr september 2017 med 15,2 mill kr
for PK 5 og 21,4 mill kr for PK 27. De høyere kostnadene skyldes dels ekstra overtid, vikarer og liknende.
I tillegg kan det være stillingshjemler som er flyttet mellom de ulike tjenester, men som det ikke er korrigert
for i hjemmelsregisteret på budsjett-tidspunktet i august.
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Rapporterte årskostnader i institusjonsbarneboligen utgjør 1,72 mill kr, mens kostnadene er barneboligen
tilknyttet PK 27 er estimert til om lag 1,5 mill kr. Kostnadene er i begge tilfeller vanskelig å vurdere, blant
fordi sammenlikningsgrunnlag hos andre mangler; alle slike tiltak er individuelt tilpasset.
De forhold angående tallgrunnlaget medfører et mindre forbehold om at regnskap 2017 vil ha et utfall som
viser mindre avvik fra det som er lagt til grunn. Avvikene forventes ikke å være av slik størrelse at endrer
hovedkonklusjonene.
2.8.5.1 Kostnader pr bruker i bofellesskap etter grad av funksjonstap

Totalkostnadene ved drift av heldøgnstilbud i bolig utgjør om lag 70,3 mill kr. Fordelt på de 52 brukerne
etter hvor store behov de
har
(grad
av
HDU, årskostnader (lønn) pr bruker etter grad av
funksjonstap)
viser
funksjonstap
figuren
at
gjennomsnittet er 1,35
HDU alle komm (n=2189 brukere) HDU Klepp (n=52)
mill kr, 24,3 % mer enn
snittet for de andre
2 105 421
kommunene. Brukere
1 686 685
med lette funksjonstap
1 352 231
(10
brukere)
har
1 086 811
betydelig
lavere
910 318 844 705
kostnader i Klepp enn
hos de andre, mens
358 174
79 905
snittet for de med
middels funksjonstap i
Totalt
Lette f.tap
Middels f.tap
Tunge f.tap
Klepp (15 brukere) ligger
8 % lavere enn de andre.
De 27 med tunge funksjonstap i Klepp ligger 24,7% over de andre.
Det er altså de brukerne med størst funksjonssvikt som trekker kostnadene opp. Det påvises stor, til dels
meget stor funksjonssvikt hos en del brukere. Oversikten over alle tjenestene foran viser at det i alt er 4
tvangsvedtak.
2.8.5.2 Kostnader etter størrelse på bofellesskapet

Vi sammenlikner årskostnadene i bofellesskapet med snittkostnader for bofellesskap av samme størrelse.
Det er selvsagt at kostnadene varierer med brukernes medisinske tilstand, men bakgrunnen for
beregningene nedenfor er å vise at drift av denne type bofellesskap også er følsom for smådriftsulemper og
stordriftsfordeler. Skalaøkonomiske effekter gjør seg altså gjeldende. Hvordan ser dette ut i Klepp?
Figuren viser kostnadene i Klepps botilbud sammenliknet med snittene for de som er undersøkt med ulike
antall brukere. Trendlinjen for de vi sammenlikner med viser tydelig at kostnadene pr bruker reduseres med
økende antall brukere. De blå søylene viser snitt for alle undersøkte. De gule søylene viser snitt for de
boligene i Klepp som har kostnader på linje med eller lavere enn eller på linje med de vi sammenlikner med.
Det gjelder Kjøpmannsbrotet, Fredtunveien, Fjogstadveien og Kåsen. 3 av de 4 følger samme mønster
som trendlinjen, mens Kåsen ligger betydelig lavere enn trendlinjen.
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Årskostnader (turnus) for brukere i HDU etter antall brukere i
boligen, hele 1000 kr 2016 (102 bofellesskap, 583 brukere).
Skalaøkonomiske effekter
Kjøpm.br (13)
12 br +
11 brukere
10 brukere
Fredtunv.(9)
PK 27 (9)
9 brukere
8 brukere
Fjogstadvn (7)
Kåsen (7)
7 brukere
6 brukere
5 brukere
PK 5 (4)
4 brukere
3 brukere
2 brukere
1 bruker

576
669
775
980
816
2378
676
814
1086

600
1227
986
1140
3800
1243
1587
2554
2996
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

PK 5 og PK27 skiller seg vesentlig fra snittene for henholdsvis 4 brukere og 9 brukere; PK 5 har kostnader
som er 3 ganger større enn snittet for andre med 4 brukere og PK 27 har kostnader som ligger 3 ½ ganger
høyere enn snittet for de med 9 brukere. Det er ikke mulig med det grunnlaget ressursanalysen har å si noe
om dette kostnadsnivået er drevet opp av bare brukernes behov, eller om andre forhold spiller inn. Gitt en
reduksjon i snittkostnadene i PK 5 og PK 27 med 1 mill kr pr bruker vil det gi en redusert kostnad på 2,6
mill kr, 5,2 mill kr dersom reduksjonen er 2 mill kr 18. Dersom begge boligene kommer ned på
snittkostnadene vi sammenlikner medfører det kostnadsreduksjon på 4,8 mill kr pr år for Klepp kommune.
Dersom det skal vurderes tiltak er det vesentlig at kvalitet for brukerne ivaretas som 1.prioritet.
2.8.5.3 Vurdering

Aktørene formidler at det er over tid utviklet til tilbud som en har ønsket skal være godt, og de har vært
bevisst på det høye kostnadsnivået. Videre undersøkelser må belyse om smådriftsulemper gjør seg
gjeldende. Det pekes også på at den statlige refusjonsordningen i seg selv kan være et incitament til å holde
et høyt kostnadsnivå, til tross for at kommunen selv må bære 20% av de kostnadene som overstiger
innslagspunktet. Betyr det at bemanningen hadde vært lavere dersom refusjonen var mindre gunstig?
Dersom dette stemmer er det ikke heldig, på sikt kan det bidra til å undergrave oppslutningen om ordningen

18

Kompensasjonsgrad i refusjonsordningen er 80% over innslagspunktet på 1,16 mill kr i 2018.
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som sådan. Det må begrunnes faglig at den høyere bemanningen er forenlig med krav til kvalitet rundt
brukeren. Sammensetning av brukere i det enkelte tiltak er også et tema som kan være aktuelt å se på.
Bemanningen er meget omfangsrik i begge de nevnte boligene. At enkeltbrukere eller mindre grupper av
brukere har høy bemanning er ikke særegent, snarere normalt. Det særegne er at gjennomsnittskostnadene
er så høye, for såpass mange brukere, i to boliger. Nivået er så høyt at det i seg selv gir et selvstendig
grunnlag for nærmere undersøkelser, hva enten nivået er drevet opp av brukerbehov, krav til sikkerhet, god
finansiering, valg av arbeidsmønstre eller annet. At det er ganske høyt sykefravær i en av boligene er en
faktor som øker interessen for å vite mer.
Som del av ressursanalysen vil aktørene få tilgang til et kartleggingsverktøy som muligens kan være til hjelp
i det videre, uten at det kan tillegges for mye vekt.
Bakgrunnsteppet for dette er også at aktører i de ulike fagmiljøene som drifter tiltak av liknende type rundt
om i kommunene uttrykker seg ganske forskjellig når det kommer til verdigrunnlag, utvikling av
arbeidsmetoder, tvang og rettssikkerhet, brukernes krav til selvbestemmelse, syn på hva riktig bemanning
er med videre. Det er merkbare fylkesvise forskjeller i bruk av tvangsvedtak og nedlegging (HoL kap 9).
Enkelte framhever at høy bemanningsfaktor kan virke mot sin hensikt og at det svekker grad av
selvbestemmelse. Tvang og makt på et minimumsnivå kan også vise til gode resultater; det er ulike måter å
kontrollere aggresjon på. Alt i alt er det hensynet til brukeren som teller; livskvalitet med et krevende
utgangspunkt.
Disse temaene er gjenstand for oppmerksomhet generelt i det offentlige rom og ikke minst på
myndighetsnivå. Det er med andre ord svært gode grunner for Klepp til å dokumentere sin særstilling.
En tilråding vil være å undersøke om Habiliteringstjenesten19 kan bidra til å belyse situasjonen i Klepp. Det
må søkes mot en bred kartlegging både på individnivå og systemnivå, fokus på arbeidsmåter med videre.
Fylkesmannen som tilsynsmyndighet vil trolig også kunne gi råd om veien videre.
2.8.6

Dagsentertilbud

Cosdoc rapporterer 19 brukere med dagsentertilbud, i alt utgjør vedtatt timeinnsats 229 timer/uke,
gjennomsnittlig 12,1 timer/uke pr bruker. Alderen til brukerne varierer mellom 19 og 85 år.
Som hovedregel praktiseres at personale i boligen følger brukeren i dagsenteret (personalflyt). Erfaringsvis
er dette gunstig for både kvalitet og ressursbehov.
Et eget dagtilbud, kalt Fjogstadparken, er under oppstart for godt voksne brukere. Foreløpig er det ment
for 5 brukere, det er avsatt 40% stilling til formålet.
Økonomisk ramme for drifta i 2016 var på 5 ¼ mill kr. Drifta er gjennomgående lagt opp slik at personalet
i boligen følger brukerne og yter tjenester til dem i dagtilbudet (personalflyt). Dette er positivt og
kostnadsreduserende. Aktørene rapporterer at de ha lang tradisjon for nettopp samarbeid mellom
boligdrifta og aktiviteter.

19

Habiliteringstjenesten for voksen, HAVO, Helse Stavanger
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2.8.7 Utbygging – endring i struktur og ny bosetting
Det er allerede planer for utbygging, herunder ny avlastningsbolig. Men det er ikke tatt høyde for eventuelt
å endre infrastrukturen for PK5, PK27 eller de andre ressurskrevende boligene. I tillegg til brukere som har
bolig i dag vil det rekrutteres unge som skal bosettes, men som pr i dag bor hos foreldre. Det er blant annet
13 yngre under 20 år som har avlastning i institusjon, ytterligere 18 som har avlastning privat. I tillegg
kommer de som har barnebolig pr i dag.
Alt i alt bør det foreligge en rullerende plan for bosetting som er avstemt mot brukeren/foreldrenes
sysnspunkter og vurderinger.
Det vises til avsnitt om psykisk helse/rus. Drifta i Fredtunveien 33 har liknende trekk som PK5 og PK 27,
og eventuelle grep for å tilrettelegge drifta i bedre infrastruktur bør da ses i sammenheng.

2.9

Sykehjem

På rapporteringstidpunktet 1.sept 2017 ble det rapportert 80 brukere. I alt 15 er på korttidsopphold,
andelen av plasser til korttids er god, kan om mulig økes.

4
40
400
402
41
42
420
421
43

Institusjonsteneste
Kleppheimen 2. etg (23)
Kleppheimen 2.etg
Korttidsopph (lindrende/palliativ)
Sirkelen 2. etg dem (16)
Sirkelen 3. etg LT 12 KO reh 12
Sirkelen 3.etg LT
Sirkelen 3.etg KO
Bukollektivet (16)

Antall
brukere
80
21
18
3
16
27
15
12
16

Snitt PT vekt
11+kog-fys
som vekt 2
3,74
3,19
3,31
2,47
4,36
3,28
3,75
2,69
4,6

Snitt PT
ordinære
vekter
3,34
2,58
2,6
2,47
4,12
2,84
2,97
2,69
4,37

Tabellen viser alle brukerne avdelingsvis. Samlet pleietyngde er 3,74 (skala 1-5) når IPLOS-variablene vektes
med sikte på å framheve kognitiv svikt.Ved bruk av ordinære vekter (slik som brukt ellers i analysen) er
samlet snitt 3,34.
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Funksjonsnivå i sykehjem, alle brukere
4,6

4,5

4,36

4,3

4,2
4,2
4,24,2
4,2
4,1 4,0
4,14,04,1
4,1 4,0 4,1
4,1
4,0
4,04,0
3,9
3,9
3,9 3,93,9 3,8
3,9
3,9
3,9
3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7 3,83,7
3,7 3,7
3,63,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,28
3,3
3,2
3,19
3,1
2,69

Det vanlig å trekke en grense på 4,0 i gjennomsnittlig veiet pleietyngde slik horisontal strek indikerer. Når
sykehjem er prioritert for de tyngste brukerne vil samlet pleietyngde trekke over 4,0. Unntaket er drift med
korttidsopphold som normalt skal skåre noe lavere.
Samlet sett har Klepp kommune skår 3,7, det er noe lavere enn ønskelig. Bak dette snittet ligger
Bokollektivet høyest med 4,6, noe over Sirkelen 2.etg med 4,36, begge tilfredsstillende. Kleppheimen skårer
3,19, et tall som inkluderer korttidsopphold/lindrende, og Sirkelen 2.etg langtidsopphold skårer 3,75.
Avdelingen for korttidsopphold skårer 2,69. Alle disse 3 ligger noe lavere enn ønskelig.
De som har tilbud pr dato fordeler seg slik etter pleietyngde:
Antall brukere i

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)

Grupper ->>
Sykehjem tot
-langlangtidsopphold
-korttidsopphold

Tot

1

2

3

4

80
65
15

1
0
1

2
0
2

1
0
1

1
0
1
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7

8

9

10

11

12
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0
0

8
8
0

4
2
2

2
0
2

1
0
1

3
1
2

13
13
0

2
0
2

1
0
1
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14

16

0
0

11
11
0

30
30
0

80

Kleppheimen
-herav korttidsopph.

21
3

Sirkelen 2.etg dem

16

Sirkelen 3etg
-herav korttidsopph

27
12

Bokollektivet

16

1
1

1
1

5

1

8

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

2

3
2

2
2

1
1

3
2

3

2
2

1

1

3

6

8

1

7

3

12

Tabellen viser at det er noen plasser som er tildelt brukere med lett (1) eller middels (10) stor funksjonssvikt.
Med referanse til avsnittet om HDO ovenfor er det naturlig at det blir etterspurt plass i sykehjem for folk
med begrenset funksjonstap, når boligkapasiteten er opptatt. Endring i praksis for tildeling av boliger
sammen med omdisponering av kapasitet i hjemmetjenesten slik at mer kapasitet går til tunge behov er det
beste tiltaket for å redusere press mot sykehjem og åpne for reduksjon i antall plasser.
2.9.1

Oppholdstid
Mønsteret for tildeling av plasser i
institusjoner har endret seg de siste
årene, og gjennomsnittlig oppholdstid
for de som har tilbudet til enhver tid går
ned. I Klepp viser figuren 2 år som
gjennomsnittlig
oppholdstid
i
sykehjemmene samlet. Kleppetunet (32
boliger) har potensiale til å være et
heldøgns tilbud og viser her 5,2 års
oppoldstid. Alderspensjonatet har til
sammenlikning 1,6 år.

Gjennomsnittlig oppholdstid i sykehjem (de
som har LT-plass i dag) og utvalgte boliger,
undersøkte i 2017. Antall år
Klepp sykehjem tot

2

Kleppetunet

5,2

Egersund 3-ABC shj

2,5

Egersund Lagård shj

1,9

Egersund shj tot

2,4
0

1

2

3

4

5

6

Sykehjem som også er undersøkt nylig i
Eigersund og Lom har stort sett lengre

oppholdstid enn Klepp med variasjon fra 1,9 til 2,5 år.
Dette må forstås også ut i fra variasjoner i dødelighet, se neste figur.
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Dødeligheten påvirker kapasitetsbehovet på alle trinn i
omsorgstrappa, men mest i
øverste trinn, sykehjem.

Antall døde i Klepp, årlig 2007-2016
250
200
150
100
50
0

78

85

81

73

39
39

41
44

45
36

34
39

89

84

88

51
38

48
36

46
42

110
56
54

92
46
46

79
44
35

Gjennomsnittlig,
inklusive
ekstremåret 2014 er antall døde
85,9 i perioden 2007-2016. Når
ekstremåret holdes utenfor er
snittet 83,2.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tallene for 2014 og 2015 er, samlet
sett, atypisk alle andre år. I disse to
årene døde til sammen 202
personer, mens de to høyeste årstallene ellers til sammen utgjør 177. Differansen er 25. Endring i antall
døde med så store tall er uvanlig, og kan ikke forventes å opptre igjen.
Menn

Kvinnner

Sum

En kan regne med at minst 30-40 % av dødeligheten forplanter seg inn i sykehjem og andre kapasiteter på
toppen av omsorgstrappa. Belegget i dagens drift bærer i noen grad preg av at høy dødelighet for et par år
siden har medført at mange innskrivninger til brukere som burde greid seg lenger hjemme. Aktørene
rapporterer at det var vanskelig å finne aktuelle brukere til demenstilbudet i sykehjem i det tidsrommet
dødeligheten var så høy.
2.9.2 Effektivitet i sykehjem – oppsummering
Oversiktene viser at det er et visst innslag av brukere med middels behov, samlet veiet pleietyngde er ganske
lav sammenliknet med andre kommuners sykehjemsbelegg. Noe av dette kan skyldes at det nylig var to år
med ekstremt høy dødelighet, uten at det medførte tiltak for å redusere kapasitet. I den perioden var det
faktisk vanskelig å finne brukere som kunne passe inn i spesialavdeling for demens. Frigjorte plasser ble tatt
i bruk til en del brukere som trolig kunne greid seg lenger hjemme. I ettertid vises dette som effektivitetstap,
plassene er opptatt når det melder seg brukere med adekvate behov for sykehjemsplass. At det i øyeblikket
er en mindre venteliste er en konsekvens.
Alt i alt er det rom for å redusere antall plasser i noen år, gitt at en også omstiller hjemmetjenestene til å yte
mer tjenester når behovene øker. 1 av gruppene i Kleppheimen kan være et alternativ. Dette kan redusere
kostnadene med 7-8 mill kr og tas med i oppsummering av produktivitet og effektivitet i kap 1.
Når en kommer noen år lenger fram i tid vil behovet for plasser kunne øke igjen, noe avhengig av valg som
gjøres mht boliger med mulighet for heldøgns tilbud.
2.9.3

Produktivitet i sykehjem - modellberegning

2.9.3.1 KOSTRA-rapporterte kostnader

KOSTRA 2016 rapporterer 1,264 mill kr som korrigerte brutto driftsutgifter pr kommunal plass i. Dette er
ganske mye høyere enn landsgjennomsnittet, snittet for Rogaland og samme kommunegruppe.
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Utregnet
innebærer
kostnadsnivået i
KOSTRA
en
differanse
i
kostnader
på
over 14,3 mill kr
pr år når vi
sammenlikner
med landet ekskl
Oslo
og
kommunegruppe
7.
Sammenliknet
med Rogaland er
forskjellen
på
5,19 mill kr.

2.9.3.2 Modellberegnet sykehjemsbemanning

Sammen med Trondheim kommune og Sintef har Rune Devold AS deltatt i utvikling av grunnlag for å
normere bemanning i sykehjem.20 Etter dette er arbeidet videreført i et forskningsarbeid.21
Modellen bygger på tidsstudier av pleie som ytes til om lag 1200 brukere i sykehjem, målt pleietyngde og
hvor mye av tidsressursene som varierer med pleietyngden og hvor mye ressurser som går med uavhengig
av pleietyngde. Modellens normerte bemanning er anvendt i begge avdelingene i Lagård sykehjem og
sammenliknet med faktisk bemanning pr i dag. Modellens kriterier og kostnadsnøkler er følgende :
1. Faste årsverk
grunnressurs

pr

avdeling

som

4. Tillegg for antall utagerende brukere
5. Tillegg for antall plasser smitte

2. Faste årsverk pr plass som grunnressurs

6. Tillegg for antall plasser psykiatri/demens

3. Tillegg for ADL (brukernes funksjonsnivå)

7. Tillegg for rehab-/korttidsplasser

Modellberegnet antall årsverk er drøftet i flere møter med aktørene, og det er gjort justeringer og
simuleringer av virkningen av ulike faktorer som aktørene mener påvirker kostnadene (utgiftsbehovet).

20

Ressurser følger brukeren i sykehjem, rapport til Helsedirektoratet 2006.

21

Døhl, Garåsen, Kalseth, Magnussen 2014, http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-14-108.pdf
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Tabellen viser endringer i bemanning ved innføring av modellberegnet bemanning på dag/kveld. Aktørene
har i første beregning gitt sine opplysninger om drift og brukerbehov, og sluttresultatet er presentert for
dem. I andre møte (21.sept) ble det gjort en ny gjennomgang, og aktørene har framholdt at beregningene
viser for lav bemanning i tillegg til at det ble korrigert for forhold som var avglemt i første runde. Kolonnen
for 21.sept viser
Enhet/avdeling
Resultat 4.sept 2017,
Resultat 21.sept 2017, simulert resultat av å
endring årsverk
endring årsverk
ta hensyn til alle de
Sum alle, endring dag-kveld
-18,53 (-16,53)
-5,35 (-7,35)
utgiftsbehov aktørene bragte fram.
Kleppheimen
-5,72
-3,07
Totalt antall årsverk
Sirkelen 2.etg
-1,54
-0,04
reduksjon ble redSirkelen 3.etg
-7,53
-4,31
usert fra 18,53 til
Bokollektivet
-3,74 (-1,74)
+2,07 (+0,07)
5,35. Begge tallene
korrigeres
av
midlertidige ekstra bemanning ved Bokollektivet, der sikkerhetstiltak med mer for utvalgte brukere inntil
videre medfører behov for 2 årsverk ekstra. I det øyeblikk tiltakene flyttes til bedre egnede lokaler og
driftsmønstre kan tillegget mest sannsynligvis tas ned.
Beregnet kapasitet omfatter ikke tilført kapasitet fra fysio/ergoterapi, om lag ½ årsverk. Dette er tjenester
som finansieres av Inngangen/fysio/ergoterapi.
Resultatene varierer mellom avdelingene, der det er tydelig at modellen beregner ganske likt dagens
bemanning for sirkelen 2. etg og Bokollektivet, mens Kleppheimen og Sirkelen 3.etg får beregnet en
reduksjon. Dersom en legger sum 16,53 årsverk til grunn betyr det et nedtak i kostnader på om lag 10,2 mill
kr, reduksjon på 7,35 årsverk innebærer nedtak på 4,5 mill kr.
Aktørene framholder at høyt kostnadsnivå i Klepp kan skyldes generelt lønnsnivå i Rogaland, flere
sykepleiere enn vanlig, summen av egenmeldt sykefravær, seniorordninger/seniordager, permisjoner,
turnusrettigheter, velferdsordninger, innleie, kultur for kode tjenester, spredt drift (3 bygg), at
omorganiseringen ikke har fungert, lange beslutningsprosesser, manglende handlekraft både politisk og
administrativt, mange prosjekter/piloter.
2.9.3.3 Reduksjon i sykehjemskostnader – oppsummering

Det finnes ikke ett fasitsvarsvar på hva sykehjemsdrift bør koste, dertil er det for mange faktorer som
samspiller på godt og vondt. Men beregningene viser at sykehjemskostnadene er for høye. Spørsmålet er
hvor mye det er å gå på. Spennet ligger mellom 4,5 mill kr modellberegnet (lavt alternativ) og 14,3 mill kr
(KOSTRA-sammenlikning med landet ekskl Oslo/kommunegruppe 7). Mellom disse finner vi
modellberegnet maksimum og KOSTRA-sammenliknet med Rogaland.
Alt i alt tilrås å igangsette en intern prosess for å totalvurdere sykehjemsdrifta med sikte på å realisere en
kostnadsreduksjon på 4,5 mill kr i løpet av 2018 og deretter ytterligere 4,5 mill kr i løpet av 2019.
Reduksjonene må i det alt vesentlige realiseres med organisatoriske tiltak innen rammen av det
sykepleiefaglige ansvar. Dette innarbeides i kap 1 ‘oppsummering om effektivitet og produktivitet’. Etter
disse tiltakene vil Klepp fortsatt ha 10% høyere kostnader enn landsgjennomsnittet.
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3. T ILLEGGSNOTATER
I tillegg til analysen er det utarbeidet egne notater for Hjemmetjenestens nattpatrulje, Aktivitetssenteret,
Hukommelsesteamet og tildeling av boliger til omsorgstjenestebrukere.

3.1 Tilbud på natt
Tilbudet på natt utløser mulighet til å bo hjemme til livets slutt, uavhengig av hvor skrøpelig en måtte være.
I mange tilfeller forbygger tjenester på natt å måtte søke seg til sykehjemsplass.
Formålet med denne oversikten er å belyse hvordan Klepp bruker ordningen, og dermed belyse effektivitet
og produktivitet.
Brukerne er listet ut fra Cosdoc pr 11.sep 2017 og deretter kodet inn i et eget datasett i Buddha 22. Deretter
er det kjørt normale analyser for å kunne vise kjennetegn ved brukerne og tjenestene. Økonomidata er
hentet fra lønnskostnader i hjemmelsoversikten budsjett 2018, samt beregnede timekostnader og
årskostnader i Drifts- og ressursanalysen.
3.1.1 Kjennetegn ved brukerne
I alt 26 brukere har tjenesten. 1 bruker har ikke timetjenester ellers slik at det er 25 som har andre tjenester
enn tilbudet på natt. 2 av disse har sine øvrige tjenester fra bofellesskap i nærheten, de øvrige har øvrige
tjenester fra hjemmetjenesten og andre, for eksempel støttekontakt, dagsenter mv. Èn av de med tjenester
fra bofellesskap har atypisk mengde og mønster på tjenestene, og må tas ut av materialet i noen oversikter,
det framgår av merknader, benevnt ‘korrigert’.
26 brukere med hjemmetjenester på natt utgjør 8% av alle med timetjenester totalt. Pleietyngden er markert
høyere enn snittet for alle med hjemmetjenester, 2,64 mot 1,94 (skala 1-5). Tilbudet på natt utgjør
gjennomsnittlig ikke mer enn en time, det betyr at de mottar 26 timer/uke. Men tabellen viser at de samlet
har 716,7 timer, 548,4 timer korrigert for 1 bruker.
Snitt
Antall
Antall
Antall
pleietyngde
Sum
brukere uten timer med timer med timer timeverk

Utvalg
Kleppe, alle i hjemmetj
Herav med ambul. natt
Korrigert antall

393
26
25

98
1
1

295
25
24

1,94
2,64
2,63

2064,1
716,7
548,4

Snitt t/u
brukere
med
timer
7
28,7
22,8

Neste tabell viser brukerne fordelt etter pleietyngdegrupper.

22

Programvaren hos Rune Devold AS som bearbeider data fra fagprogrammene Cosdoc, Profil og Gerica.
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Antall brukere
Pleietyngde gruppe
Tot
Antall brukere
26
Antall uten timer
1
Antall med timer
25
Antall m/timer, korr 24

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
14
2 1
3
1
2
6
3
1
4
1
1
2
2 1
3
1
2
6
3
1
4
2
2 1
3
1
2
6
2
1
4
1
2

8 brukere (31%) er i lett gruppe, 13 (50% er i middels gruppe og 5 (19%) er i tyngste gruppe når det gjelder
Aldersgruppe
Antall pleietyngde. Dette er helt forskjellig fra hjemmetjenesten total der fordelingen
70% - 16% - 14%. 3 brukere har tilhørighet i Sør, 12 i Vest, 9 i Aust, mens det
20 - 49 år
4
er 1 bruker fra hver av Fjogstadveien ‘andre’ og psykisk helse.
50 - 59 år
4
60 - 66 år
67 - 69 år
70 - 79 år
80 - 89 år
Over 90 år

3
1
11
2

Alderen er gjennomsnittlig 70 år, men med stor spredning. I alt 4 er mellom 20
og 49 år. Den største gruppen er 80-89 år med 11 brukere (42%). 2 er 90 år+.
Aldersfordelingen viser at tilbudet ikke bare tilhører eldreomsorg, det er også
viktig for yngre aldersgrupper.

18 er kvinner (69%), tilsvarer gjengs kjønnsfordeling generelt i hjemmetjenestene. Samtlige 26 brukere er
aleneboende.
I alt 10 brukere har privat bistand med inntil 3 timer/uke.
3.1.2 Alle tjenester som ytes
Pleietyngden tilsier at brukerne av tjenester på natt har behov ut over selve tjenesten på natt. Tabellen viser
hvilke tjenester brukerne har. Tall som er merket * er korrigert for tjenester som to brukere mottar fra
bofellesskapet. Formålet
Antall
Timer tot
Tjennr Betegnelse
brukere
pr uke
Time/uke med dette er å vise et mest
mulig korrekt bilde for
hjemmetjenestene, støtte1
Praktisk Bistand
11
15*
1,4
kontakt mv i forbindelse
4
Dagsenter
6
44*
7,3
med effektivitets- og
5
Matombringing
6
produktivitetsvurdering.
6
Trygghetsalarm
18
9
11
15
15B

Støttekontakt
Omsorgslønn
Sykepleie, dag/kveld
Besøk på natt
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Antallet brukere med praktisk bistand er redusert med 1, tilsvarende 1 time/uke som er tjenester som leveres
fra bofellesskap. Samme gjelder 10 timer/uke i dagsenter og 175 timer/uke sykepleie. Antall timer besøk
på natt er beregnet som 1 time/besøk.

Antall timer/uke, individuelt, alle timer
23

2

10

15

32

6

19
17

9

46

31

2

15

13
11

19

4

21

4

21
22

17
5

19

7

37

Oversikt over antall timer
brukerne mottar fra
kommunen understreker
at mottakere av tjenester
på natt er en uensartet
gruppe.
En
bruker
mangler timetall (uferdig
saksbehandling),
de
øvrige varierer mellom 2
og 72 timer.

65

Hovedtyngden
er
sykepleie og inkluderer
3
24
besøk på natt, muligens
8
1
59
standard 1 time pr natt.
0
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20
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40
50
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80
De 5 største vedtakene
om sykepleie er 68, 64, 40,
30 og 21 timer/uke. Til sammenlikning regner en med at om lag 14 timer/uke er den bistand brukere i
sykehjem mottar ansikt til ansikt pr uke.
5

18

72

12

Alt i alt vises et bilde av ganske store behov, langt ut over det som ytes til den jevne bruker av
hjemmetjenester.
3.1.3 Drift og ressurser
Tilbudet er forankret i distrikt Vest, og driftes med 2 ansatte som kjører felles (samme bil).
Hjemmelsoversikten for budsjett 2018 viser at 2 av 6 er helsefagarbeidere, 4 er sykepleiere, (situasjon pr sep
2017 beskrives med 1+5). Oppdragene er mangfoldig, fra bistand til å legge seg, medisinering, tilsyn mv.
Nattpatruljen går første runde i Kleppetunet til faste brukere med bistand til å legge seg. (Senere runder tas
av nattevakt i Bokollektivet). Siste leggeoppdrag er kl 0130. Fra kl 0200 gjennomføres tilsyn, blant annet
overfor demente. Mellom kl 0330 og kl 0600 er det ikke faste oppdrag, mannskapet er da i basen, lokalisert
i Alderspensjonatet.
Lønnsutgifter utgjør samlet 2,77 mill kr, inklusive alle tillegg. Hver vakt bærer altså kostnader på 1,39 mill
kr, noe (ikke mye) høyere enn det vi vanligvis finner. Det er ganske store lønnsforskjeller innbyrdes i gruppa.
Basert på disse tallene kalkuleres en kostnad pr besøk på kr 293,- som framkommer ved fordeling av
årskostnaden 2,77 mill på (26 besøk pr natt x 365 døgn). Ved full kapasitetsutnyttelse (uten tida i
basen/Alderspensjonatet) synker prisen pr besøk til om lag kr 271,-.
Kostnader knyttet til bilhold og en del annet kommer i tillegg, men i all hovedsak får vi en brukbar pekepinn
på kostnader pr besøk. Se også neste avsnitt om store utslag dersom sykepleietimene blir justert.
Årskostnader pr bruker
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Tjenester på natt bidrar til å erstatte institusjonsbehov eller andre tiltak på høyere trinn i trappa.
Ressursmessig skal dette føre til lavere kostnader enn i institusjon.
Årskostnaden for samtlige tjenester til de 25 brukerne (ekskl de 2 som har tjenester i bofellesskap) er altså
rundt 18,7 mill kr, der sykepleie utgjør mesteparten. Kostnaden for sykepleie er beregnet med snitt kostnad
lønn i hjemmelsoversikten. Kommunal nettokostnad for matombringing er et svært usikkert estimat, men
er uansett en svært liten del av helheten, og eventuell feil påvirker ikke resultat eller tolkning i særlig grad.
Trygghetsalarm er beregnet som 80% av totalen (egenandelen dekker 20%). Kostnader knyttet til
Tjennr Betegnelse
Årskostnad utrykninger på alarmene kommer i tillegg
1 Praktisk Bistand, estimert kostn pr time
390 000 til det som er beregnet i tabellen.
4
5
6
9
11
15
15B

Dagsenter, kostn.pr bruker/besøk
Matombringing, komm. nettokostnad
Trygghetsalarm, komm. nettokostnad
Støttekontakt, timelønn+AGA
Omsorgslønn, timelønn+AGA
Sykepleie, dag/kveld, estimert kostn
Besøk på natt

203 632
8 136
108 864
106 798
158 007
14 939 600
2 772 600
18 687 637

Fordelt på i alt 25 brukere utgjør
kostnadene 0,74 mill kr pr bruker. Dersom
det var full kapasitetsutnyttelse ville antall
brukere øke med om lag 15. Årskostnaden
pr bruker synker da til om lag 0,45 mill kr.
Samme effekt ville det ha om vaktlengden
ble redusert i henhold til den tida de faktisk
har oppdrag.

Alle disse beregningene er følsomme for
mengden timer i vedtak om sykepleie. Det er påvist at en del vedtak er meget høye i timetall. Det er kun
revidering av vedtak som kan endre på dette. I tillegg kommer effekten av at det ikke er full
kapasitetsutnyttelse.
3.1.4 Vurdering
Tilbudet er i samsvar med ‘Taktskifte’, i all hovedsak fordi det gjør det mulig for 26 brukere å bo hjemme
uten å måtte oppnå trygghet og bistand på natt i en institusjon. Slik sett er effektiviteten meget høy.
Det er ikke gunstig for produktiviteten at det ikke er oppdrag i tida 2 ½ time fram til kl 0600. Dersom dette
bare er en tilfeldighet på rapporteringstidspunktet kan det ikke tillegges særlig vekt. Dersom det er resultat
av en ønsket løsning er det nødvendig å bearbeide dette videre, for eksempel ved endring av vaktlengde. Se
drøfting nedenfor.
Kostnadene pr bruker pr år er estimert med noe usikkerhet, jfr det høye timetallet sykepleie og det at det
ikke er full kapasitetsutnyttelse. Men uansett er kostnadene på god avstand til alternativet som melder seg
uten tilbud på natt i hjemmet, nemlig sykehjem.
Kostnader og kapasitet bør vurderes i løpet av noen tid etter at vedtak er revidert, herunder spørsmålet om
innføring av tidsbesparende teknologi, for eksempel knyttet til tilsyn som kan utføres digitalt.
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3.1.5 Alternative løsninger?
I to ulike oppdrag for henholdsvis Tromsø og Lillehammer23 er det foretatt en gjennomgang av tjenester
på natt i alle deltjenester, sykehjem, boliger med heldøgns tjenester og ambulerende tjenester. Samme
metode ble benyttet begge steder.
Resultatene var svært like i de to
Ambul: Sum hendelser-aktiviteter ,
kommunene, grafene er hentet fra
%-fordelt på tidsrom - uka totalt
Lillehammer, men de ser nesten identisk ut
kl 0500for Tromsø.
0800
Som en ser er mønsteret ganske likt det en
17 %
ser i Klepp når det gjelder at aktiviteten avtar
etter kl 0100, men det er fortsatt 30% av
kl 22antall hendelser som skjer mellom kl 0200 og
kl 02000200
0500. Andelen som skjer etter kl 0500 er
0500
53 %
17%. Neste graf illustrerer utviklingen pr ½30 %
time fra kl 22 til kl 0800.
I både Tromsø og Lillehammer førte resultatene til drøfting av nye løsninger i forhold til vakttyper,
overgang til mer bruk av teknologi med videre. Enn så lenge er slik tiltak ikke gjennomført bortsett fra at
teknologi innføres gradvis i private hjem, i noen tilfeller har dette erstattet et mindre antall besøk. Potensialet
er større nå, også fordi teknologi er allment akseptert nå, en har også praktiske erfaringer fra bruken av
teknologi i stadig flere institusjoner. Det var ikke tilfelle for bare få år siden.
Nye vakttyper som ble drøftet og som ble hilst velkommen av arbeidstakerne var å opprette en tidlig natt,
med start kl 2100 og slutt kl
Ambul: Sum hendelser-aktivitet pr halvtime,
0200 eller 0300.

uka totalt

13

15
11

1 0

En ny sen-nattevakt ble drøftet
som for eksempel med start kl
0500 og slutt kl 0900. I begge
alternativer ble det drøftet
utveksling av kapasitet mellom
institusjon og ambulerende
tjenester.
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0630-0700

7
0530-0600

7

0700-0730

8
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Rune Devold AS, Tromsø 2010, Lillehammer 2012
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3.2 Aktivitetssenteret
Formålet med denne oversikten er å belyse hvordan Klepp bruker ordningen, og dermed belyse effektivitet
og produktivitet, herunder om tjenesten er i samsvar med kommunens strategi i ‘Taktskifte’.
Brukerne (individdata) er listet ut fra Cosdoc pr 1.sep 2017 og deretter kodet inn i et eget datasett i Buddha24.
Deretter er det kjørt normale analyser på individnivå for å kunne vise kjennetegn ved brukerne og tjenestene
de mottar. Økonomidata er hentet fra lønnskostnader i hjemmelsoversikten budsjett 2018, prognose
regnskap 2017 samt beregnede timekostnader og årskostnader i Drifts- og ressursanalysen.
Framstillingen kommer som tillegg til Drifts- og ressursanalysen. Ressursene i Aktivitetssenteret er ikke
med i den analysen, men brukerne som har tilbudet og tjenesten er med. Dette tilleggsnotatet gir grunnlag
for å se på helheten i tilbud til de som har dagtilbudet.
3.2.1 Tjenesten
Tilbudet i Aktivitetssenteret skal øke muligheten til å bo hjemme til lengre, tilbudet skal bidra vesentlig til å
øke eller forsinke tap av funksjonsevne. Sammen med andre tjenester skal Aktivitetssenteret forbygge
behov for sykehjemsplass.
Sentrale myndigheter legger vekt på at kommunene har og bygger ut dagsentertilbudet, det er blant annet
mye fokus på slike tilbud til demente. Av denne grunn er det vesentlig å belyse om tilbudet i nåværende
form treffer de riktige brukergruppene og om ressursene brukes slik at de kommer flest mulig til gode med
ønsket innhold og kvalitet.
Kommunens hjemmeside opplyser slik om innhold og kriterier:

Tenesta er eit aktivitetstilbod til heimebuande som har behov for tilrettelagd aktivitetstilbod,
individuelt eller i gruppe.
Vilkår:
1. Brukarar som har behov for tilrettelagde aktivitetar av førebyggande, vedlikehaldande eller
rehabiliterande karakter som f. eks.:
o førebygge einsemd
o vedlikehalde fysiske, psykiske eller sosiale evner
o sikre tilfredsstillande ernæring
o førebygge behov for meir omfattande heime- eller institusjonstenester

2. Avlasting for pårørande.
3. Søkar må vere busett i Klepp kommune.

Tilbudet kan bare benyttes når brukeren har vedtak om tildeling av denne tjenesten.

24

Programvaren hos Rune Devold AS som bearbeider data fra fagprogrammene Cosdoc, Profil og Gerica.
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3.2.2 Innhold i tilbudet
Aktivitetssenteret har 15 plasser i èn avdeling og 10 plasser tilpasset personer med demens i en annen
avdeling, til sammen 25 plasser. Som vist nedenfor er det flere som deler på plassene. Uansett er det ikke
flere enn 25 tilstede til enhver tid, tilsvarende antall plasser.
Vedtak om tildeling av tjenesten varierer fra 3,75 timer/uke og oppover. Snittet er drøyt 10 timer/uke.
Senteret har åpningstid kl 0930 – 1430 på virkedager.
Kjøkkentjenester ytes i samarbeid med Kleppheimen som står for kjøkkendrifta. Det er Kleppheimen som
bærer lønnskostnadene ved denne ordningen. Aktivitetene er variert, en del utføres i samarbeid med
frivillige: håndarbeid, lesing, snekring, fysisk fostring, fellesvisning på TV med videre står på menyen.
Tilbudet kan benyttes uavhengig av hvor skrøpelig den enkelte er, dagsform med videre. Det er en del
rullestolsbrukere.
Innholdet i tilbudet og vedtak om tildeling av tjenesten fattes i inntaksmøter, siktemålet er å være et
alternativ til institusjon.25 Det er ikke opplyst om det foreligger skriftlige kriterier for tildeling av tjenesten,
eller målformuleringer.
3.2.3 Kjennetegn ved brukerne og tjenestene
I alt 41 brukere har tjenesten i henhold til COSDOC 01.09.2017, men 3 av disse brukerne faller ut av
analysen av tekniske grunner. I tabellen nedenfor er disse talt opp som ‘Antall uten timer’. I det videre legges
til grunn at det til enhver tid driftes 25 plasser, men at det kan være flere brukere enn 25. Rapporten vil i
det videre forholde seg til 25 plasser og 38 brukere.
Pleietyngden er beskjedent høyere enn snittet for alle med hjemmetjenester, 2,24, mot 1,94 for alle med
hjemmeSnitt
Snitt t/u
tjenester
Antall
Antall pleietyng
brukere
(skala 1-5).
Antall
uten
med
de med
Sum
med
Tilbudet i
Utvalg
brukere
timer
timer
timer
timeverk
timer
dagsenteret
utgjør
Kleppe, alle i hjemmetj
393
98
295
1,94
2064,1
7
gjennomHerav i aktivitetssent.
41
3
38
2,24
622,8
16,4
snittlig litt
Snitt kognitiv svikt (simpelt snitt)
1,95
over
10
Snitt fysisk svikt (simpelt snitt)
2,11
timer/uke,
men i tillegg har brukerne altså om lag 6 timer/uke ATA-tjenester, hovedsakelig hjemmesykepleie.
Angående kognitiv svikt og fysisk svikt, se kommentar nedenfor neste tabell.
Sum timeproduksjon til brukerne er 623 timer/uke, herav 405 timer dagtilbud, resten til sammen 218
timer/uke er andre tjenester. Dette utgjør om lag 6 årsverk. Medregnet de 7,5 årsverkene brukerne har i
dagtilbudet knyttes det altså til sammen 13,5 årsverk til brukerne, medregnet ledelse og renhold ti
dagsenteret.

25

Kilde leder Aust.
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Neste tabell viser brukerne fordelt etter pleietyngdegrupper.
Antall brukere
Pleietyngde gruppe

Tot

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
14
Lette
Middels
Tunge
4
1
1 13
7
2
1
2
4
1
1
1
1

Antall brukere
38
Gj.sn ant. timer/uke 16,4 7,6 11 5 13, 16,7 22,6 21,8 11,5 25,5
Antall etter grad av henholdsvis kognitiv svikt og4 fysisk svikt
Kognitiv svikt
38
4
4 13 3
3
3
2
1
3
Fysisk svikt
38
6
2
7 6
5
2
3
1
1

59

12,8

21,7

2
3

1

26 brukere (68%) er i lett gruppe, 9 (24) % er i middels gruppe og 3 (9%) er i tyngste gruppe når det gjelder
pleietyngde. Dette er ikke ulikt hjemmetjenesten totalt der fordelingen er 70% - 16% - 14%. I et tilbud med
såpass høyt faglig nivå og høy kapasitet i forhold til antall brukere skulle det forventes mer målretting mot
brukere med større behov.
Gjennomsnitt antall timer tjenester pr uke inkluderer dagtilbudet og alle andre tjenester. Grovt sett har altså
brukerne rundt 10 timer/uke dagtilbud og 6 timer i snitt ut over dette, hovedsakelig hjemmesykepleie.
De nederste linjene i tabellen viser fordeling av brukerne når en bare måler kognitiv eller fysisk svikt. Se
også forrige tabell, der det framgår at kognitiv svikt er i snitt 1,95, fysisk er 2,11 – det er altså relativt sett
større fysiske enn kognitiv svikt hos brukerne.
Kognitiv svikt: 27 (71%) er i gruppen lette funksjonstap. Antall med middels tap er 9 (24%), 2 har tunge
funksjonstap. Fysisk svikt: 26 (68%) har lette funksjonstap, 10 (26%) har middels tap, kun 2 har tunge
funksjonstap.
Begge snittene ligger lavere enn en kunne forvente i et såpass høyt bemannet tiltak. 26
Det laveste nivået på vedtak timer/uke er snitt 5 timer i gruppe 3, det største vedtaket er 59 timer/uke for
en bruker i gruppe 11. Andre høye snitt vedtak om timer/uke er 25,5, 22,6, 21,8, 21,7 og 16,7; alle disse
ligger høyere enn snitt timer ATA i sykehjem som er 14 timer/uke.
Aldersgruppe
50 - 59 år
67 - 69 år
70 - 79 år
80 - 89 år
Over 90 år

Antall
1
3
7
19
8

9 (24%) brukere har tilhørighet i Sør, 17 (45%) i Vest, 8 (21%) i Aust. 1 bruker
er registrert med sykehjemsplass. 1 bruker er fra Fjogstadveien. 2 brukere har
uoppgitt tilhørighet (datatekniske årsaker).
Alderen er gjennomsnittlig 83 år, med liten spredning. Med ett unntak er alle 67
år+, den største gruppen er 80-89 år med 19 brukere (50%). 8 er 90 år+(21%).

Aldersfordelingen viser at tilbudet i det alt vesentlige er eldreomsorg. 23 er kvinner (61%), det tilsvarer
gjengs kjønnsfordeling generelt i hjemmetjenestene. Samtlige 38 brukere er aleneboende.

Kognitiv og fysisk svikt er beregnet med simpelt snitt. Det gir lavere numerisk verdi enn vektet snitt. De er innbyrdes sammenliknbare, men
ikke direkte sammenliknbar med de øvrige beregningene.
26
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I alt 9 brukere har privat bistand med inntil 3 timer/uke.
3.2.4 Alle tjenester som ytes
Pleietyngden tilsier at brukerne har behov ut over selve tjenesten i Aktivitetssenteret som varierer fra ganske
lite til mer omfattende. Tabellen viser hvilke tjenester brukerne har. Gjennomsnittlig har de 38 brukerne
10,7 timer/uke tilbud i
Antall
Timer tot
Tjennr Betegnelse
Time/uke
dagtilbud.
brukere
pr uke
1
4
5
6
9
11
13
15
20

Praktisk Bistand
Dagsenter (Aktivitetssent.)
Matombringing
Trygghetsalarm
Støttekontakt
Omsorgslønn
Annen bolig
Sykepleie, dag/kveld
Annet korttidsopphold

12
38
4
27
1
1
2
30
1

7
405

0,6
10,7

2
12

2,0
12,0

197

6,6
-1

Aktivitetssenteret har gode tilbud på mat, også middag.

Brukerne
har
veldig
begrenset med praktisk
bistand, 0,6 timer/uke (kan
være
underrapportert,
sykepleie
kan
være
overrapportert).
27 har trygghetsalarm, kun
4 har matombringing, det
forklares nok med at

En bruker har støttekontakt, lavt timetall pr uke. En bruker har omsorgslønn med 12 timer/uke. 2 har
kommunal bolig. Men det er hjemmesykepleie som utgjør hovedtyngden av tilbud ut over dagtilbudet, i alt
utgjør tilbudet 197 timer/uke, i snitt 6,6 timer/uke ATA, tilsvarer 5,5 årsverk + indirekte tid.
3.2.5 Drift og ressurser
Tilbudet er forankret i distrikt Aust, og driftes med 11 ansatte i til sammen 7,5 årsverk. Hjemmelsoversikten
for budsjett 2018 viser at 3 ansatte (2,4 årsverk) er aktivitør, 1 (1 årsverk) er miljøterapeut, 3 (1,4 årsverk)
er miljøarbeider, 1 (0,8 årsverk) er sykepleier, mens 2 (0,9 årsverk) er renholdere. I tillegg er det 1 årsverk
for faglig leder.
Lønnsutgifter utgjør samlet 4,4 mill kr, (lønnsnivå 2017). En av de ansatte har et betydelig ulempetillegg.
Drift av et dagsenter utløser normalt ikke den type tillegg.
3.2.6 Årskostnader pr bruker
Aktivitetssenterets innhold og kriteriene for tildeling av tjenesten sikter mot å være en del av en totalitet
som muntlig framstilles slik at en ønsker å erstatte eller utsette behov for institusjon. Det er derfor relevant
å se på årskostnadene pr bruker og sammenlikne med andre tjenstester og institusjon.
Årskostnaden til lønn for drift av 25 plasser er (4,4 mill kr : 25)= 0,176 mill kr pr plass. Regnet pr time
oppholdstid beregnes 405 vedtakstimer (brukertimer) pr uke x 5027 uker åpent = 20 250 brukertimer pr år.
Dette gir 217 kroner lønnsutgifter pr brukertime, ganske høye kostnader, særlig tatt i betraktning kjennetegn
ved brukergruppen, se vurderingene til slutt.

27

Antatt, ikke bekreftet antall uker.
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Tjennr
1
4
5
6
9
11
13
15
20

Betegnelse
Årskostnad Årlige lønnskostnader for de 25 plassene
Praktisk Bistand, estimert kostn pr time
208 000 er altså rundt 4,4 mill kr. I tillegg kommer
Dagsenter, kostn.totalt
4 400 000 andre tjenester brukerne har ut over
Matombringing, komm. nettokostnad
2 712 tilbudet i Aktivitetssenteret, der sykepleie
Trygghetsalarm, komm. nettokostnad
127 008 utgjør mesteparten.
Støttekontakt, timelønn+AGA
17 900
Omsorgslønn, timelønn+AGA
105 338 Kostnaden for sykepleie er beregnet med
snitt kostnad lønn i hjemmelsoversikten.
Annen bolig, (ikke beregnet)
Kommunal
nettokostnad
for
Sykepleie, dag/kveld
912 600
matombringing er et svært usikkert
Annet korttidsopphold (ikke beregnet)
estimat, men er uansett en svært liten del
Sum
5 773 558 av helheten, og eventuell feil påvirker ikke

resultat eller tolkning i særlig grad. Trygghetsalarm er beregnet som 80% av totalen (egenandelen dekker
20%). Kostnader knyttet til eventuelle utrykninger på alarmer kommer i tillegg, men er ikke tatt inn i
tabellen.
Alt i alt er kostnadene, med litt usikkerhet, estimert til 5,77 mill kr. Kostnader ved skyssordningen er ikke
med i dette. Fordelt på i alt 25 plasser utgjør kostnadene om lag 0,23 mill kr pr plass pr år. Dette er brutto
kostnader, uten hensyn til egenandeler, se nedenfor. Fordelt pr bruker (38) er kostnaden 0,129 mill kr pr år.
Når en tar med alle kostnader vedr alle tjenester, sum 5,77 mill kr er prisen pr bruker 0,152 mill kr pr år.
Alle disse beregningene er følsomme for mengden timer i vedtak om sykepleie. Det er påvist at en del
vedtak har meget høye i timetall. Det er kun revidering av vedtak som kan endre på dette. I tillegg er
materialet følsomt for at antall brukere varierer, noen faller fra og nye kommer til. Enn videre må tas hensyn
til at drifta åpner også for andre brukere som kjøper mat, blant annet brukere fra Kleppetunet. Men tallene
kan benyttes som illustrasjon når en tar hensyn til forbeholdene.
3.2.7 Inntekter og nettokostnader
Det innkreves vederlag for oppholdet med to ulike satser, henholdsvis kr 142,- pr dag inkl frokost og middag
og kr 175,- pr dag dersom det også ytes skysstjeneste. De fleste betaler også for skyss. I tillegg tas betaling
for servering av mat til andre brukere samt produkter som lages ved senteret. Fordelingen mellom vederlag
og matsalg/annet salg er ikke oppgitt. Totale inntekter i 2017 er beregnet til 0,94 mill kr.
Netto kostnader blir derved 4,4 - 0,94 = 3,46 mill kr. Det utgjør 0,138 mill kr. pr plass (25), pr bruker (38)
utgjør det 0,09 mill kr. Pr oppholdstime (20 250 timer) beregnes en nettokostnad på kr 171,-.
Totale inntekter, 0,94 mill kr utgjør 21% av lønnskostnadene, 79% betales av kommunen. Skyss kommer i
tillegg.
Kostnadene påvirkes av at Aktivitetssenteret også serverer frokost i Kleppetunet, samt at de har noen timer
aktivitet der i tillegg, noe går ukentlig, andre går sjeldnere. I hvilken grad disse elementene påvirker
totalkostnaden er ikke undersøkt, men det legges til grunn at det trolig ikke endrer totalbildet vesentlig. Om
nødvendig kan aktørene bore videre i dette.
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3.2.8 Årskostnader - fordelingspolitikk
Figuren viser årskostnader
med ulike utgangspunkt
for å belyse hvordan
kommunen prioriterer når
dagtilbudet sammenliknes
med
det
en
ellers
prioriterer til brukerne.

Årskostnader lønn pr plass, sammenlikning med
kjernetjenestene (PB og hjemmespl.), hele 1000 kr, 2017
800
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700

419
330
231
104

152

231

138

Totalt

62 72

138

Lette f.tap

189

231

231

138

Middels f.tap

Hjtj alle kommuner (n=30685)

Hjtj Klepp korrigert

Dagtilbud pr plass brutto

Dagtilbud pr plass netto

138

Tunge f.tap

Kostnadene i dagtilbudet
er vist med beregnet
bruttokostnad pr plass
(grønn), og nettokostnad
(lilla). Disse tallstørrelsene
er konstant i figuren. I
realiteten vil de kunne
variere noe fra bruker til
bruker, fordi de har ulike

timetall i dagtilbudet.
Snittene er meningsfylt som bakgrunn for å se dagtilbudet til de som får dette i sammenlikning med andre
brukere.
Total kostnad for andre tjenester er kr 104.000,- pr bruker i hjemmetjenesten (praktisk bistand og
hjemmesykepleie, kjernetjenestene). I Klepp er snittkostnaden kr 152.000,-, kr 48.000 mer enn snittet for
de andre. Årskostnaden for dagtilbud regnet pr plass er kr 231.000,- og kr 138.000 pr plass netto etter
egenandeler/salgsinntekter. Dette belyser at dagtilbudet i Klepp har høyere kostnader pr plass enn det
tilbudet koster i snitt for kjernetjenestene hos de vi sammenlikner med, både målt med brutto- og
nettokostnader.
En bruker som bare har dagtilbud får altså en tjeneste som koster kr 79.000,- mer enn kostnaden for
summen av kjernetjenester som gis ellers i Klepp, og mer enn dobbelt så kostbart sammenliknet med de
andre kommunene i materialet. Dette peker mot gal prioritering.
Kostnaden pr bruker er gjennomsnittlig kr 129.000,-, enkelte har et begrenset tilbud med lavere kostnader,
andre har mange timer/uke med tilsvarende høyere kostnader.
Kostnader for brukere med lette funksjonstap: Kjernetjenestene som disse brukerne mottar i Klepp har
årskostnad på kr 72.000,- pr år, kr 10.000,- mer enn snittet for de vi sammenlikner med. Lette brukere i
Klepp som i tillegg får dagtilbud i Aktivitetssenteret får altså i snitt kjernetjenester til kr 72.000,- + dagtilbud
som pr plass koster kr 231.000,-, til sammen kr 310.000,-. Regnet pr bruker er tillegget i snitt kr 129.000.
Uansett hvordan en regner viser tallene for lette brukere at kostnadsnivået i Aktivitetssenteret er for høyt.
Det er ikke antall timer brukerne er på senteret som er høyt, timetallet er ganske normalt for dagsentre. Det
som trekker kostnadene opp er høye personalkostnader. Svak effektivitet og svak produktivitet, skjev
fordelingspolitikk: alle andre med lette funksjonstap og som ikke får tilbudet blir forfordelt.
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Kostnader for brukere med middels funksjonstap: brukerne i Klepp har kjernetjenester tilsvarende kr
330.000,- pr år, kr 141.000,- mer enn de vi sammenlikner med. I tillegg mottar brukerne av Aktivitetssenteret
tjenester der til en verdi av kr 231.000,- pr plass. For noen av disse brukerne legges til grunn at tilbudet
totalt sett er relevant, men for en del er tilbudet unødig kostbart og ikke i samsvar med behovet.
Kostnader for brukere med store funksjonstap: Her er det bedre sammenheng mellom brukerbehov
og kostnader og sannsynligvis relevant med et omfattende tilbud.
Oppsummert: Tilbudet i Aktivitetssenteret er godt, men for omfattende og kostbart for en stor andel av
brukerne.
3.2.9 Effektivitet, er det de riktige brukerne som har tilbudet?
2/3 av brukerne (26 av 38) har lette funksjonstap, knapt 1/4 har middels funksjonstap, kun 3 har tunge
funksjonstap. Snitt funksjonstap er 2,24 (skala 1-5), ganske lavt dersom en ser det i relasjon til typisk nivå
for sykehjem og ikke særlig forskjellig fra hjemmetjenesten samlet (2,24). Dette belyser at tilbudet i liten
grad faktisk retter seg mot brukere som kan være kandidater til sykehjemsplass. Videre undersøkelse viser
at det er underliggende forskjeller:
Når en måler funksjonstapet som kun fysisk eller kun kognitivt funksjonstap vises at senteret har
moderat og ganske lik skår på begge, fordelingen av brukerne avviker ikke vesentlig fra fordelingen når
en bruker samlet veiet snitt. Tolkningen av dette er at det skjer omtrent lik vektlegging av fysisk og
kognitiv svikt samlet sett ved tildeling av tjenesten. Med tilgang til fordeling på de to avdelingene vil det
trolig vises større forskjell, mer kognitiv svikt i avdeling for demens og motsatt i den andre avdelingen.
Men ingen av avdelingene har gjennomsnittlig høyt funksjonstap. I snitt er brukerne ikke aktuelle for
sykehjem, men snittet skjuler avvik; noen brukere har tilbudet som reelt alternativ, se avsnitt om
kjennetegn ved brukerne og tjenester som ytes, fordeling på lette, middels og tunge behov.
I alt 5 av brukerne har også tilbud fra natt-patruljen, 7 har tilbud fra hukommelsesteamet. I alt 2 har
tilbud både fra natt-patruljen og hukommelsesteamet, de har altså tilbud fra alle 3 tjenester. Disse
brukerne er kandidater til å få behov for sykehjemsplass. Tilbudet i dagsenteret er effektivt.
4 brukere (noe usikkert estimat) har kun tilbud fra Aktivitetssenteret, altså ingen andre tjenester. Tilbudet
er neppe effektivt brukt.
1 bruker har funksjonsevne på 1,34, verdi 3 på alminnelig husarbeid og ivareta egen helse, ellers ingen
funksjonssvikt. Brukeren har 5 timer pr uke i dagsenteret, 0,33 timer/uke praktisk bistand og om lag 3
timer/uke hjemmesykepleie. En annen bruker har verdi 2 på sosial deltakelse og 3 på ivareta egen helse,
litt nedsatt syn og hørsel, ellers verdi 1 på alt annet, samlet verdi 1,27. Dette er et tilfeller som virker å
være uforenlig med målsettingen med tilbudet, jfr forebygge sykehjemsbehov osv. Tilbudet er ikke
effektivt brukt i disse tilfellene.
Brukere med gryende eller noe framskreden demens vil gjerne skåre middels eller tunge funksjonstap.
Snitt for kognitiv svikt blant brukerne er lavt. Dette indikerer at forekomsten av demens er begrenset,
men det skjuler seg selvsagt variasjoner bak snittet.
Brukeroversikt for hele senteret viser at det er et bra antall brukere som har behov som trolig kan møtes
mer ressurseffektivt på lavere nivå enn i Aktivitetssenteret. I praksis er det naturlig å konkludere at et tilbud
på så høyt nivå både faglig og kapasitetsmessig skal tilgodeses brukere med store behov, og som faktisk skal
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forebygge behov for sykehjemsplass. Brukerne i avdeling for demens anses å ha tilnærmet riktig tilbud –
ganske effektivt; lav grad av demens kan møtes på lavere nivå. En god andel av brukerne i den andre
avdelingen burde ha tilbud på lavere nivå – ikke effektiv ressursbruk pr i dag. For disse er tilbudet i
varierende grad tilpasset faktisk behov.
3.2.10 Produktivitet
Samlet mannskap, 7,5 årsverk, representerer samlet timeproduksjon på om lag 280 timer/uke. Samlet ytes
det 405 timer dagtilbud i henhold til vedtak (sum brukertimer). Det står altså 0,69 personaltimer
(produksjon) bak hver time mottatt tilbud pr bruker. I sum er dette å betrakte som omfattende bemanning,
ikke ulikt en institusjon. Produktiviteten er ikke god. Bildet kan endres noe (men neppe veldig mye) når det
tas hensyn til oppgaver som utføres utenfor senteret, kjøkken, renhold med videre.
3.2.11 Konklusjon og tilråding
Tilbudet er godt, både faglig og kapasitetsmessig, men samlet sett ikke særlig effektivt. Derav konklusjonen
‘Ganske mye i utakt’. Blandet god og dårlig effektivitet, samt svak produktivitet peker i retning av å få mer ut
av ressursene ved å splitte tilbudet slik at de med mindre behov får mindre ressurskrevende tjenester, mens
de som virkelig har store behov bør få et spisset tilbud.
Framtidig vil det trengs større kapasitet. Dersom en legger om og skaper noe som er mer differensiert vil
en få mer ut av ressursene, mange flere kan få tilbud i et differensiert mønster av dagtilbud. Litt ut på 2020tallet må kapasiteten mer enn dobles, senere også tredobles; dette må forberedes nå. I framtida vil det være
behov for Aktivitetssenteret, tilbudet må bestå, men det må avgis ressurser fra senteret til supplerende
lavterskeltilbud i kommunal og/eller drift sammen med frivillige.
Formål med ulike typer opphold må framgå av reviderte kriterier og tjenestebeskrivelser. I arbeidet med
dette inngår strategiske drøftinger av hva en skal oppnå med dagtilbud i ulike former.

3.3 Hukommelsesteamet
Hukommelsesteamet er en del av prosjekt ‘Tidlig innsats demens’.
3.3.1 Samlet oversikt brukere og tjenester
I alt 40 brukere har tjenesten i henhold til COSDOC 01.09.2017, men 4 av disse brukerne faller ut av
analysen av tekniske grunner. I tabellen nedenfor er disse talt opp som ‘Antall uten timer’. Rapporten vil i
det videre forholde seg til 36 brukere, 28 registrert i hjemmetjenesten og 8 registrert i sykehjem.

Utvalg

Antall
brukere

Kleppe, alle i hjemmetj
Hukommelsesteamet
Hukommelsesteamet hjtj

393
36 (40)
28
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Hukommelsesteamet shj
Kognitiv funksjon totalt
HT hjemmetjeneste, kogn.
HT sykehjem, kogn.
Fysisk funksjon totalt
HT hjemmetjeneste fys.
HT sykehjem fys.

8

8

3,23
2,29
2,08
3,02
2,33
2,05
3,32

Pleietyngden er beskjedent høyere enn snittet for alle med hjemmetjenester, 2,21, mot 1,94 for alle med
hjemmetjenester (skala 1-5).
Angående kognitiv svikt og fysisk svikt, se kommentar til neste tabell.
Snitt timer/uke oppsummerer alle timer, inklusive dagtilbud. Et gjennomsnitt på 9,9 timer i
hjemmetjenesten plasserer brukerne i middels gruppe samlet sett, men det er stor spredning. Se ytterligere
kommentar under neste tabell. De 8 i sykehjem er dels brukere som har fått langtidsopphold og ikke lenger
har tjenester fra Hukommelsesteamet. De øvrige har hjemmetjenester og korttidsopphold.
Sum timeproduksjon til brukerne er 310 timer/uke, herav 140 timer dagtilbud.
Neste tabell viser brukerne fordelt etter pleietyngdegrupper.
Antall brukere
Pleietyngde gruppe

Tot
100%

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
14
Lette
Middels
Tunge
47%
36%
17%
5
2
1 5
4
4
3
2
3
1
3
5
2
1 5
4
2
2
1
3
1
1
2
1
1
2

Antall brukere
36
Hjemmetjenesten
28
Sykehjem
8
Gj.sn ant. t/u, hjtj tot 9,9 2,8 1,1 6,8 7,5 13,9 8,0 11,0 5,0 24,7 30,8 2,2
Gj.sn ant t/u sykepl. 5,5 1 1,1 6,8 4,5 11,2
8
3,3
7,6 10, 2,2
Sum, andel av brukerne etter grad av henholdsvis kognitiv svikt og fysisk svikt
8
Kognitiv svikt
100%
58%
31%
Fysisk svikt
100%
50%
31%
Hjemmetjenesten, andel av brukerne etter grad av henholdsvis kognitiv svikt og fysisk svikt
Kognitiv svikt
100%
68%
29%
Fysisk svikt
100%
64%
25%
Sykehjem, andel av brukerne etter grad av henholdsvis kognitiv svikt og fysisk svikt
Kognitiv svikt
100%
25%
37,5%
Fysisk svikt
100%
25%
50%

11%
19%
3%
11%
37,5%
25%

Gjennomsnittlig har brukerne i hjemmetjenesten 9,9 timer tjeneste pr uke, men det er store variasjoner.
Tildelte timer sykepleie pr uke til brukerne i hjemmetjenesten utgjør i snitt 5,5, også her med store
variasjoner. 3 av brukerne har ikke sykepleietjenester. Tallene omfatter ikke tjenester fra
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17 brukere (47%) er i lett gruppe, 13 (36%) er i middels gruppe og 6 (17%) er i tyngste gruppe når det
gjelder pleietyngde. Dette er ulikt hjemmetjenesten totalt der fordelingen er 70% - 16% - 14%.
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Hukommelsesteamet, da de ikke er kodet i Cosdoc på en slik måte at det genereres ATA-timer/uke. Det er
naturlig at en retter opp dette, i og med at det ytes tjenester etter helse- og omsorgsloven; demens utredes,
det fattes vedtak, og tjenester ytes fra personell med faglig ansvar etter loven. Brukeren har klageadgang.
Alt dette krever IPLOS-rapportering.
De nederste linjene i tabellen viser fordeling av brukerne når en bare måler kognitiv eller fysisk svikt. Se
også forrige tabell, der det framgår at kognitiv svikt i snitt er 2,29, fysisk svikt er i snitt 2,33 – det er altså litt
større fysisk enn kognitiv svikt hos brukerne. Når brukerne fordeles i gruppene øker andelen med lett
funksjonssvikt, både målt med kognitiv svikt og fysisk svikt. Men splittet på hjemmetjenesten og sykehjem
vises at andelen lette i hjemmetjenesten er rundt 2/3, mens det i sykehjem bare er 1/4. Motsatt synker
andelen med tunge funksjonstap til 3% for kognitiv svikt og 11% for fysisk svikt i hjemmetjenesten, mens
det i sykehjem er 37,5% for kognitiv svikt og 25% for fysisk svikt. 28
10 (28%) brukere har tilhørighet i Sør, 8 (22%) i Vest, 6 (22%) i Aust. 8 brukere (22%) er registrert med
sykehjemsplass. 1 bruker er fra Fjogstadveien. 3 brukere har uoppgitt tilhørighet (datatekniske årsaker).
Aldersgruppe
20-49 år
67 - 69 år
70 - 79 år
80 - 89 år
Over 90 år

Antall
1
1
10
19
5

Alderen er gjennomsnittlig 81 år, med liten spredning. En bruker er under 50
år, alle de øvrige er 67 år+, den største gruppen er 80-89 år med 19 brukere
(53%). 5 er 90 år+(14%).
21 er kvinner, 15 er menn (58/42%). Andelen menn er noe høyere enn det vi
finner totalt i omsorgstjenestene. Kun 1 bruker bor sammen med andre, resten
er aleneboende.

I alt 8 brukere har privat bistand med inntil 3 timer/uke.
3.3.2 Alle tjenester som ytes
Pleietyngden tilsier at brukerne har behov ut over selve tjenesten fra Hukommelsestemaet. Det vises til
forrige tabell, der det framgår at snitt timer/uke er 9,9, med stor spredning. Behovet varierer fra ganske lite
til mer omfattende. Tallene
Tjennr Betegnelse
Antall
Timer
Tim/uke
omfatter også et mindre
1 Praktisk Bistand
7
5
0,7
antall tjenester som er
4 Dagsenter
11
140
12,7
registrert på brukere på
5 Matombringing
5
korttidsopphold
i
6 Trygghetsalarm
17
sykehjem.
8 Avlastning i inst.
1
13
15
19
20
21
24

Annen bolig
Sykepleie
KO-Rehabilitering
Annet korttidsopp.
Langtidsopphold
Tvang helsehjelp

1
25
1
1
5
1

138

5,5

Brukerne
har
veldig
begrenset med praktisk
bistand, 0,7 timer.
Tid i dagsenter er mer
omfattende, snitt 12,7
timer/uke.1

Kognitiv og fysisk svikt er beregnet med simpelt snitt. Det gir lavere numerisk verdi enn vektet snitt. De er innbyrdes sammenliknbare, men
ikke direkte sammenliknbar med de øvrige beregningene der det benyttes vektet snitt. Se også avsnitt om effektivitet.
28
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Mange, i alt 17 har trygghetsalarm, mens kun 5 har matombringing.
Hjemmesykepleie utgjør hovedtyngden av tilbud ut over dagtilbudet, i alt utgjør tilbudet 138 timer/uke, i
snitt 5,5 timer/uke ATA, tilsvarer om lag 4 årsverk + indirekte tid.
De 5 som er registrert med langtidsopphold i sykehjem får ikke lenger tjenester fra Hukommelsesteamet,
dataregistreringen er ikke helt ajour. Bakgrunnen for 1 bruker med registrert ‘tvang helsehjelp’ er ikke
undersøkt, men det er normalt at demensomsorgen registrerer slike tiltak som følge av behov for fysiske
barrierer og/eller bruk av elektronisk utstyr i forbindelse med tilsyn.
3.3.3 Drift og ressurser
Hukommelsesteamet er en del av ‘Tidlig innsats demens’. Hukommelsesteamet forestår utredning etter
henvisning fra lege, og følger opp brukerne med individuelle tjenester i hjemmet.
I tillegg til Hukommelsesteamet omfatter drifta demenstilbud i Aktivitetssenteret, ulike lavterskeltilbud,
kafè, gruppeaktiviteter, tilbud til pårørende og samarbeid med frivillige.
Drifta er budsjettmessig forankret i Helse- og aktivitet, ansvar 3317. Fra høsten 2017 er bemanningen 60%
demenskoordinator, 10% stilling som ergoterapeut, 10% som sykepleier. I tillegg ytes tjenester fra fagleder
og helsefagarbeider i Aktivitetssenteret når det er behov for det uten at det er avsatt dedikert kapasitet.
3.3.4 Effektivitet
Brukeroversiktene foran viser at det er signifikant kognitiv svikt hos brukerne. Hvordan dette stiller seg
som del av helheten når det gjelder kognitiv svikt går fram av figuren. Alle enhetene er beregnet med samme
metode på skala 1-5; det er kun
Kognitiv funksjon hos brukerne etter tjenestetype (skala
IPLOS-variable som gjelder
1-5, simpelt snitt)
kognitiv svikt som er tatt med.
Fysisk svikt, syn og hørsel er
Bukollektivet HDO
4,37
holdt utenfor.
Sirkelen shj 3.etg KO
Sirkelen shj 3.etg LT
Sirkelen shj 2.etg
Kleppheimen shj
Sykehjem totalt
Hukommelsesteamet sykehjem
Hukommelsesteamet hjemmetj
Psykisk helse/rus, hjemmeboende
Psykisk helse/rus, alle enheter
Hjemmetjenester, ekskl psy/rus

2,69
2,97

4,12
2,58
3,35
3,02
2,08
2,07
2,08
1,67
0

1

2

3

tallene for de ulike enhetene sammenliknes.

4

5

Beregningene er gjort med
simpelt snitt og kan ikke
sammenliknes direkte med tall
for pleietyngde (funksjonsnivå)
som
framgår
av
hovedrapporten, der er det
benyttet vektet snitt. Simpelt
snitt gir gjerne lavere numerisk
verdi, totalt sett rundt 0,3-0,5
poeng lavere. Innbyrdes kan

Hukommelsesteamet skårer 2,08 for brukere de har i hjemmetjenesten, det samme som psykisk helse rus
både totalt og spesifisert for hjemmeboende, ekskl boligtilbudene og Pluss 18. De ordinære
hjemmetjenestene har 1,67, markert lavere verdi. Samtidig er det stor avstand til Bukollektivet (4,37) og
Sirkelen sykehjem 2.etg (4,12). Mellom disse plasserer sykehjemsavdelingene seg litt ulikt, totalen for alle er
3,35.
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Hukommelsesteamet gir altså tilbud til en gruppe med gjennomsnittlig lav til moderat kognitiv svikt, men
det er spredning, noen få har se tabell foran der andelen med lette kognitive funksjonstap utgjør 68%.
Andelen med middels kognitiv svikt er 31% og andelen med tunge utgjør 11% (3 brukere).
For hovedtyngden av brukerne viser dette bildet at det jobbes etter prinsippet tidlig innsats over for brukere
med små behov. For middels- og omfattende kognitiv svikt ytes tjenestene som erstatning for tilbud på
høyere trinn i trappa. I alle tilfeller er det effektivt og i samsvar med ‘Taktskifte’.
3.3.5 Produktivitet
Alt i alt er det 80% av et årsverk som inngår i den faste bemanningen, men deler av 60%-stilling som
demenskoordinator deles med øvrige oppgaver i ‘Tidlig innsats demens’. Deler av to andre stillinger inngår
med varierende andel, alt etter behovet. Nøyaktig hvor mye ressurser som går med, dedikert, i
Hukommelsestemaet er ikke beregnet, tallmaterialet rapporterer ikke ATA-tid fra Hukommelsesteamet.
Dermed faller grunnlaget bort for å vurdere produktivitet.
Et usikkert estimat kan være kostnader knyttet til om lag 40-50% av et årsverk pluss sosiale kostnader, til
sammen om lag 0,25 – 0,35 mill kr. Dette tilsvarer rundt kr 10 - 12.000,- pr bruker (28) i gjennomsnitt som
skjuler ganske store avvik. Regnestykket er usikkert, men det er liten tvil om at ressursinnsatsen er svært
begrenset; det peker mot at produktiviteten sannsynligvis er ok.
3.3.6 Konklusjon og tilråding
Tilbudet i Hukommelsesteamet er både effektivt og (mest sannsynlig) produktivt; da er det også i takt med
‘Taktskifte’.
Datasystemet Cosdoc må oppgraderes slik at tjenestene fra Hukommelsesteamet blir rapportert
hensiktsmessig.
Behovet for slike demenstjenester flerdobles de nærmeste 10 årene, og anbefales styrket, både når det gjelder
individuelle tjenester og gruppetilbud. Det er naturlig å tenke at nye kriterier og tjenestebeskrivelser tar opp
i seg en samlet og differensiert strategi for hvordan demens skal håndteres på ulike trinn i omsorgstrappa,
herunder hvordan velferdsteknologi kan bidra. Det er stor enighet om at demensomsorgen kanskje er den
delen av omsorgstjenesten der teknologi vil få størst betydning i årene som kommer.

3.4 Tildeling av bolig til brukere av omsorgstjenester
Formålet med denne oversikten er å belyse hvordan Klepp bruker boligmassen, herunder om tjenesten er i
samsvar med kommunens strategi i ‘Taktskifte’.
Brukerne (individdata) er listet ut fra Cosdoc pr 1.sep 2017 og kodet inn i et eget datasett i Buddha 29.
Deretter er det kjørt normale analyser på individnivå for å kunne vise kjennetegn ved brukerne og tjenestene
de mottar.

29

Programvaren hos Rune Devold AS som bearbeider data fra fagprogrammene Cosdoc, Profil og Gerica.
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3.4.1 Kjennetegn ved brukerne og tjenestene
Notatet omhandler brukere som har fått tildelt kommunal bolig som del av omsorgstjenesten. Boliger som
er tildelt brukere som har sine tjenester fra NAV, flyktningetjenesten eller andre utenfor omsorgstjenesten
er ikke med.
3.4.2 Planverk
En oversikt fra 1. mai 2017 viser at kommunen har 258 boliger totalt. Klepp kommune har en meget god
‘Bustadsosial handlingsplan’ 2013-2016’, samt en utredning av april 2017, ‘Prosjekt bustadkontor’, som
omhandler forvaltning av boligmassen. Det som går fram av drifts- og ressursanalysen skal forstås i lys av
kommunens planverk. Se også avsnitt ‘Vurdering’.
3.4.3 Samlet oversikt brukere og tjenester
I alt 80 brukere har tjenesten ‘Annen bolig’ (IPLOS-tjeneste nr 13) i henhold til COSDOC 01.09.2017,
men 8 av disse brukerne faller ut av analysen av datatekniske grunner. Materialet teller da 72 brukere, hvorav
32 ikke har timetjenester. De øvrige 40 har timetjenester. Materialet omfatter ikke boliger og brukere i
Alderspensjonatet og Kleppetunet, de har vedtak om Omsorgsbolig (IPLOS-tjeneste nr 12). Samme gjelder
Snitt
Snitt t/u brukere med
og
Antall
Antall pleietyng
brukere bolig
som
har
Antall
uten
med
de med
Sum
med
brukere
i
Utvalg
brukere
timer
timer
timer
timeverk timer
Miljøtjenesten.
Kleppe, alle i hjemmetjen
393
98
295
1,94
2064,1
9,9
Ant vedtak om komm bolig
Antall brukere dokumentert

80
72

32

40

1,9 (2,4)

101,2

2,6 (6,1)

Pleietyngden er likt snittet for alle med hjemmetjenester, 1,9 (skala 1-5). De(244,2)
som har timetjenester har større
behov, snittet for dem er 2,4 , se parentes.
Snitt timer/uke er 2,6 timer for de som har timetjenester, summen av alle tjenester. Tallet er korrigert for
èn bruker som har 143 timer/uke som trekker snittet opp til 6,1, se parentes.
3.4.4 Brukerne etter pleietyngdegruppe og timer/uke
Antall brukere
Pleietyngde gruppe

Tot
100%

Antall brukere, tot

72

Antall med timetjen.
Gj.sn ant. t/u, hjtj tot
Gj.sn ant t/u sykepl.

40
2,6
2,3

Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
14
Lette
Middels
Tunge
67%
29%
4%
23
1
5 11
8
4 10
2
3
2
2
1
50%
45%
5%
1
4 8
7
3
8
2
3
2
2
0,5
0,5 4,3 1,5
4,2 1,6 1,6 2,2 7,2 2,8
3 1,3 5,2 1,8
0,5
0,5 3,5 1,4
4,2 1,6
1

67% er i lett gruppe, 29% er i middels gruppe og 4% er i tyngste gruppe når det gjelder pleietyngde. Dette
er ulikt hjemmetjenesten totalt der fordelingen er 70% - 16% - 14%.
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Gjennomsnittlig har brukerne 2,6 timer tjeneste pr uke, men det er store variasjoner, herunder at en bruker
har hele 143 timer, denne er holdt utenfor snittet på 2,6 som ellers ville være 6,1 time. Tildelte timer sykepleie
pr uke til brukerne i hjemmetjenesten utgjør i snitt 2,3, også her med variasjoner.
Gjennomsnittlig antall timer tjeneste pr uke viser at det over hode ikke er noen sammenheng
mellom grad av funksjonssvikt og boligbehov på den ene siden og behov for tjenester på den annen
side. Dette er atypisk i forhold til omsorgstjenesten ellers.
3.4.5 Andre kjennetegn
Aldersgruppe
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90 år+

Antall
9
15
25
14
4
2
2
1

Alderen er gjennomsnittlig 45,6 år, med stor spredning, slik tabellen viser. Det
er en tydelig overvekt av yngre mennesker, alt i alt er 68% under 50 år.
30 er kvinner, 42 er menn (42/58%). Dette er atypisk for omsorgstjenesten
ellers, der det gjerne er rundt 2/3 andel kvinner. Kun 1 bruker bor sammen
med andre, resten er aleneboende.
I alt 67 er aleneboende. 11 har omsorg for barn over 18 år. I alt 7 brukere har
privat bistand med inntil 3 timer/uke.
3.4.6 Alle tjenester som ytes utenom bolig

Brukere med behov for omsorgstjenester i tillegg til bolig har de tjenestene som vises i tabellen. 6+4=10
har behov for praktisk bistand, men timetallet er beskjedent.
Tjennr
1
2
4
5
6
9
13
15

Betegnelse
Praktisk Bistand
Praktisk bistand opplæring
Dagsenter
Matombringing
Trygghetsalarm
Støttekontakt
Annen bolig
Sykepleie

Antall
6
4
1
1
6
5
72
35

Timer
3
4
5

Tim/uke
0,5
1

12

2,4

77

2,2

Antall med støttekontakt
er 5, snitt timer/uke på 2,4
er litt under normalt snitt.
Det er sykepleietjenester
som utgjør den største
ressursinnsatsen, i alt 77
timer/uke, i gjennomsnitt
2,2 timer/uke.

Av de 72 brukerne er det 31 (43%) som har tilhørighet i enheten psykisk helse/rus. Tilleggstjenestene som
disse får utgjør en vesentlig del av totalen.
3.4.7 Forvaltning og boligsirkulasjon
Inntil nylig ble boliger tildelt av et team sammensatt med folk fra NAV, Barn-helse, psykisk helse/rus,
hjemmetjenesten, samt Lokal utvikling (LU). I høst endres dette slik at tildeling skjer i boligkontor tilknyttet
Inngangen, mens FDV forblir i LU. Det er utarbeidet kriterier for tildeling av ulike kategorier boliger. Det
inngås som hovedregel tidsbegrensede leiekontrakter, hvilket bidrar godt til sirkulasjon.
I alt 59 (74%) av i alt 80 vedtak om tildeling av bolig er gjort de siste 5 år, med slik fordeling:
2013: 6 vedtak, 2014: 18 vedtak, 2015: 15 vedtak, 2016:14 vedtak, hittil i 2017: 6 vedtak. Eldste vedtak
er gjort i 1995.
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Med usikkerhet kan det dermed estimeres at ¾ av boligmassen sirkuleres hvert 5.år. Det forutsetter at nye
vedtak de siste 5 år skyldes at den tidligere leietakeren har skaffet seg annen bolig. De øvrige boligene har
lengre botid.
3.4.8 Vurdering
Handlingsplanen og utredningen om ‘Bustadkontor’ i 2017 gir fyldestgjørende drøfting ang boligmassen,
prioriterte brukergrupper, opplegg for tildeling og forvaltning med videre. Det er ikke behov for ytterligere
drøfting.
Konklusjon: Alt i alt er bruken i tråd med ‘Bustadsosial handlingsplan’, og dermed effektiv og i samsvar
med ‘Taktskifte’. En del av boligene er tildelt mest som sosialpolitisk virkemiddel. Handlingsplanen drøfter
dette på en god måte.
Boligbetegnelser: I ‘Bustadsosial handlingsplan er de undersøkte boligene omtalt som omsorgsboliger (s
30), for øvrig i samme kategori som Alderspensjonatet, Kleppetunet m fl. som altså er holdt utenfor i denne
analysen. I Cosdoc har de undersøkte boligene betegnelsen ‘Annen bolig’ (IPLOS-betegnelse).
Det vises for øvrig til omtale av nivå på husleiene i kap 1.
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4. M ETODE

OG DATAGRUNNLA G

Rapporten gir styringsdata gjennom såkalt Drifts- og ressursanalyse, slik figuren viser.

I prinsippskissen er fokusområdet innringet. KOSTRA omtales i avsnitt som sammenlikner med resultater
fra vår rapport til KS, ”Kostnadsbilder i pleie- og omsorg”.
Pleie- og omsorgssektoren er sammensatt og til dels vanskelig å få oversikt over. Mange deltjenester har
sine særtrekk i drift og ressursgrunnlag. Analysemetodene er tilpasset for dette, og rapporten presenterer et
stort antall nøkkeltall og resultater som til sammen danner grunnlag for endelige konklusjoner og tilrådinger.
4.1.1

Noen begrep som benyttes i analysen

Funksjonsnivå (FN): FN beskriver brukernes mestringsevne i forhold til aktiviteter i daglig liv (ADL).
Når funksjonssvikt inntrer, f eks i forhold til å utføre alminnelig husarbeid, benytter tjenesteapparatet
IPLOS- kriterier for å journalføre dette, som evt grunnlag for å fatte vedtak om å yte tjenester til husarbeid
(praktisk bistand). Vi benytter skalaen 1-5, der 1 er god mestring (ikke behov for hjelp) og 5 er svært
hjelpetrengende. I alt 18 variable benyttes for å vurdere fysisk svikt og kognitiv svikt.

Når alle ADL-variable er skåret, beregnes et samlet veiet gjennomsnitt av skårede verdier på alle ADL til
sammen (ekskl. syn/hørsel). Dette gjøres ved hjelp av vekter som SSB har utarbeidet. Beregnet veiet
gjennomsnitt vil da ligge på skalaen 1 til 5. Skalaen deles så inn i 16 intervaller, slik at brukeren til slutt får
tilhørighet i en av 16 funksjonsnivågrupper (FN-grupper), der gruppe 1 har lette funksjonstap, gruppe 16 har
svært store funksjonstap og hjelpebehov. Flere tabeller og grafer i analysen benytter denne inndelingen. Ved
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behov for grovere inndeling benyttes en inndeling av brukerne i 3 grupper: lette, middels og tunge
funksjonstap.
I visse sammenhenger ser vi nærmere på mønsteret for funksjonstapet, og benytter gjerne en tredeling av
ADL-variablene i såkalte snitt. I denne analysen benyttes følgende snitt:

Personlig ADL: personlige gjøremål, ofte flere ganger daglig omfatter vaske seg, av/påkledning, spise og toalett,
med andre ord livets basale funksjoner.

Instrumentell ADL: gjøremål der en blir funksjonshemmet i forhold til ytre omgivelser, omfatter innkjøp,
mobilitet innendørs og utendørs, husarbeid, matlaging. De fleste som utvikler hjelpebehov starter med en eller annen
form for svikt i instrumentell ADL, gjerne husarbeid.

Kognitiv ADL: beskriver evne til intellektuell og/eller emosjonell mestring, omfatter sosial fungering, ta daglige

beslutninger, ivareta egen helse, huske, kommunisere, styre egen adferd, ivareta egen økonomi. Mennesker med demens vil
f eks gjerne skåre høyere enn verdi 3 på huske, kommunisere mv.

Referansekommuner - andre kommuner for sammenlikning: Analysen benytter en database med

sammenliknbare tall fra andre kommuner. Kommuner velges blant de som er analysert med samme metode,
og tilfredsstiller krav til ferske tall, datakvalitet og relevans.

Brukeroversikter: Analysen presenterer antall brukere i mange sammenhenger, med fordeling på
resultatenheter, avdelinger, typer brukere osv. I visse tilfeller vil antall brukere variere noe fra tabell til tabell.
Dette skyldes at vi benytter ulike filtre for kontroll (validering) av data, avhengig av tematisk fokus.
Forskjellene påvirker ikke konklusjonene som trekkes.

HDO: boliger med heldøgns tilbud til eldre, mennesker med psykiske plager mv. Kriteriet for heldøgns er
nattevakt/alarm og hjelp på natt tilgjengelig innen 10 minutter.

HDU: boliger med heldøgns tilbud til utviklingshemmede og sterkt fysisk funksjonshemmede.
PB: forkortelse for praktisk bistand
Effektivitet: måler grad av hensiktsmessighet i forhold til krav om at omsorgstrappa skal være utbygd og
brukt på en slik måte at det best mulig tjener befolkningens behov for omsorgstjenester. Begrepet benyttes i
drøfting av omsorgstrappa samlet og de enkelte trinn.

Produktivitet: Måler i hvilken grad tjenesteproduksjonen, ansikt til ansikt med brukeren, tilfredsstiller krav
til bruk av riktig ressursmengde for å produsere vedtatte tjenester til brukerne. Begrepet benyttes i drøfting av
omsorgstrappa samlet og de enkelte trinn.
4.1.2

Metode og datagrunnlag

Analysene benytter IPLOS-individdata fra kommunens egne journaler, herunder opplysninger om brukernes
funksjonsnivå, tjenester som brukerne mottar mv. Disse data er hentet fra kommunens fagprogram
1.september 2017. IPLOS-opplysningene er tverrsnittsdata som har gjennomgått validering og oppretting av
data flere omganger. For å konvertere disse opplysningene til styringsdata benyttes statistiske metoder som er
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utviklet sammen med SSB, Sintef m.fl. Datagrunnlaget er for øvrig av samme type som kommunene er pålagt
å innrapportere til sentrale myndigheter (IPLOS – Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk – Sosial- og
helsedirektoratet/SSB). I tillegg til ordinære individdata er det innhentet opplysninger om nattevakter, HMStid, reisetid, og økonomiske rammer (regnskapsresultat 2015).
Data som er eksportert fra fagprogrammet er avidentifisert, og behandles som del av kommunens interne
saksbehandling. Det er inngått databehandleravtale i samsvar med krav fra Datatilsynet, jfr
Personopplysningsloven, Helseregisterloven og IPLOS-forskriften.
Kommunen har generelt oppnådd god datakvalitet gjennom forberedelsene til denne analysen og har for øvrig
gjort en grundig jobb med kvalitetssikring av data og framskaffelse av andre nødvendige opplysninger..
Når det gjelder regnskapstall har vi fått oppgitt forventet regnskapsresultat for 2017 som økonomiske rammer
for driften knyttet til turnus i driftsenhetene, fratrukket sykelønnsrefusjon og andre lønnsrefusjoner.
Administrative og merkantile stillinger er holdt utenfor. I en del av boligene i Miljøtjenesten har det vært
usikkerhet rundt forventet regnskapsresultat. Dette er løst ved at boligene unntatt PK5 og PK27 er beregnet
med sum lønn i turnus beregnet med budsjett 2018 (2017-priser) basert på vedtatt stillingshjemler. I PK 5 og
PK27 gir estimatene basert på stillingshjemler og budsjett 2018 betydelig lavere økonomisk ramme enn faktisk
forbruk. Estimert årsresultat i tertialregnskapet 31.08. gir et sikrere grunnlag.
4.1.3

Forståelse og tolkning av økonomiske beregninger

Analysen har fokus på lønn som produksjonskostnad, og holder inntekter utenfor da de varierer med andre
forhold enn brukernes pleietyngde og behov. For eksempel vil egenandeler være avhengig av kommunens
betalingsregulativ og brukernes betalingsevne. Hvis kommunen anbefales å vurdere økning eller reduksjon i
produksjon av direkte brukerrettede tjenester vil det som regel også få en viss effekt på inntektssiden som
altså ikke framgår, men som kommunen selv har opplysninger til å bearbeide videre, for eksempel med
utgangspunkt lokalt betalingsregulativ for egenandeler.
Når produksjonskostnader beregnes er det lønnskostnader knyttet til personell i direkte brukerrettet
virksomhet som står i fokus. Lønnskostnadene til disse omfatter alle kostnader, inklusive variabel lønn, vikarer,
sosiale utgifter med videre. Fra brutto lønn fratrekkes refundert sykelønn. Administrative og merkantile
stillinger holdes også utenfor.
Konklusjoner som trekkes i forhold til nåværende og framtidige økonomiske rammer, produktivitet med
videre har altså kun relevans for lønnskostnader i direkte brukerrettet produksjon. Begrepet økonomiske
rammer må i denne sammenheng ikke forstås som budsjettrammer i vanlig forstand som også rommer
administrasjon, andre driftsutgifter, overføringer, kapitalutgifter, inntekter mv.
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5. V EDLEGG
5.1 Taktskifte (sammendrag)
Brukarmedverknad
I perioden 2015-2018 skal vi
- gjennomføra pårørandeundersøkingar
- nytta pårørande og familie sine erfaring i undervisning av tilsette
- leggja til rette for likemannsarbeid og pårørande-/familieforum
- legga til rette for opplæring, samtalegrupper og kurs for familie/pårørande
- avklara familie og nettverk sine forventningar og roller
- oppretta pårørandekontakt i enkelte avdelingar, jf FAU-modell i skulen
- prøva ut nye former for avlastning for pårørande/familie
- utvikla praksis i alle tenester som sikrar at barn sine behov blir ivaretekne ved sjukdom eller
andre utfordringar i familien
- iverksetta kompetansetiltak som gjer kommunalt tilsette i betre stand til å samarbeida med
familie og nettverk

Familie og nettverk
I perioden 2015-2018 skal vi
- informera innbyggarar og eigne tilsette om muligheiter ved velferdsteknologi
- ta velferdsteknologi og persontryggleik inn som tema i opplæringsplanar
- ta teknologi i bruk der det er hensiktsmessig
- vera pådrivarar, fortsetta å utvikla teknologi som lettar samarbeid mellom kommunen og andre
instansar
- legga til rette for at det, der det er muleg, kan søkast elektronisk på alle tenester innan helse
og velferd

Frivillig innsats
I perioden 2015-2018 skal vi
- etablera funksjon som frivillighetskoordinator og utnemna kontaktpersonar for frivillige i ulike
avdelingar
- avklara oppgåver og ansvar mellom frivillige og profesjonelle
- sørga for at informasjon om frivillige oppgåver er lett tilgjengelege
- iverksetta kompetansetiltak som gjer kommunalt tilsette betre i stand til å samarbeida med
frivillige
- organisera opplæring og veiledning for frivillige, og legga til rette for gode møteplassar
- bygga struktur og nettverk mellom frivilligsentralen, aktuelle organisasjonar, kyrkja og det
offentlege
- legga til rette for sjølvhjelpsgrupper
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Velferdsteknologi
I perioden 2015-2018 skal vi
- informera innbyggarar og eigne tilsette om muligheiter ved velferdsteknologi
- ta velferdsteknologi og persontryggleik inn som tema i opplæringsplanar
- ta teknologi i bruk der det er hensiktsmessig
- vera pådrivarar, fortsetta å utvikla teknologi som lettar samarbeid mellom kommunen og andre
instansar
- legga til rette for at det, der det er muleg, kan søkast elektronisk på alle tenester innan helse
og velferd

Samhandling
I perioden 2015-2018 skal vi
- prøva ut nye samhandlingsformer
- ta i bruk felles kartleggings- og prioriteringsverktøy på tvers av avdelingar
- laga struktur og ta i bruk gode IKT- verktøy for elektronisk samhandling
- legga til rette for auka samhandling mellom kommunar, private og frivillige organisasjonar
- vidareutvikla og oppretta planlagde samhandlingstiltak knytt til samhandlingsreformen
- delta i samarbeidsprosjekt med universitet, høgskular og næringslivet

Tidleg innsats og forebygging
I perioden 2015-2018 skal vi
- ha oversikt over faktorar som påverkar innbyggarane si helse og velferd og følga opp med tiltak
- vidareutvikla skade- og ulykkesførebyggande arbeid og søka regodkjenning som Trygt lokalsamfunn
- vidareutvikla førebyggande tilbod til særlege grupper
- følga opp tiltaka i Bustadsosial handlingsplan 2013-2016
- redusera andelen sosialhjelpsmottakarar, og sørga for at mottakarar av økonomisk sosialhjelp er i arbeidsretta
aktivitet

Nye arbeidsmåtar
I perioden 2015-2018 skal vi
- utarbeida kompetanseplanar på etats-, avdelings- og seksjonsnivå i tråd med Taktskifte
- sørga for at tilsette har kunnskap om andre aktørar sine roller og fagområde, og skapa
arenaer for nye arbeidsmåtar
- vidareutvikla kvardagsrehabilitering
- gjennomføra prosjektet Organisasjonsbygging for berekraftige og framtidsretta tenester
- etablera felles, tverrfaglig mottaks- og saksbehandlarkontor

5.2 Samandrag av folkehelseutfordringane
A. Befolkningssamansetting
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• Talet på eldre over 80 stig frå 465 til 743 personar i løpet av ti år og er den aldersgruppa som har den
prosentvise største veksten.
• I aldersgruppa 0-17 år tilseier veksten dei neste åra at auken vert størst av barn i
skulealder.
• Høg aktivitet i regionen har ført til ein auke i tilflytting, hovudsakleg unge personar i
tillegg til flyktningar og arbeidsinnvandrarar.
B. Oppvekst og levekår
• Klepp har eit lågare utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet.
• Det har vore ein vekst i gjennomsnittleg medianinntekt, men einslege foreldre med barn i alderen 0-17 år
har lågast vekst.
• Klepp og Rogaland skil seg frå landsgjennomsnittet når det gjeld hushaldningar med særs høg gjeld.
Kommunen har ei ung befolkning, og med mange nyetableringar, og kombinert med høge bustadprisar vil
dette kunna gje utslag på gjeldstyngda.
• Kartleggingar av bustadsituasjonen for vanskelegstilte i Klepp (2012), syner at
rusmisbrukarar er den gruppa som slit mest på bustadmarknaden. Flyktningar vert ofte buande i kommunale
bustader. Det er auke i talet på innvandrarar frå Aust-Europa, desse vert i stor grad sysselsett i primærnæringa.
Andre innvandrarar kjem til kommunen som flyktningar, og det har vist seg vanskelegare å finne passande
arbeid.
• Unge vaksne som ikkje kjem ut i arbeid og heller mottek sosialstønad kan verta ei
utfordring. Talet på arbeidsuføre har auka, og frå 2013 var nivået i Klepp høgare enn
nivået i fylket.
• Frå 2004 til i dag har talet på barn som går i barnehage auka. Den største auken er blant barn i alderen 1 – 2
år og 80,3 % av barna under 3 år går i barnehage.
• Fleire minoritetsspråklege barn går i barnehage. Det har vore ein auke frå om lag 25 barn i 2004 til 184 barn
i august 2014. Skuleelevar frå andre nasjonar som ikkje har fått tilstrekkeleg norskopplæring er ei utfordring.
• Auke i elevtal kan gje utfordring i høve til skulekapasitet.
• Skulehelsetenesta har faste program for elevane, men er elles forholdsvis lite til stades i skulen.
• Elevundersøkinga frå 2013-2014, syner at både 7. og 10. trinn ligg under Rogaland og landsgjennomsnitt på
9 av 11 parametere og likt på 2. Elevundersøkingane gjev ikkje noko eintydig svar om det er mindre mobbing
i skulane. Det at det ikkje har vore betring gjev grunn til uro.
• Talet på elevar frå Klepp som fullfører vidaregåande skule har variert. Snittet ligg under nivået i fylketog det
er grunn til å setja sterkare søkelys på dette området framover.
C. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
• Kommunen kjem dårleg ut når det gjeld tilrettelagde turstiar og løyper (km pr 1000
innbyggar) og leike- og rekreasjonsareal (dekar pr 1000 innbyggar og avstand frå bustad til friområde).
• Kommunen manglar kollektivtilbod som kan vera eit alternativ til privatbilen.
• Medlemskap og deltaking i kultur og fritidsorganisasjonane har gått ned dei siste ti åra, trass i at innbyggartalet
har auka. Musikkorganisasjonar er den kategorien som har hatt sterkast nedgang.
• Samla sett brukar Klepp mykje mindre pengar på kultursektoren per innbyggar enn
nabokommunane og landsgjennomsnittet i følgje Norsk kulturindeks.
D. Skadar og ulukker
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• Lokal ulukkesregistrering syner at prosentvis førekomst av ulukker er størst blant kvinner i alderen 80+ og
kor kvar ulukke vil utløyse ekstra behov for pleie og omsorg.
• Talet på ulukker i institusjon er høgt, som ved tidlegare registreringar. Her er det truleg mange under 80 år
som skader seg i institusjon.
• Ulukker i bustad og bustadområdet utgjer om lag halvparten av alle ulukkene. Alvorsgraden av skadane aukar
med alderen.
• Utfordringa vert å framleis ha fokus der det skjer mange ulukker og på dei alvorlegaste ulukkene. Det vil
seia: heimeulukker, ulukker i institusjon, langs vegane og innan sport og fritid. Dei yngste og dei eldste
innbyggarane må prioriterast.
• Ut frå nasjonale estimat kan ein anta at om lag 360 barn i Klepp som lever med vald og 140 barn som kan
utvikla varige psykiske problem.
• Konsultasjonsteamet i Klepp for vald og overgrep i nære relasjonar, har frå 2010-2014 hatt 35 saker til
behandling. Dette er eit område som er lite kartlagt.
E. Helserelatert åtferd
• Skulehelsetenesta ufører veging av skulebarn og Klepp gjev eit tilbod til barn med fedme.
• Ungdomsundersøkingane syner nedgang i bruk av tobakk, alkohol og rusmidlar. Nokre få ungdommar
røykjer, drikk ofte og eksperimenterer med hasj, marihuana og andre stoff. For Klepp vil det seia om lag 43
ungdommar i alderen 14-16 år.
• Innbyggjarane i Klepp har fleire konsultasjonar hos fastlege og legevakt, kor det vert stilt diagnosar innan
hjerte- og karsjukdom, men det er ikkje høgare dødelegheit.
• Kleppsbuen bruker ikkje meir medisin mot psykiske lidingar enn fylket og landet samla sett.
• Melde bekymringar til barnevernet i Klepp i 2014 var 352 saker.
• Psykologane i Klepp får henvist barn og unge frå fastlegane, helsestasjonane og
skulehelsetenesta. Lettare angst og depresjon har vore hovedgrunnane for å søkje hjelp.
• Ungdataresultata frå 2010 syner at det var ein høgare førekomst av psykiske plagar i Klepp enn i andre
kommunar. 2013-undersøkinga syner ei forsiktig positiv utvikling.
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5.3 Statistikk flyktninger
Personer med flyktningbakgrunn per 1. januar. (Kilde SSB)
Endring i
prosent

2017 Andel personer med flyktningebakgrunn av
alle

2017

2016 - 2017

Innvandrere. Prosent

Totalbefolkningen.
Prosent

I alt

217241

9

30

4,1

Hovedperson flyktning

160000

9,6

22,1

3

Asyltilfelle

108402

11,4

15

2,1

Overføringsflyktning

33323

10,3

4,6

0,6

Annen flyktning

9903

-1

1,4

0,2

Flukt uspesifisert

8372

-0,9

1,2

0,2

Familietilknyttet flyktning

57241

7,2

7,9

1,1

Familieutvidelse

16450

3,3

2,3

0,3

Familiegjenforening

40744

8,9

5,6

0,8

Familie uspesifisert

47

-2,1

0

0

5.4 Helsestasjon statistikk konsultasjoner 2016-2017
2016

2017 jan-sep

Aktivitet

Antall

Antall

Tot antall

Svangerskap

(985)

(56)

1616

2405

989
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Gutter

2575

1203

Jenter

2330

1347

Gutter

1821

834

11409

1679

786

6037

1313

1012

1080

608

Skolehelsetjen.
8279

5355

Generell journal (etter grunnskole, unge voksne med egen journal)
Jenter

143

Gutter

17

271

156

290

41

Helsestasjon for ungdom
Jenter

320

Gutter

34

479

519

646

24

Voksne (foreldre med egen journal)
Kvinner

45

57

13

20

Smittevern
Kvinner

164

Menn

75

1023

49

439

33

Flyktninger
Kvinner

156

Menn

222

1119

32

298

29

Forklaring:
Konsultasjoner : planlagte evnt som en del av helsest programmet
Ekstrakonsultasjoner – ikke planlagte - de ligger ikke i det faste programmet i sv skapsomsorg, helsest 0-5
eller skoleh teneste. , det er konsultasjoner ved behov eller som spes oppfølging ifht problemstillinger
Total sum beskriver type arbeid i tillegg til konsultasjoner + ekstrakonsultasjoner som samarbeidsmøter,
telefonkontakter, prøvetaking, brev inn og ut etc
Foreldreveiledere i familieenheten, psykolog, fysioterapeut, i tillegg til helsesøster, jordmor og lege
dokumenterer i barnets journal 0-5 og skolehelsetjeneste, i tillegg - Helsestasjon for ungdom hvor lege,
helses., psykolog dokumenterer.
Og flyktningehelsejournal hvor
helses + lege dokumenterer. Kun Jordmor dokumenterer i
svangerskapsjournal. Smittevern : kun konsultasjoner m smittevernhelsesøster
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Tall ( 2016 ) tatt fra utkast økonomiplan helse og velferd klepp kommune 2018 :
Klepp

Kgr
7

Time

Hå

Tal på spedbarn med fullført helseundersøking innan 8 leveveker

244

4169

235

260

Tal på barn med fullført helseundersøking ved 2-3 årsalder

253

4604

293

295

Nto dr.utg. til førebygging helsestasj. og skulehelseten. pr innb 0-5 år

7072

8148

8894

4714

Nto dr.utg. til førebygging helsestasj. og skulehelseten. pr innb 0-20 år

1955

2205

-

-

Netto driftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbyggar

146

171

71

200

Årsverk helsesøstre pr 10000 innbyggar 0-5 år

58,2

72,5

70,4

58,8

Årsverk jordmor pr 10 000 fødte

85,1

76,7

71,7

67,6

Klepp helsestasjon 150917
Kjersti Sandnes

5.5 Inngangen/tjenestekontoret – merkantile oppgaver

Oppgaver sekeretær og merkantile tjenestekontoret
-

Oppgaver sekeretær

-

Nøkler

-

Publikumskontakt

-

Bestilling av varer

-

Mottak og fordeling av post

-

-

Dokumentscanning til cos doc

Adm ekstern utleie av møterom/lokaler
Sirkelen + praktisk ansvar

-

Kontaktperson til forhandler vedr. skader
på kommunale biler, dekkskift ect.

-

Hente kontorrekvisita fra hovedlager på
kleppetunet
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-

Arkiv hjemmetjenester og miljøtjenester

-

Fakturering, kontering, momskontroll

-

Rydding i mors-mapper

-

Parkeringskort praktisk

-

Merkantile saksbehandlere:

-

Sekeretær inntaksmøte institusjon

-

Superbrukere cos doc

-

Bestilling av arbeidstøy, håndklær, kluter til
institusjon

-

Datastøtte til de som låner møterom

-

Fakturering, kontering, momskontroll

-

Videreformidler telefoner fra SUS på
dagtid (Åse)

-

Egenbetaling/vederlagsberegning

-

Husbankens bostøtte (Marita)

-

Arkiv institusjon

-

Bestilling av reiser Inngangen (Marita)

-

Morsarkiv, årlig avlevering

-

-

Etteroppgjør hver høst

Bistår
telefon/post/resepsjon/scanning/publiku
mskontakt

-

Merkantil saksbehandler:

-

Sekeretær
boligtildelingsmøte
kommunale boliger

for

-

-

Husbankens bostøtte hovedansvarlig –
saksbehandler, bostøtteberegning inkl.
kundekontakt og informasjon til ansatte

Arkiv psykisk helse og rus, avlastning og
barnebolig, kommunal bolig, støttekontakt,
avlaster og treningskontakt.

-

Bistår telefon/post/resepsjon ved behov

-

Saksbehandler
parkeringskort
forflytningshemmede

for
1

-

Støttekontakt
–
bidrar
i
rekkrutteringsprosess,
oppdragsavtaler,
lønn, tjenesteattest, arkiv.

-

Treningskontakt
og
lønningsarbeid og arkiv

-

Fakturering for helse og velferd – alle
utgående faktura

-

Kontering av faktura – inngående faktura
for kleppheimen og kjøkkenet
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