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 Forord 

PwC har på vegne av Tromsø kommune gjennomført en driftsanalyse av pleie og omsorgsektoren.  Kommunen 
har en hjemmebasert omsorgsprofil etter BEON-prinsippet, noe som innbefatter tilrettelegging for 
hjemmetjenester og andre lavterskeltilbud. 

Analysen gir svar på hvilke områder i sektoren som har høyere kostnader/driftsutgifter enn andre 
sammenlignbare kommuner. Den viser også hvilke faktorer som er kostnadsdrivere og har betydning for 
omfang og nivå av tjenester i kommunen. 

Med bakgrunn av analysen er det utarbeidet en omstillingsplan som har fokus på strategier og tiltak Tromsø 
kommune kan iverksette for en robust og bærekraftig tjeneste. De områder innenfor tjenesten som har hatt 
størst vekst og økonomisk merforbruk er prioritert. Samhandlingen mellom tildelingskontoret og 
utførerenhetene er også vurdert og presenteres med forbedringstiltak. 

Tiltaksplanen er sett i sammenheng med økonomiplan for 2015-2018. 

Tromsø kommune har gjennom ledere, ansatte, prosjektledere og nøkkelpersonell utvist stor vilje til samarbeid 
og tilrettelegging for nødvendig kunnskapsdeling og informasjon gjennom prosessen. 

PwC har høy kompetanse innen sektoren og lærer stadig mer gjennom samarbeidet ved våre kunder. Vi takker 
for oppdraget og samarbeidet og ønsker Tromsø kommune lykke til i det videre arbeidet.  

 

Forbehold 

Denne rapporten er utarbeidet for Tromsø kommune i forbindelse med prosjektets mandat slik det 
fremkommer i engasjementsavtale inngått mellom Pricewaterhouse Coopers AS (PwC) og Tromsø kommune. 

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet gjennom dokumentinnhenting fra 
tilgjengelige kilder (SSB, KOSTRA, KS) og i intervjuer med ansatte i Tromsø kommune, samt dokumentasjon 
som kommunen har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av 
informasjonen som har blitt tilgjengeliggjort for oss, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt eller 
presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Tromsø kommunes virksomhet 
knyttet til denne informasjonen. 

Tromsø kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med 
forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av 
Tromsø kommune eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert. 

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, 
informasjon og «know-how» som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres 
på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 
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 Sammendrag 

Hva vil analysen vise? 

Analysen vil vise dagens utfordringer og kostnadsdrivere til sektoren. Her vises også hvor stor andel av Tromsø 
kommunes ressurser som går til pleie og omsorg. 

Hovedanalysen vil vektlegge hva som forklarer dagens kostnadsnivå og utvikling. Det vil gis en kort 
framskriving av befolkningsutvikling og tjenestebehov.  

Siste del av rapporten inneholder forslag til tiltak som vil sikre Tromsø kommune en robust organisasjon som 
leverer tjenester innenfor forventede økonomiske rammebetingelser. 

Når vi analyserer kostnadsnivået i tjenesten, sammenligner vi Tromsø kommune med øvrige kommuner i 
ASSS-nettverket (de 10 største kommunene i Norge), kommuner i KOSTRA-gruppe 13 (sammenlignbare 
kommuner) og et utvalg av øvrige sammenlignbare kommuner. Oppsummeringen tar kun med hovedfunn, 
mens analysekapittelet viser en detaljert fremstilling. 

 

Bruker Tromsø kommune mer penger på helsesektoren enn andre kommuner? 

I 2013 hadde Tromsø kommune netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester på ca. 12 000 kr per 
innbygger. Dette er lavere enn gjennomsnittet til KOSTRA-gruppe 13 som er på 14 400 kr per innbygger. 
Kommunen mottar i tillegg er et generelt tilskudd til kommunene i Nordland, Troms og Finnmark.  

«Nord-Noreg- og Namdalstilskotet er eit særskild regionalpolitisk verkemiddel. Tilskotet skal bidra til å gi 
kommunar i Nord-Noreg og Namdalen moglegheiter til å gi eit betre tenestetilbod enn kommunar ellers i 
landet. Tilskotet skal òg bidra til å gjere det mogleg med ei høg kommunal sysselsetjing i område med eit 
konjunkturavhengig næringsliv. (…) Tilskotet blir berekna på grunnlag av ein sats per innbyggjar, som blir 
differensiert mellom ulike geografiske områder.» 

Nord-Norges tilskuddet er ikke direkte knyttet mot beregnet utgiftsbehov i den enkelte kommune, men det blir 
differensiert mellom ulike geografiske områder. For Tromsø kommune sin del utgjorde tilskuddet i 2013 205,5 
mill. kr. 

Andel netto driftsutgifter til pleie og omsorg av kommunens totale driftsutgifter er i Tromsø godt under både 
landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. I 2013 var andelen på 25,8 %, mens snittet for 
KOSTRA-gruppe 13 var på 30,3 %. Ut fra den demografiske sammensetningen av befolkningen i Tromsø har KS 
beregnet at kostnadsnivået for pleie- og omsorg i kommunen burde være 80 millioner kroner lavere, blant 
annet fordi Tromsø kommune har en veldig «ung» befolkning. Tar man hensyn til at Tromsø kommune har 
høyere disponible frie inntekter enn landsgjennomsnittet (blant annet grunnet Nord-Norges tillegget) er et 
høyere kostnadsnivå forventet. Korrigert for dette estimerer KS merforbruket til 27 mill. kr1. 

  

                                                             
1 ASSS-nettverkets kommunerapport 2014 



  
  

  

Faglig og økonomisk analyse av tjenesteområdene pleie- og omsorg  11. mai 2015 

PwC   5 
 

Hovedutfordringer for Pleie og omsorg i Tromsø kommune 

I 2014 brukte Tromsø kommune 963 422 000 kroner på pleie- og omsorgsrammen2. Dette var en økning på 
10,3 % prosent fra 2013. Rammen til pleie og omsorg har økt med ca. 42 % fra 2011 til 2014, noe som tilsvarer 
en økning i snitt per år på 95 millioner. Justert for midlertidig medfinansiering av somatiske tjenester3 gir dette 
en økning på 33,3 % i perioden 2011-2014, eller 75,3 mill. kr per år. 

Analysen viser at Tromsø kommune har hatt den største veksten innenfor hjemmebaserte tjenester, og 
hjemmetjenesten vil derfor ha størst fokus i rapporten. Hjemmetjenesten står for 43 % av budsjettet til sektoren 
og har hatt en vekst på totalt 44% de fire siste årene.  

Det er sammensatte årsaker som ligger bak utviklingen, men vi har fokusert på de viktigste utfordringene og 
drivere som gir størst økonomisk gevinst. Disse kan deles i 3 hovedområder:  

1. Høyt tjenestevolum grunnet en kombinasjon av antall brukere og volum på tildelte tjenester  

2. Ubalansert tjenesteprofil som medfører at det er feil nivå på tjenestetilbudet og at den enkelte 
bruker får tjenester på feil nivå  

3. Effektivitetstap i tjenesteproduksjonen som medfører at det brukes for store ressurser til å 
produsere ønsket kvalitet 

 

Forenklet kan dette illustreres slik:  

 

 

 

  

                                                             
2 Foreløpig årsregnskap for 2014 versjon 13 februar 2015, Tromsø kommune 
3 55,5-59 mill. kr årlig i perioden 2012-2014, se kap. 5.2. 
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Høyt tjenestevolum 

Sektoren har ifølge KOSTRA-tallene en tjenesteproduksjon som er 26.4 % høyere enn gjennomsnittet i ASSS 
kommunene4. KS5 anslår at Tromsø kommune har tjenesteproduksjon som er ca. 80 millioner kroner høyere 
enn forventet ut fra kommunes demografi og øvrige kostnadsnøkler. 

Tromsø kommune tildeler tjenester til en høyere andel av befolkningen enn i sammenlignbare kommuner.  
Andelen innbyggere i alderen 80 + er 7 % over gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Spesielt hjemmesykepleien 
står for en stor andel av tjenesteproduksjonen. Tildelingen av hjemmebaserte tjenester har økt fra 23 700 timer 
til 33 800 timer på fire år. Dette er en økning på totalt 44 % i perioden.  

Kommunen tildeler også flere timer per bruker enn sammenlignbare kommuner, og det er spesielt stor økning 
av timetildeling for de unge brukergruppene. For aldergruppen 7-18 år har tjenestevolumet økt med 80 % fra 
2010-2014. Også for aldersgruppen 67-79 år har timetildelingen per bruker økt med 89 % i løpet av perioden. 
Det tildeles også tjenester til 7,7 % flere brukere enn i sammenligningskommunene for denne aldersgruppen. 

Kommunen har en relativ høy andel brukere med omfattende bistandsbehov og kostnader til brukere med 
særlig ressurskrevende tjenester. Andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende 
bistandsbehov er 16 % høyere enn i andre ASSS kommuner. Tromsø kommune har en relativ høyere andel av 
befolkningen som bor alene, noe som også kan være en kostnadsdriver for sektoren. Det er sannsynlig at de som 
bor sammen med familier og har stort nettverk, kan motta hjelp og støtte fra disse og derved redusere 
kommunens kostnader.  

Tromsø kommune rapporterer i 2013 kostnader på 1 040 000 kr per institusjonsplass. Dette ligger i 2013 
marginalt under gjennomsnittet på kostnad per plass dersom vi sammenligner med KOSTRA-gruppe 13.  

Dersom vi sammenligner med Trondheim som har lavest kostnader per plass i utvalget, ligger er kostnadene 
der ca. 84 000 kr lavere enn i Tromsø. Dersom Tromsø kommune kommer ned på dette nivået, vil dette isolert 
sett tilsvare en besparelse på ca. 35 millioner kroner. 

 

Ubalansert tjenesteprofil 

En forutsetning for at kommunen kan levere gode og effektive pleie og omsorgstjenester er at det er balanse i 
tiltakskjeden. Dette bidrar både god tjenestekvalitet og god ressursutnytting. Kommunen har en hjemmebasert 
omsorgsprofil noe som innbefatter tilrettelegging av hjemmetjeneste og lavterskeltilbud 

Det er avdekket ubalanse i kommunens tjenesteprofil/omsorgstrapp, noe som medfører betydelige ekstra 
kostnader og kan gi redusert tjenestekvalitet. Denne feildimensjoneringen vises bla annet ved at kommunen har 
store utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I 2014 medførte dette ekstra 
kostnader på 16 millioner kroner.  

Tromsø kommune rapporterer i 2014 med 399 kommunale sykehjemsplasser og 418 plasser i institusjon i alt 
(inkl. barnebolig/avlast.inst). Per januar 2014 var det 40 brukere på venteliste for institusjonsplasser og om lag 
50 personer venter på dagsenterplass. I januar 2015, var antall pasienter på venteliste for institusjonsplass 
sunket til 25.  Av disse var 14 pasienter innlagt på korttidsplass i påvente av flytting til permanent langtidsplass. 

Tromsø kommune har betydelig lavere antall oppholdsdøgn på korttidsplasser, dette ligger hele 43,2 % under 
snittet i ASSS kommunene. I 2014 var det ca. 20 pasienter som ventet på langtidsplass som var i 
korttidsplasser. Dette medfører at dette trinnet i omsorgstrappa blir «blokkert» av brukere som skulle hatt 
annet tjenestetilbud.  

Kommunen med lavest andel innbyggere som er beboere i bolig til pleie og omsorgs formål for aldersgruppen 
under 67 år. I Tromsø er andelen på 0,29 %, mens Trondheim har en andel på 0,37% og Kristiansand ligger 
klart høyest med 0,69%.  Bildet er litt annerledes for aldersgruppen 80 år og over, men også her er andelen 
relativ lav. 

Tromsø kommune har derimot flere over 80 år som bor på institusjon eller BMHO (bolig med heldøgns 
omsorg) enn de øvrige ASSS kommunene. Her ligger Tromsø på 20,2 % mens snittet for 
sammenligningsgruppa var på 16,8 %. 

                                                             
4 Se kapittel om ASSS-nettverket for definisjon på tjenesteproduksjon 
5 KS (2014) Kommunerapport for ASSS-nettverket, Rapporteringsåret 2013 
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Hjemmebaserte tjenester innvilges til flere brukere og med høyere antall timer per bruker enn 
sammenligningsbare kommuner. 

Det å benytte ventelister er ikke alene egnet som parameter for dimensjonering av tjenesteprofil/omsorgstrapp. 
Kommunen har gjennomført beregninger som tilsier at det vil mangle 50 langtidsplasser neste år, og det er 
fremmet sak til byrådet om å konkurranseutsette 30 sykehjemsplasser for en 2 års periode. Dette vil bidra til å 
frigjøre «blokkeringene» på korttidsplasser og redusere kostnader for utskrivningsklare pasienter. 

Kommunen satser også på økning i kapasitet for korttidsplasser med fokus på utredning og rehabilitering ved å 
etablere Helsehuset på UNN fra 2016 og Otium fra 2018. Kommunen utfører klare strategiske grep med fokus 
på å oppnå bedre balanse og ressurseffektive tjenestetilbud og flyt i tilbudskjeden. Parallelt med 
dimensjonering av tjenestetilbud, satses det på mer forebyggende og tidlig innsats med fokus på økt bruk av 
velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.  

 

Effektivitetstap i tjenesteproduksjonen 

Hjemmebaserte tjenester står for den største andelen av kostnadene og er området med sterkest vekst i 
sektoren. Her er det identifisert et vesentlig effektivitetstap i tjenesteproduksjonen uttrykt som lav ansikt-til 
ansikts tid (ATA-tid) i hjemmetjenesten. I dag er ATA-tid målt til ca. 43 % (40 % i hjemmesykepleien og 65 % 
for praktisk bistand), mens finansieringsmodellen forutsetter en ATA tid på 73 %. Dette betyr at tidsbruken på 
indirekte tid i tjenesteproduksjonen er vesentlig høyere enn forventet.  

Til sammenligning krever andre kommuner som har innført fritt brukervalg 54-56 %6 ATA-tid fra sine private 
tilbydere. Hensyntatt kommunale faktorer som krav om studentveiledning og betalt matpause, tilsvarer dette 
en ATA-tid i kommunal hjemmesykepleie på 50 %. Å oppnå en ATA-tid på 50 % vil kreve målrettet 
effektiviseringsarbeid for reduksjon av indirekte tid, men er ikke noe vi anser som et urealistisk mål. 

Gapet mellom antatt og faktisk ATA-tid vil også gi et kunstig høyt bilde på tjenesteproduksjonen i 
sammenligning med andre kommuner (ref. KOSTRA-tall). 

Effektivitet i tjenesteproduksjon må ses i sammenheng med flere forhold som høyt sykefravær, høy bruk av 
deltidsstillinger, kompetanseprofil og arbeidsprosesser.  

Det er kun ca. 46 % av de ansatte som jobber 100 % stilling, og det er hele 250 medarbeidere som har 
ansettelsesforhold med stillingsbrøk under 30 %. Tromsø kommune har også færre årsverk med fagutdanning i 
sektoren enn gjennomsnittlig i ASSS-nettverket (69 % mot 73 %). 

Sektoren har høyest sykefravær i ASSS nettverket. I 2014 kostet dette kommunen ca. 50 millioner i 
lønnskostnader, med forutsetningen at det leies inn vikarer ved sykefravær som erstatning. 

Turnover i sektoren er på ca. 20 %, og det må derfor rekrutteres omlag 300 nye medarbeidere til sektoren hvert 
år. Rekruttering og opplæringskostnadene for kommunen er estimert til 3-5 millioner per år. 

Vi ser også at medarbeidertilfredsheten er noe lavere enn gjennomsnittet i ASSS kommunene. 

 

  

                                                             
6 Sammenlignet med Oslo, Bærum og Ålesund 
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Hva kan forklare høyt tjenestevolum og økte kostnadsnivå i tjenesten? 

Det er ikke et enkelt å gi et enkelt svar på hva som er årsaken til utviklingen av tjenestevolumet og kostnadene i 
Tromsø kommune. Bildet er sammensatt og en må se både på organisering av sektoren, effektivitet i 
tjenesteproduksjon og prinsippene for tildeling og kontroll. Forutsetninger for god og effektiv 
tjenesteproduksjon blir beskrevet i kapittel 6. 

Det er samtidig viktig å belyse andre faktorer som påvirker tjenesteproduksjonen og vi vil trekke frem den 
endringen sektoren har gjennomgått de senere år. Ansatte i sektoren gir tydelige tilbakemeldinger på at etter 
innføringen av samhandlingsreformen er det en stor endring i pasientgruppen, noe som både påvirker type 
tjenester, volum og behov for kompetanse. Dette samsvarer med de trekk en ser nasjonalt; pasienter som 
meldes utskrivningsklare fra sykehus er sykere enn før. 

I rapporten vises det også til at omstillingsutfordringene er betydelig større i de store kommunene enn i de små. 
Fra ansatte i Tromsø kommune blir det trukket fram at terskelen for å få institusjonsplass er høyere; dette 
samsvarer også med trender en ser nasjonalt.7  

Samhandlingsreformen har også hatt betydning for dimensjoneringen av kommunenes tjenesteprofil.                     
Nasjonalt ser en et skifte i kommunehelsetjenestens karakter, hvor det dreies mer over til korttidsplasser og 
rehabilitering. Tromsø kommune har hatt en betydelig utfordring med å justere og bygge opp en tilpasset 
tjenesteprofil, noe som gir seg utslag at kommunen får ekstra kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter 
og heller ikke får en god forebyggende profil. 

Kommunen har en relativ høy andel brukere med omfattende bistandsbehov og kostnader til brukere med 
særlig ressurskrevende tjenester. Andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende 
bistandsbehov er 16 % høyere enn i andre ASSS kommuner. Gjennomsnittlig bistandsbehov for brukere i 
hjemmetjenestemottakere er også 3 % høyere enn i andre ASSS kommuner. Det er stilt spørsmål om hvorvidt 
det er slik at pasienter i Tromsø faktisk har mer omfattende bistandsbehov, eller om praksisen for kartlegging 
pasientenes omsorgsbehov avviker. Enhver kartlegging vil bestå av faglig skjønn og i tillegg vil kommunenes 
standarder for tjenester påvirke tjenestetyper og volum.  Det er ikke gjort noen utredning rundt dette området.  

Ansatte trekker frem at noe av forklaringen kanskje skyldes at mange bor alene. Det at færre har familier eller 
nettverk som har mulighet til å støtte eller bidra gir ekstra etterspørsel av tjenester. Geografi trekkes også fram 
som en mulig driver. Tromsø kommune har et stort omland og har brukere som bor svært spredt. Dette gjør at 
kjøreruter og logistikk kan bli svært kostnadskrevende. Dette framhever mangelen av korttidsplasser, ved at 
pasienter som kunne hatt mer effektiv behandling på korttidsplass gis tilbud hjemme, noe som medfører økt 
tjenestevolum.  

I intervjuene kom det også frem at lang vinter og mørketid også kunne påvirke pasientene, spesielt i forhold til 
redusert mulighet til å være ute og i aktivitet. Mangel på dagtilbud og tilpassede aktiviteter er et tiltak som kan 
ha en forebyggende effekt og redusere noe av tjenestevolumet til hjemmetjenesten. 

 

  

                                                             
7 IRIS (2014/382) Samhandlingsformens konsekvenser for det kommunale pleie -og omsorgstilbudet 
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Hovedkonklusjoner  

Tromsø kommune har en høyere tjenesteproduksjon i tildelte timer og kostnader enn kommunenes 
demografiske sammensetning skulle tilsi. Det er flere forhold som påvirker tjenesteproduksjonen, både 
brukergrupper, tjenesteprofil, organisering og effektiviteten i tjenesten. Merk at grunnet lavere ATA-tid enn 
antatt vil produksjonen kunne være kunstig høy sammenlignet med andre kommuner. 

Kommunen har relativt «ung» befolkning, men har høyere andel brukere med omfattende bistandsbehov enn 
sammenligningskommuner. 

Samhandlingsreformen har medført at kommunen får ansvar for nye pasientgrupper som etterspør mer 
spesialisert kompetanse og en tjenesteprofil med flere korttidsplasser og rehabilitering. Her har Tromsø 
kommune ikke har greid å tilpasse seg tilstrekkelig, ved å vri tjenesten og øke kapasiteten for å imøtekomme 
disse utfordringene. Dette har resultert i at pasientgrupper med komplekse sykdomstilstander nå behandles på 
et lavere tjenestenivå, noe som har gitt økt behov for kompetanse og sikring av tjenestekvaliteten.  

Valg av tjenesteprofil vil ha stor betydning for kostnadsnivået og effektiviteten i tjenesten. Kommunen har en 
hjemmebasert omsorgsprofil, men har relativt få omsorgsboliger og svært få tilgjengelige korttidsplasser 
(oppholdsdøgn). Vår hypotese er at når det oppstår «flaskehalser» i deler av tjenesten vil dette gi uheldige 
konsekvenser for «pasientstrømmen». Brukere med potensiale for rehabilitering blir liggende for lenge på 
sykehus og pasientgrupper med komplekse tjenester blir betjent av hjemmetjenesten. Dette medfører økt 
timevolum og økte opplæringskostnader i hjemmetjenesten. Brukere kan også bli «presset opp» på et høyere 
tjenestenivå fordi det er for få plasser med mulighet for rehabilitering og forebyggende tiltak.  

Høyt sykefravær, høy andel deltidsstillinger og tjenestens kompetanseprofil gir sektoren høye kostnader, 
effektivitetstap og slitasje i organisasjonen. Tidsstudier fra deler av hjemmetjenesten viser et gap mellom antatt 
tid hos bruker og det som faktisk ble utført. Det ble brukt vesentlig mer tid på rapportering, tilrettelegging og 
møter enn forventet. Dette kan forklares bl.a. med stor turnover i personalgruppen (sykefravær, 
deltidsstillinger), noe som gjør arbeidsprosesser mindre effektive. Stor utskiftning i personalgruppen gjør også 
at det brukes mye tid på opplæring og tilrettelegging av arbeidsoppgaver i henhold til tilgjengelig kompetanse.  

Det ligger også et potensiale for forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser og samarbeidet i tjenesten. 
Det ansees som realistisk å justere tjenestene til de økonomiske rammene som er lagt i økonomiplanen for 
perioden 2015-2018, altså oppnå en kostnadsreduksjon på 20 mill. kr. Analysene tilsier at følgende prioriterte 
tiltak vil gi størst effekt: 

1. Avstemme tjenestevolum og vedtak 
2. Øke effektivitet målt i ATA tid  
3. Reduserte kostnader knyttet til sykefravær 
4. Øke effektivitet gjennom reduksjon av deltidsstillinger 
5. Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 
6. Øke effektivitet gjennom utvikling og riktig bruk av fagkompetanse 
7. Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 
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 Avgrensning og metode  

3.1. Avgrensninger 

Tromsø kommune ønsker å identifisere kostnadsdrivende faktorer med betydning for omfanget og nivået av 
tjenesteproduksjonen. Prosjektets økonomiske rammer har gitt avgrensning og prioriteringer for hvilket arbeid 
som er utført. PwC har i samarbeid med oppdragsgiver har ved hjelp av metodisk hypotesearbeid satt fokus på 
de områder som synes mest kostnadsdrivende innenfor tjenesten. Dette utelukker ikke andre kostnadsdrivere 
med mindre effekt. Disse er omtalt i omstillingsplanen som områder som bør jobbes videre med og inngå i et 
langsiktig målarbeid. 

Det ble i tidlig fase definert at hjemmebaserte tjenester var de områdene som hadde sterkes vekst og 
økonomiske utfordringer. Disse er derfor prioritert spesielt høyt. Analysen av institusjonsdriften er avgrenset 
ved at institusjonenes interne ressursbruk ikke vil være omfattet av vårt arbeid. Det vil likevel vurderes andre 
momenter som berører institusjonsdriften og samarbeidet mellom de ulike enhetene.  

Rus, psykiatri og rehabilitering er ikke kartlagt særskilt som fagområder, men momenter som berører 
hovedutfordringer, samarbeid og samhandling, ledelse og tjenesteproduksjon er belyst.  

Det er ikke gjennomført analyse av dimensjonering av de ulike nivåene av tjenestetilbudene. Dette blir kun 
drøftet på overordnet nivå. Tromsø kommune har selv utredet dette og iverksetter arbeid med å justere 
tjenesteprofil med bakgrunn i demografi og overordnet strategi. 

Den er fattet vedtak om å endre organisasjonsstruktur med innføring av etatsmodell våren 2015. Det er ikke 
foretatt kartlegginger eller evalueringer knyttet til dette. 

Vi har ikke gjort noen faglig vurdering knyttet til kvalitet på tjenestetilbudet. Hovedfokus har vært å analysere 
kostnadsdrivere innenfor eksisterende organisering og tjenesteprofil. 

 

Forskjellige systemer for databehandling gir tilsynelatende inkonsistens i tallmateriale  

Ved gjennomlesing av rapporten kan det av og til være tilsynelatende avvik i tallmaterialet – for eksempel totalt 
sykefravær, årsverk og liknende. Grunnen til dette er at Tromsø kommune benytter ulike systemer for lønn, 
fraværsstatistikk og turnus, og disse datasystemene har ulik behandling av tallmateriale. Noen systemer 
beregner tall ut fra øyeblikksbilder eller gjennomsnitt av flere slike. Andre benytter totalsummer og deler på en 
fordelingsnøkkel. 

Eksempelvis benyttes lønns og personalsystemet for å ta ut statistikk når Tromsø kommune rapporterer til 
arbeidsmiljøutvalget på sykefravær. De rapporterer kun på sykefraværet blant de som er fast ansatte og regner 
det ut fra mulige dagsverk, der et årsverk består av 261 mulig arbeidsdager. Dette gjør at tallene avviker fra, og 
er lavere enn ASSS rapportene som kun beregner 235 dager i et årsverk. Forskjellen er basert på hvorvidt man 
anser feriedager, helligdager og helg som en del av et årsverk, eller om man trekker disse ut. 

Vi vil i denne rapporten forholde oss til følgende beregninger: 

 Sykefravær basert på Tromsø kommunes oppgitte prosentsatser. 

o Basert kun på faste ansatte. Det føres per dags dato ikke statistikk over fravær blant 
timelønnede ansatte. 

 Årsverk beregnet ut fra lønnsstatistikk, avregnet med 230 dager (1633 timer) per årsverk i turnus, da vi 
fokuserer på potensiell produksjon per årsverk. 

o (35,5/5= 7,1 timers arbeidsdag, 365 dager, 25 feriedager, 104 helgedager, 6 andre røde dager 
(antatt at av 12 helligdager tas halvparten i avspasering, resten i lønn): 7.1*(365-25-104-6) = 
1633 timer per årsverk). 

o Variable årsverk som rest av timer etter at faste stillinger er trukket fra. 

 Oversikt over stillingsbrøker kommer fra Tromsø kommunes register over faste ansatte. 
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3.2. Metode 

I analysen har vi benyttet metoder som fakta- og dokumentinnsamling, intervjuer, workshop, hypotesetesting, 
dybdeintervju og arbeidsprosesskartlegging.  

 

Dokumentasjon 

Gjennom dokumentstudier og tilgjengelige rapporter er det framskaffet informasjon som grunnlag for 
kvalitative analyseformål. Dette omfatter tertialrapporter, virksomhetsstrategier, samarbeidsavtaler (UNN, 
NAV) o.l. 

Materialet har gitt grunnlag for fortolkninger, har gitt dybdeforståelse og inneholder vesentlige opplysninger 
som grunnlag for ytterligere belysning gjennom intervjuer. 

 

Intervjuer 

Semi-strukturerte intervjuer med forhåndsutviklet intervjuguide har gjort det mulig å sammenstille 
informasjon slik at sammenlignbarhet mellom enheter og avdelinger er ivaretatt.  

Intervjuguiden var ikke kjent for respondentene før intervjuene startet. Hvert intervju startet med en 
innledning om formålet med intervjuet, hvilket mandat PwC har og hvilke temaer som var ønsket belyst under 
intervjuet. Respondentene ble gjort oppmerksom på at det ble notert/referert under intervjuet, men at dette 
ikke ville bli forelagt respondenten for godkjenning og signatur men inngå i en oppsummering til bruk i det 
videre arbeid.  

Det er gjennomført både individuelle intervju og gruppeintervju. Det har vært representanter fra ulike 
ledernivå, administrasjon, ulike faggrupper, tillitsvalgt og vernetjenesten og representanter fra 
brukerorganisasjoner. 

Intervjuene var også en del av grunnlaget for å utarbeide hypoteser om kostnadsdrivere og tjenestekvalitet. 

 

Workshop  

Med bakgrunn i analyser og kartlegging ble det utarbeidet et hypotesekart over de største kostnadsdriverne 
innen sektoren.  Det ble gjennomført workshop med utvidet ledergruppe hvor kvantitative og kvalitative funn 
og hypotesekartet ble presentert. Resultat av workshopen var en prioritering av hvilke områder som burde 
analyseres nærmere. 

 

Tett dialog med oppdragsgiver og prosjektleder  

Det var vært tett dialog med oppdragsgiver i prosjektperioden. Tromsø kommune har hatt egen prosjektleder 
som har vært kontaktperson og tilrettelagt for prosessen i samarbeid med PwC.  

Oppdragsgiver har fått jevnlig informasjon og i samarbeid med PwC foretatt endelig prioritering av hvilke 
hypoteser eller områder som skulle analyseres nærmere.  

PwC har deltatt på flere ledermøter og samarbeidsmøter. Dette har vært en god arena for informasjonsdeling og 
dialog. 

 

Kartlegge prioritert arbeidsprosess, dybdeintervju og refleksjon 

Som et ledd i testingen av prioriterte hypoteser ble det gjennomført en kartlegging av tildelingsprosessene. 
Dette ble gjort i samarbeid med Harstad kommune, da det var et ønske om fokus på erfaringsutveksling og å 
sammen definere forbedringstiltak. Resultatet av kartleggingen ble videre analysert ved dybdeintervju. 
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 Nasjonale trekk 

Helse- og omsorgssektoren står foran store utfordringer i årene som kommer. Forhold som aldrende 
befolkning, veksten i nye yngre brukergrupper, knapphet på helsepersonell, begrensede økonomiske rammer og 
endringer i sykdomsbildet vil kreve nye måter å organisere tjenestene på. Kunnskap og forståelse om den 
demografiske utviklingen er svært viktig for at kommunesektoren skal kunne dimensjonere tjenester riktig og 
for å sikre riktig kompetanse i fremtiden. Ifølge SSB vil Norge passere 6 millioner innbyggere i 2031, og veksten 
vil være størst i de eldste aldersgruppene. Selv om andelen eldre vokser er antallet yngre brukere en gruppe som 
vokser hurtig. Nær 4 av 10 mottakere av pleie- og omsorgstjenester er nå under pensjonsalder. 

Ved utgangen av 2011 mottok i overkant 268 000 personer i Norge omsorgstjenester i en eller annen form. Av 
disse fikk 43 500 tilbud i institusjon, 177 000 mottok hjemmetjenester og nesten 50 000 mottok tjenester som 
avlastning, omsorgslønn, støttekontakt eller brukerstyrt personlig assistanse. Data fra de siste årene viser at en 
fjerdedel av mottakerne av omsorgstjenester skiftes ut hvert år. 

Gjennom IPLOS-registreringene har vi data på mottakernes omsorgsbehov. Fire av fem mottakere av 
langtidsopphold i institusjon har omfattende bistandsbehov, og 80% av sykehjemspasienter har en 
demenslidelse, noe som stiller krav til både bygningsmasse og organisering av tjenester. 

I stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» beskrives det at fremtidens brukere blir flere enn før, de vil være 
i alle aldersgrupper og de vil ha et mer sammensatt omsorgsbehov. De siste årene har veksten vært størst blant 
de som er under 67 år, med fokus på langvarige kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelse og psykiske og 
sosiale problemer. De nærmeste årene er det sannsynlig at tallet på brukere i aldersgruppen 67-79 år vil vokse, 
mens den sterke veksten i aldersgruppen over 80 år først kommer om 10-15 år. Fremtiden preges av at flere blir 
eldre og vi ser at fra 2025 vil den såkalte «eldrebølgen» komme, noe som innebærer at kommunene allerede i 
dag må ta grep for å kunne møte den økte brukermassen8.  

 

Samhandlingsreformen har utfordret kommunene på flere områder, både med hensyn til tjenester, 
samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, organisering og kompetanse. Brukere som før var 
knyttet til i spesialisthelsetjenesten behandles nå på kommunalt nivå. Dette innebærer et stort press på 
heldøgns omsorgsplasser og plasser for avlastning, rehabilitering, opptrening og øyeblikkelig hjelp. HPVU-
reformen9, Handlingsplan for eldreomsorgen10 og Opptrappingsplanen for psykisk helse11 har bidratt til vekst 
og endrede oppgaver på kommunalt nivå. Rus og psykiatri er også en gruppe brukere som krever nye boformer 
og tjenester.  

Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-201512 hadde samhandlingsreformen som bakteppe og var opptatt av å se 
sammenhengen mellom helsetjenestene. Det hevdes at både rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske 
virkemidler, som satsning på helsehus og lokalmedisinske sentre kan skape nye samarbeidsrelasjoner mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten. Planen har fokus på at helsepersonell må benyttes mer effektivt og at 
oppgaveendringer må vurderes. Kvaliteten i helsetjenesten må stå i sentrum, derfor må oppgaver fordeles 
mellom helsepersonell slik at en sikrer riktig kompetanse på riktig sted. 

Oppsummert kan en si at alle disse reformene har gitt store endringer både av hvilke brukergrupper og hvilke 
tjenester som skal ivaretas på kommunalt nivå. Kompleksiteten i tjenestebildet samt behov for kompetanse og 
samhandling er samtidig økt betraktelig de siste årene. 

  

                                                             
8 Stortingsmelding 29 «Morgendagens omsorg» (2012-2013) 
9 HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede) –reformen: Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk 
utviklingshemmede (1991) 
10 Stortingsmelding 50 «Handlingsplan for eldreomsorgen: Trygghet - respekt – kvalitet» (1996-97). 
11 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 er beskrevet i St.prp. nr. 63 (1997-98) 
12 Stortingsmelding 16 «… og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring» (2006-2007) 
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4.1. Tjenesteprofil og behov for innovasjon 

Brevik og Nygård (2013)13 viser at det er store variasjoner innen pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. 
Enkelte kommuner har så mange som 25 % av befolkningen i aldersgruppen 80 år og over på sykehjem, mens 
andre kommuner har langt færre langtidsplasser og et utvidet tilbud på korttidsplasser og hjemmebaserte 
tjenester. De skiller kommunenes tjenesteprofil mellom det de kaller forebyggende tjenesteprofil og pleieprofil. 

Hvilken tjenesteprofil kommunen velger vil ha betydning både for tjenester og kostnadsbildet. 
Stortingsmelding 28, «Morgendagens omsorg», slår fast at «hjemmetjenesteorientering fremstår som mer 
effektiv i den forstand at flere får et tilbud til mindre bruk av ressurser, og uten at det kan dokumenteres at 
tilbudet blir dårligere»14. Kommuner som i størst grad har omsorgstjenestebrukere på institusjon bruker mest 
ressurser per innbygger15. 

Stortingsmeldingen setter fokus på disse utfordringene. Her vektlegges behovet for innovasjon hvor en legger 
større vekt på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og nettverksarbeid. 

 

4.2. Utfordringer knyttet til personell, kompetanse og 
effektiv organisering 

I dag er ca. 11 % av befolkningen over 70 år. Innen 2060 vil denne aldersgruppen økes til rundt 19 %. Dette får 
store konsekvenser for arbeidsbæreevnen (forholdet mellom den eldre delen av befolkningen og de 
yrkesaktive). 

Omsorgssektoren har vokst kontinuerlig og har økt fra 20 000 årsverk i 1971 til 130 000 årsverk i 2011. En 
rekke kommuner har utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde ulike yrkesgrupper. Framskrivninger av 
tilbud og etterspørsel etter helse- og omsorgspersonell gjennomført av SSB viser et stort og økende behov for 
spesielt helsefagarbeidere og sykepleiere frem mot 2035. De estimerer i et mellomalternativ at i 2025 vil 
sektoren mangle 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere. 

For å sikre kompetanse i sektoren ble det i 2005-2006 lansert et statlig kompetanseløft lansert som 
«Omsorgsplan 201516» for å styrke kompetansen i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Dette omfattet 
fem tiltak: å bidra til flere årsverk med relevant fagutdanning, heve det formelle utdanningsnivået i 
omsorgstjenesten, sikre brutto tilgang på et betydelig antall helsearbeidere per år, skape større faglig bredde og 
styrke veiledningen, internopplæring og videreutdanning for ansatte i sektoren. 

Kommunens kompetansenivå vil påvirke tjenestenivå og kostnadsbilde. Hjelmbrekke et.al. (2011)17 fant at 
kommuner med stor andel ansatte med relevant utdanning driver mer kostnadseffektivt enn kommuner hvor 
andel med relevant utdanning er mindre. 

Arbeidstidsreformen i 1987 som førte til arbeidstidsforkortelse og praksis med jobb hver tredje helg for 
turnusarbeid har medført store konsekvenser for organiseringen av tjenester og arbeidstidsordninger i 
helsesektoren. Tjenesten har gått fra 100 %, 75 % og 50 % stillinger til å ha en organisering av turnuser med et 
konglomerat av stillingsbrøker og hvor små stillinger (under 30 %) og såkalte «hull i turnus-stillinger» er 
praksis18. 53 % av de ansatte i kommunal sektor jobber deltid, mens i pleie- og omsorgssektoren er det nærmere 
70 % deltidsstillinger. 

Sykefravær er en stor utfordring for flere kommuner. Nasjonalt er sykefraværet innen kommunal sektor på ca. 
9%. KOSTRA-gruppe 13 har ca. 10% (2013). 

 

                                                             
13 Breivik, I og Nygård, L. (2013) Mønstre og mangel på mønstre i innretningen av de kommunale omsorgstjenestene. Norsk 
institutt for by- og regionforskning, notat 2013:104 
14 Borge, L. og Haraldsvik, M. (2005) Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 
15 Sørheim, K. A. og Paulsen (2012) Strukturell variasjon i pleie og omsorgstjenesten. Typologisering av kommuner. Sintef, 
teknologi og samfunn. Helse. 
16 Stortingsmelding 25 «Mestring, muligheter, mening» (2005-2006) 
17 Hjelmbrekke, S., Løylandsmøller, G. og Vardheim (2001) Kostnader og kvalitet i pleie og omsorggssektoren. 
Telemarksforskning, rapport nr. 280. 
18 Amble, N. (2008) AFI-notat 2/08 – Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus 
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Nye oppgaver og behov for kompetanse, kombinert med en drift som har mange deltidsansatte og høyt fravær 
gir kommunene en rekke utfordringer for kostnadseffektiv drift og forsvarlig kvalitet på tjenestene. 

Oppsummert kan en si at kommunesektoren står overfor store utfordringer for hvordan møte demografisk 
utvikling og tjenestebehov og hvordan tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft. Det vil stille store krav 
til kompetanse samt fornyelse av både tjenester og måten å organisere arbeidet på. 
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 Helse og omsorg i Tromsø kommune  

5.1. Om Tromsø kommune 

Tromsø inngår i ASSS-nettverket19 som består av de 
ti største kommunene i Norge. Til tross for at 
Tromsø er den nest miste av kommunene i 
innbyggertall (med Drammen som minst), har den 
et flateinnhold på 2 524 km2 som er kun 8 km2 
mindre enn alle de ni andre til sammen20. Dette gir 
store avstander og en utspredt befolkning med de 
utfordringer det medfører. 

Tromsø kommune hadde i 2014 71 590 innbyggere, 
Dette er en økning på 9,6 % % fra 65 286 
innbyggere i 2008. Med tilstrømningen av 
studenter bor det over 75 000 mennesker i 
kommunen store deler av året. Økningen er større 
enn på landsbasis (7,9 %), noe som blant annet 
skyldes økt sentralisering og tilflytting til 
kommunen på grunnet tilstedeværelsen av et 
universitet og universitetssykehus (774 
nettoinnflyttinger i 2012 og 2013)21. 

Tromsøs disponible inntekt i 2013 var om lag 2 650 kroner høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Det 
vil si at Tromsø hadde en merinntekt i forhold til landsgjennomsnittet på om lag 190 mill. kroner. Definert på 
denne måten hadde Tromsø et disponibelt inntektsgrunnlag i 2013 som var 5,1 % høyere enn 
landsgjennomsnittet22. 

Tromsø kommune har i forhold til 
landsgjennomsnittet en relativt 
ung befolkning (gjennomsnittlig 
37,5 år mot 39,6 på landsbasis23. 
Kommunen har en høyere andel 
som bor alene i forhold til resten 
av landet24. 

Ansatte i hjemmetjenesten påpeker 
at lang vinter med mye snø og 
glatte veier kan gjøre det 
vanskeligere for deres brukere å 
komme seg ut, og skaderisikoen 
øker når de ferdes ute. Klimaet kan 
også gjøre at brukere kan ha lange 
perioder med immobilitet på grunn 
av at de ikke kommer seg ut eller 
får vært i fysisk aktivitet.  

Det kan hypotetiseres rundt hvorvidt klima kan ha en effekt på folkehelsen og kostnadsbildet til tjenesten.         
Dette er ikke noe vi har utredet, men folkehelseprofilen for 2014 viser til at sykdommer og plager knyttet til 
muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt i Tromsø enn i landet som helhet. Det er ikke påvist 

                                                             
19 Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner 
20 Wikipedia, Norges kommuner 
21 SSB, Flyttinger 
22 KS (2014) ASSS kommunerapport 
23 SSB, Befolkning 
24 Folkehelseinstituttet (2014) Folkehelseprofil for Tromsø kommune 

Kommunene i ASSS-nettverket  
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noen forskjeller fra landsgjennomsnitt i hjerte- og karsykdommer, og andelen med psykiske plager ser ut til å 
være lavere i Tromsø enn landet som helhet. Dette er støttet av et ferskt studie fra UiT25. 

De nasjonale trendene som beskrevet i tidligere kapittel er i stor grad også gjeldene for Tromsø kommune. 
Øktende andel eldre i befolkningen, stor vekst i nye yngre brukergrupper, knapphet på helsepersonell og 
begrensede økonomiske rammer er en realitet. 

  

                                                             
25 Johnsen, M. T. (2013) The effect of sleeping patterns on mental distress and overweight risk under shifting light 
conditions in north Norway: Some findings from the Tromsø Study. 
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5.2. Utvikling av økonomien i pleie- og omsorg 

Helse og omsorgssektoren i Tromsø kommune står for 28 % av den totale tjenesterammen og er således den 
største enkeltrammen i kommunen26. 

 

Årsregnskap for 2014 fordelt på tjenesterammene (i hele 1000 kr): 

Tjenesteramme 
Korrigert 
regnskap 
2014¹ 

Revidert 
budsjett 

Korrigert 
avvik 

Korrigert 
avvik i % 

Politisk styring 33 790 34 881 1 091 3,1 % 

Administrativ styring, støtte 161 070 157 217 -3 853 -2,5 % 

Fellesutgifter -19 259 -866 18 393 -2123,2 % 

Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 317 344 326 114 8 770 2,7 % 

Næringsliv - veiledning, støtte 9 110 10 592 1 482 14,0 % 

Barneverntjenesten 133 138 125 052 -8 086 -6,5 % 

Kommunale/private barnehager 592 101 604 453 12 352 2,0 % 

Grunnskole/voksenopplæring/SFO 693 934 685 398 -8 536 -1,2 % 

Pleie og omsorgstjenester 963 422 915 718 -47 704 -5,2 % 

Kommunehelsetjenester 134 300 136 599 2 299 1,7 % 

Sosiale tjenester/forebygging/rus 133 322 148 800 15 478 10,4 % 

Kultur og idrett 101 851 101 521 -330 -0,3 % 

Kirker og religiøse formål 27 066 27 131 66 0,2 % 

Forebygging/beredskap brann og ulykker 44 922 40 120 -4 803 -12,0 % 

Fysisk planlegging og tilrettelegging 36 770 32 091 -4 679 -14,6 % 

Samferdsel, m.v. 73 200 75 240 2 040 2,7 % 

Netto renter og avdrag 289 260 304 230 14 970 4,9 % 

Disponert til avsetning m.v. -67 334 -59 649 7 686 -12,9 % 

Frie inntekter -3 438 063 -3 437 132 931 0,0 % 

Motpost avskrivninger, renter og avdrag -219 945 -227 511 -7 566 3,3 % 

 

  

                                                             
26 Foreløpige tall per 13 februar 2015 publisert av Tromsø kommune 
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Utvikling i pleie- og omsorgsrammen 2011-2014 (i hele 1000 kr): 

 
2011 2012 2013 2014 

Regnskapstall 678 162 811 696 873 067 963 422 

Medfinansiering somatiske 
tjenester (2012-2014) 

0 (55 539) (57 306) (59 323) 

Justert regnskapstall 678 162 756 157 815 761 904 099 

Økning  77 995 59 604 88 338 

I prosent  11,5 % 7,9 % 10,8 % 

 

Tabellen over viser at pleie- og omsorgsrammen har hatt en årlig økning på i snitt 95 mill. kroner, eller 12,5 % 
de siste tre årene. Fra 2012 til 2014 hadde kommunen en kostnad på 55,5-59 mill. kr for medfinansiering av 
somatiske tjenester – altså en medfinansiering ved sykehusbesøk. Denne utgiften er fjernet igjen i 2015, og må 
derfor korrigeres for når man skal beregne en reell økning. Den reelle økningen er i snitt 75,3 mill. kr, eller 11,1 
% per år. Økningen er blant annet grunnet økte demografikostnader, en økning i andel tjenestemottakere og 
antall timer per tjenestemottaker de siste årene. 

 

Figuren til høyre viser de ulike enhetene innen pleie og 
omsorg sin andel av samlet forbruk, korrigert for vederlag og 
refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 
fellesområdet. Vi ser at hjemmetjenesten alene utgjør 43 % av 
forbruket innen pleie og omsorg. 

I 2013 var det et totalt merforbruk knyttet til tjenesteområdene 
Pleie og omsorg på 12,3 mill. kroner27, mens tall for 2014 viser 
et merforbruk på 47,7 mill. kroner. 

For 2013 hadde hjemmebaserte tjenester et merforbruk på 13,3 
mill. kroner, i stor grad grunnet en økning i antall brukere og 
økt brukerbehov. Gjennomsnittlig timetildeling per bruker økte 
med 0,21 time per uke. 

Samme år hadde Institusjonstjenesten et merforbruk på 4,6 
mill. kroner, i stor grad grunnet økt brukerbehov og etablering 
av ni ekstra senger for å kunne ta imot utskrivningsklare 
pasienter fra UNN. 

Tabellen under viser merforbruk per oktober 2014 fordelt på de 
ulike tjenestene innen byrådsavdeling for helse og omsorg. Også 
her viser tallene at det er hjemmetjenesten som har det største 
avviket i 2014. 

 

 

 

 

  

                                                             
27 Tromsø kommunes årsmelding 2014.  

Totalt forbruk innen pleie- og omsorg i 
Tromsø kommune i 2013: 
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Byrådsavdeling for helse og omsorg – økonomisk rapportering okt. 2014 

 

Kommunestyret har i 2014 gjennom økonomirapport 1 og 2 (basert på økonomirapport per 31.08) vedtatt 
nedstyringstiltak som i sum skal gi en effekt på 8,7 millioner kroner i 2014 og en helårseffekt for rammen i 2015 
på ytterligere 10 millioner kroner. Tiltakene omfatter i hovedsak effektivisering av tjenesten, endringer i turnus 
og samordning av fellesfunksjoner. På bakgrunn av økonomirapport per 31.10 har byrådet senere vedtatt 
innsparingsmål på 20 mill. kroner for budsjettåret 2015. 

  

Ramme/tjeneste 
Budsjett 

2014 

Års 

prognose 
Avvik Avvik i % 

Hjemmetjeneste 519 806 542 306 22 500 4,33 % 

Sykehjem 301 152 305 332 4 180 1,39 % 

Andre enheter 211 623 226 573 14 950 7,06 % 

Byråd for helse og omsorg -127 208 -130 608 -3 400 2,67 % 

Sum Pleie- og omsorgsrammen 905 373 943 603 38 230 4,22 % 

          

Helsetjenesterammen 102 142 100 722 -1420 -1,39 % 

Sosialtjenesterammen  129 614 132 894 3280 2,53 % 

Boligtjenesten -18 511 -18 511 0 0,00 % 

Andre tjenester 5 958 6 058 100 1,68 % 

Sum avvik byrådsavdeling for helse- og omsorg 1 124 576 1 164 766 40 190 3,57 % 
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5.3. Kostnadsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet 

For å kunne sammenligne kostnader knyttet til kommunale tjenester mellom kommuner, må demografi, 
geografi og øvrige viktige forklaringsfaktorer hensyntas. Figuren under viser beregnet utgiftsbehov for de ulike 
sektorene i forhold til landsgjennomsnittet. For sektorer som har en verdi lavere enn 1,0 betyr det at kostnaden 
skal være lavere per innbygger enn gjennomsnittet. Figuren viser at i hensyntatt demografi, geografi m.m. 
burde utgiftsnivået for pleie og omsorg i Tromsø kommune ligge 26,1 % lavere enn landsgjennomsnittet. KS 
forklarer dette med at Tromsø har få innbyggere på 80 år og over, og få psykisk utviklingshemmede                          
på 16 år og over.  

Totalt burde Tromsø kommune ha utgifter på 9,5 % lavere enn landsgjennomsnittet i 2013. Oppdaterte tall for 
2014 viser en totalindeks på 0,898, dvs. 10,2 % lavere enn landsgjennomsnittet.      

 

Ut fra beregningen om forventet utgiftsnivå per innbygger har KS videre beregnet avvik i virkelige kostnader i 
forhold til landsgjennomsnittet hensyntatt forklaringsfaktorene. Analysen i figuren under viser at Tromsø 
kommune hadde et merforbruk på 1124 kroner per innbygger i 2013. Dette tilsvarer et totalt merforbruk på ca. 
80 millioner kroner i 201328. Tilsvarende merforbruk ble av KS beregnet til 40 millioner kroner i 2012. 

Da en kommune ikke skal ikke generere et overskudd og tjene penger som en bedrift, men tilby et best mulig 
tjenestetilbud, er disponible inntekter den største kostnadsdriveren. Tromsø kommune har høyere disponible 
frie inntekter enn sammenlignbare kommuner, og KS beregner merutgiftene hensyntatt et høyere inntektsnivå 
til 27 mill. kr29. 

Selv om andelen netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftsutgifter og totale 
kostnader til pleie- og omsorg er godt under landsgjennomsnittet, har Tromsø kommune et betydelig 
merforbruk når det justeres for demografi, geografi og andre faktorer. Grafen viser også at merforbruket per 
innbygger og dermed det totale merforbruket har økt de senere årene. 

                                                             
28 1124 kr per innbygger x 71 590 innbyggere = 80,5 millioner kroner 
29 KS (2014) Kommunerapport ASSS-nettverket 2014 for Tromsø kommune, Appendix A beregningsgrunnlag 
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5.4. Utfordringer fremover  

KS’ arbeidsgivermonitor for 2014 knytter de største arbeidsgiverutfordringene for Tromsø kommune fram mot 
2020 til å rekruttere og beholde virksomhetsledere og fagpersonell.  

I tillegg er turnus- og helgeproblematikk, høyt sykefravær, samhandling mellom ulike enheter og ubalansert 
tjenestetilbud tatt opp som opplevde hovedutfordringer gjennom våre intervjuer.  Disse problemstillingene vil 
utdypes senere. 

 

Færre yrkesaktive per eldre i befolkningen 

I tillegg til å rekruttere og beholde fagpersonell, vil kommunen ha betydelige utfordringer knyttet til at det blir 
færre yrkesaktive per eldre. Situasjonen blir et økt behov for helsepersonell samtidig som andel yrkesaktive går 
ned30.  

 

 

 

Figuren er basert på en befolkningsframskriving gjort av SSB. Som vi kan se, projiseres en økning i personer 
over 67 år i Tromsø kommune med 74,8 %. Det vil bli 30 % færre yrkesaktive per innbygger over 67 år. Fire av ti 
nye yrkesaktive i Tromsø i perioden må ansettes i kommunal pleie og omsorg for å opprettholde samme 
pleiefaktor som i dag. Regionale helseforetak som UNN kommer i tillegg. 

I tillegg til dette har pleie og omsorgstjenesten brukergrupper i alle aldersgrupper. Spesielt sees det en økning i 
de yngre brukergruppene de siste årene. Dette er omhandlet i senere kapitler. 

 

  

                                                             
30 Kilde: SSBs befolkningsframskriving 
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Økte demografikostnader  

I ASSS-nettverkets kommunerapport for 2014 framsetter KS følgende økning i demografikostnader de neste 
fem årene: 

 

 

Samlet sett kan demografikostnadene i 2015 for Tromsø kommune anslås til om lag 31 mill. kroner.                            
Av dette står pleie og omsorg for 29 mill. kroner. Driftsutgiftene må økes med 36 mill. kroner årlig for å kunne 
videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for 2014.  

Av dette kan i gjennomsnitt 24 mill. kroner årlig henføres til aldersgruppen 67 år og over, 8 mill. kroner til 
aldersgruppen 6-15 år og 4 mill. kroner til aldersgruppen 16-66 år. 

Pleie- og omsorgsrammen hatt en økning på i snitt 95 mill. kroner, tilsvarende 12,5 % de siste tre årene (75 mill. 
kr, eller 11,1 % justert for medfinansiering av somatiske tjenester31). Dette er langt høyere enn økningen i 
demografikostnader. Økningen i kostnader skyldes ikke økte demografikostnader alene, men i stor grad en 
økning andel tjenestemottakere og timer per tjenestemottaker de siste årene. 

 

  

                                                             
31 Se kap. 5.2 
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5.5. KOSTRA og ASSS  

Dette kapittelet vil ta for seg sammenligningen av Tromsø kommune mot andre kommuner i Norge. Vi baserer 
datagrunnlaget på KOSTRA-data fra SSB, og Kommunerapport for ASSS-nettverket 2014 utarbeidet av KS.  

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og 
måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, 
barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale 
inndelinger og med landsgjennomsnittet32. 

Analysene viser at Tromsø kommune har en «ung» befolkning. Kommunen har en relativt få innbyggere over 
85 år som utgjør den mest ressurskrevende brukergruppen. Dette tilsier at kostanden for pleie og omsorg bør 
være lavere enn sammenligningskommunene noe som også er gjenspeilet i netto kostnader per innbygger. 

I 2013 var forbruket i Tromsø om lag kr 12 000 per innbygger, mens gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 var 
på om lag kr 14 400. Kostnaden har i de siste årene vært økende i Tromsø. Analysen viser derimot at Tromsø 
kommune har en vesentlig høyere kostnad per bruker for brukergruppene over 67 år og skiller seg også ut ved å 
ha den bratteste veksten i kostnader for disse brukergruppene de siste årene. 

Kostnadene til både institusjonsdrift og hjemmetjenesten ligger høyt i forhold til sammenligningskommunene. 
Dersom vi sammenligner med Trondheim ligger kostnadene 84 000 kr høyere per institusjonsplass, noe som 
tilsvarer ca. 35 millioner kroner årlig. Dette skyldes i stor grad at Tromsø kommune har mye større andel 
brukere med behov for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester enn Trondheim og de andre 
kommunene i utvalget. Sammenligner vi med ASSS-kommunene, er brutto driftsutgift per institusjonsplass 
også 3% høyre enn gjennomsnittet. 

 

Samlet sett viser analysen at Tromsø kommune har et ressursbruk i pleie- og omsorgstjenester som er 9,2 % 
høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Tromsø kommune skiller seg ut på følgende områder: 

 Høyeste andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende bistandsbehov 

 Høyeste andel av innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester 

 Høyeste andel av innbyggere 80 og eldre som bor i institusjon eller BMHO (bolig med heldøgns 
omsorg) 

 Relativ lav andel årsverk med fagutdanning 

 Høyeste sykefravær 

 

Innmeldt statistikk fra Tromsø kommune viser at kommunen har en samlet produksjon 12,4 % høyere enn 
gjennomsnittet for ASSS-kommunene og at kostnadsnivået kun er 8,0 % høyere. Dette tilsvarer 4,1 % høyere 
effektivitet enn for gjennomsnittet for ASSS-kommunene.  Innen pleie og omsorg er produksjonen hele 26,5 % 
høyere og kostnadene tilsvarende kun 12,6 % høyere. Dette tilsvarer en målt effektivitet på hele 12,4 % høyre 
enn gjennomsnittet i ASSS. Det er imidlertid en stor feilkilde ved disse beregningene, da Tromsø kommune har 
rapportert inn tildelte timer som grunnlag for produksjonen og målinger av ATA tid utført i februar 2015 viser 
at virkelig produksjon innen hjemmetjenesten ligger vesentlig under tildelt tid. 

Merk at korttidsplasser (oppholdsdøgn) har en produksjonsindeks som ligger 43,2 % under gjennomsnittet for 
ASSS. Få tilgjengelige korttidsplasser medfører dårligere flyt i pasientstrømmen og genererer derfor 
merkostnader som f.eks. kostnader for utskrivningsklare pasienter. 

Tromsø tildeler hjemmehjelptjenester til 21% flere innbyggere 80 år og eldre enn gjennomsnittet i ASSS-
nettverket. Samtidig er andelen 80 år og eldre som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg 20% 
høyere.  Andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende bistandsbehov er 16% høyere i 
kommunen enn ASSS-gjennomsnitt.  

 

Tromsøs befolkning vil øke med ca. 6% fram mot 2020, og veksten er størst i aldersgruppen over 67 år. Dette 
gjør at Tromsø kommune er forventet å ha en økning i brutto driftsutgifter på ca. 6,5 % for å videreføre dagens 

                                                             
32 SSB: KOSTRA (http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra) 
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standarder og dekningsgrader gitt samme effektivitet som i dag. Tromsø kommune har derimot som ambisjon å 
redusere kostnadsbruken for sektoren. 

 

5.5.1. Valg av sammenligningskommuner 

Dersom en KOSTRA-analyse skal gi et noenlunde relevant bilde er det viktig at man sammenligner med 
kommuner som i utgangspunktet er sammenlignbare.  

Tromsø kommune blir i KOSTRA-sammenheng rapportert og sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13. Gruppe 
13 er "Store kommuner utenom de 4 store byene" og består av totalt 45 kommuner. Tromsø kommune har 
utover dette uttrykt et ønske om å sammenlignes med kommunene Kristiansand, Trondheim, Sandnes, Bodø, 
Harstad, Narvik og Alta. 

Antall innbyggere per 31.12.13 i de 8 sammenligningskommunene i denne rapporten er oppgitt i tabellen 
nedenfor33. Her har vi og tatt med indeks over beregnet utgiftsbehov for å kontrollere at det ikke er vesentlige 
forskjeller kommunene i mellom. 

Vi merker oss at Trondheim har et betydelig høyere innbyggertall enn Tromsø. Videre er Kristiansand og 
Sandnes de kommunene med mest sammenlignbart innbyggertall mot Tromsø. Trondheim er i KOSTRA-
gruppe 14, Narvik i KOSTRA-gruppe 11 og Alta i KOSTRA-gruppe 12. 

 

 
Innbyggertall 

31.12.13 

Indeks 
beregnet 
utgifts-
behov * 

Prosentvis avvik fra 
landsgjennomsnittet 

i forventet 
utgiftsbehov 

KOSTRA-
gruppe 

Tromsø 71 590 0,897834 -10,2 % 13 
Kristiansand 85 983 0,9699 -3,0 % 13 

Trondheim 182 035 0,9081 -9,2 % 14 

Sandnes 71 900 0,9553 -4,5 % 13 

Bodø 49 731 0,9279 -7,2 % 13 

Harstad 24 441 0,9542 -4,6 % 13 

Narvik 18 705 0,9881 -1,2 % 11 

Alta 19 822 1,0335 3,4 % 12 

 
 

Indeksen over beregnet utgiftsbehov blir beregnet av staten som et grunnlag for fordeling av rammetilskudd. 
Den blir brukt for å estimere forventet behov for tjenester fra innbyggerne i kommunen basert på ulike 
demografiske variabler. Gjennomsnittet for landet gir en indeks på 1. For de åtte kommunene varierer beregnet 
utgiftsbehov for 2014 på mellom 0,8978 og 1,0335. Tromsø ligger lavest. 

Oversikten viser at Tromsø kommune skal ha et totalt utgiftsbehov som skal ligge 10 % lavere enn 
landsgjennomsnittet når vi skal sammenligne kostnadsnivåer. Innen pleie og omsorg skal utgiftsnivået være 
vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Detter er ifølge KS grunnet at Tromsø har få innbyggere på 80 år og 
over samt få psykisk utviklingshemmede på 16 år og over. 

 

  

                                                             
33 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2015, «Grønt hefte» 
34 Indeks beregnet utgiftsbehov for 2014 
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Hvilken kommune er mest relevant å sammenligne seg med? 

Ser vi på alderssammensetningen i de ulike sammenligningskommunene ser vi at Tromsø har en «ung» 
befolkning. Andelen innbygger som er 67 år og over er 10 % i 2013. Dette er nest lavest blant kommunene vi 
sammenligner med, kun Sandnes kommune har marginalt lavere andel innbyggere over 67 år (9,7%). De andre 
kommunene med lavt antall innbyggere over 67 år er Alta med 10,2% og Trondheim med 11,6%. 

 

    2013 2012 

Tromsø  Andel 67 år og over 10,0 % 9,6 % 

  Andel 80 år og over 2,7 % 2,7 % 

      

Kristiansand Andel 67 år og over 12,5 % 12,4 % 

  Andel 80 år og over 4,0 % 4,1 % 

      

Sandnes  Andel 67 år og over 9,7 % 9,6 % 

  Andel 80 år og over 2,9 % 3,0 % 

      

Trondheim Andel 67 år og over 11,6 % 11,2 % 

  Andel 80 år og over 3,6 % 3,6 % 

      

Bodø  Andel 67 år og over 12,0 % 11,8 % 

  Andel 80 år og over 3,4 % 3,5 % 

      

Narvik  Andel 67 år og over 15,9 % 15,6 % 

  Andel 80 år og over 5,7 % 5,8 % 

      

Harstad  Andel 67 år og over 14,8 % 14,0 % 

  Andel 80 år og over 4,5 % 4,4 % 

      

Alta  Andel 67 år og over 10,2 % 10,0 % 

  Andel 80 år og over 2,8 % 2,8 % 

      

KOSTRA-gruppe 13 Andel 67 år og over 13,7 % 13,3 % 

  Andel 80 år og over 4,2 % 4,3 % 
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Analysen av demografisk sammensetning av befolkningen viser at det det er mest relevant å sammenligne 
Tromsø med Sandnes, Alta og Trondheim.  

Alta inngår i KOSTRA-gruppe 12, som er mellomstore kommuner, med middels bundne kostnader per 
innbygger og høye frie disponible inntekter. Ser vi på indeks over beregnet utgiftsbehov ser vi at Alta har et 
beregnet utgiftsbehov som er 3,4% høyere enn landsgjennomsnittet, mens Tromsø kommune har et beregnet 
utgiftsbehov som ligger 10,2% under landsgjennomsnittet. Ut fra at Alta kommune både har en annen 
inntektsstruktur og en høyere beregnet utgiftsbehov enn Tromsø, vil det altså være mindre relevant å 
sammenligne Tromsø med Alta. 

Sandnes har et beregnet utgiftsbehov som ligger 4,5 % under landsgjennomsnittet og Trondheim 9,2% under 
landsgjennomsnittet. Dette tilsier at når vi tar hensyn til beregnet utgiftsbehov, vil det være mest relevant å 
sammenligne Tromsø med Sandnes og Trondheim.  
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5.5.2. Forutsetninger for analysene 

En KOSTRA-analyse gir indikasjoner på hvor det er potensiale for forbedringer. Det er likevel viktig å se på 
helheten og la «de store talls lov» gjelde, da forutsetninger og prioriteringer innad i de ulike kommunene vil gi 
utslag på tallene. Statistikken må derfor benyttes til å se tendenser og ikke lete etter absolutte svar eller benytte 
KOSTRA-statistikk alene som beslutningsgrunnlag. 

KOSTRA-analyser må også tas med et forbehold i forhold til eventuell feilrapportering. Det kan være 
feilrapportering i egen kommune, og det kan være feilrapportering i de kommunene man sammenligner seg 
med. Merk at tallgrunnlaget i KOSTRA-tallene fra SSB (f.eks. antall institusjonsplasser) på enkelte områder 
avviker noe fra kommunens egne tall. Vi har her valgt å benytte SSBs tall, da det er disse tilsvarende tallene vi 
har tilgjengelig for sammenligningskommunene. 

Dersom analysene viser at resultatet for en kommune skiller seg kraftig ut, er det mye som taler for at det er 
unøyaktigheter i KOSTRA-rapporteringen. Vi vil i så fall kommentere dette særskilt og eventuelt ikke ta med 
resultater som skiller seg vesentlig ut.  

Vi har valgt å ta med gjennomsnittstall for KOSTRA-gruppe 13. Ved å bruke sammenligningstall er eventuelle 
feilkilder mindre. Vi forutsetter videre at med unntak av tidligere nevnte avvik mellom tildelt tid og ATA-tid, 
har Tromsø kommune selv god kvalitet på sin rapportering. 

 

5.5.2.1. Avgrensinger ved analysen 

En KOSTRA -analyse setter fokus på områder som skiller seg ut i ressursbruk i forhold til andre kommuner. 
Man vil ved å se på korrigerte brutto driftsutgifter kunne si noe om produktivitet i forhold til andre kommuner. 
Det vil imidlertid kreve nærmere analyser på den enkelte sektor for å finne årsakssammenhengene bak 
KOSTRA-tallene.  

Det er også viktig å være klar over at KOSTRA-tall ikke sier noe om kvaliteten på tjenestene. Selv om 
kommunen ligger høyt på forbruk på ett område er det ikke gitt at tjenesten blir vurdert som bra nok ut fra 
faglige kriterier/nasjonale normer.  

 

5.5.2.2. Definisjoner 

Brukere med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om 
delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og 
er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 6035. 

 Innslagspunkt 1 010 000 kr (2014) 1 080 000 kr (2015) 

 80 % kompensasjonsgrad 

 Fra 2015: Personer over 67 år skal ikke lenger omfattes av ordningen.  

  

                                                             
35 Helsedirektoratet (2014), Brev til kommunene, Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 - 
foreløpig orientering. 
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5.5.3. KOSTRA -analyse 

5.5.3.1. Befolkningssammensetning  

I de fleste KOSTRA-sammenhenger som i ASSS-nettverkets kommunerapport er det vanlig å sammenligne 
kostnader per brukergruppe. En av de ofte sette sammenligningene deler netto driftsutgifter på antall 
innbyggere i et gitt aldersintervall.  

Ved en slik sammenligning er det viktig å ta hensyn til befolkningssammensetningen. 

 

Illustrasjonen viser at Tromsø kommune har en «ung» befolkning i forhold til landsgjennomsnittet. Spesielt i 
aldersgruppene 60+ utgjør denne en betydelig mindre andel av befolkningen. Dette gjør at når driftsutgiftene 
fordeles på disse brukergruppene er det betydelig færre å dele kostnadene på. 

 

 

Med fokus på kun pleie- og omsorgstjenester, er det brukergruppene over 85 år som har mest ressurskrevende 
tjenester. En lav andel eldre bør dermed tilsi en lavere totalkostnad i forhold til landsgjennomsnittet. Merk at 
dette er en estimert gjennomsnittskostnad per innbygger basert på nåværende interne timespriser, og 
representerer ikke nødvendigvis det nøyaktige faktiske kostnadsnivået per innbygger. 
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5.5.3.2. Kostnader per innbygger 

Av KOSTRA-tallene for perioden 2010 til 2013 går det fram at Tromsø kommune i likhet med øvrige kommuner 
i KOSTRA-gruppe 13, har hatt en nedgang i netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter fra 2010 til 2011. De to siste årene har andelen vært noe økende i Tromsø.  

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftsutgifter 

 
Andelen netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale driftsutgifter til pleie og omsorg i Tromsø (2013 
25,8%) er godt under landsgjennomsnittet og godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13 (2013: 30,3%). 
Tromsø ligger i 2010, 2011 og 2012 lavest blant sammenligningskommunene. I utgangspunktet er dette som 
ventet, ut fra befolkningssammensetningen i Tromsø. 

 

Hvor mye bruker vi per innbygger? 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger i kroner 

  

Av figuren går det fram at Tromsø kommune i perioden 2010 – 2012 hadde lavest netto driftsutgifter til pleie- 
og omsorg per innbygger.  

I 2013 var forbruket i Tromsø om lag kr 12 000 per innbygger, mens gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa var på 
om lag kr 14 400. Kun Sandnes kommune hadde lavere kostnad per innbygger, ellers ligger de andre 
kommunene høyere. Dette er i samsvar med at Tromsø har en lav andel innbyggere over 60 år i forhold til 
øvrige kommuner.   
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Figurene under viser Tromsø kommunes netto driftsutgifter til pleie og omsorg for aldersgruppene sett i 
forhold til antall innbyggere i de aldersgruppene der forventet forbruk av tjenestene er høyest. 

 

Netto driftsutgifter per innbygger 67 år og over 

 

Figuren viser at Tromsø kommune har hatt en jevnt økende kostnad og ligger i 2013 tredje høyest blant 
sammenligningskommunene målt etter netto driftsutgifter per innbygger over 67 år. 

På grunn av at Tromsø kommune har lav andel innbyggere i aldersgruppene 60+, Sandnes og Trondheim 
kommunene det er mest hensiktsmessig å sammenligne seg med.  

 
 
Netto driftsutgifter per innbygger 80 år og over 

 
 
Når vi ser på netto driftsutgifter per innbygger 80 år og over, som er den aldersgruppen forbundet med størst 
kostnader for tjenester til pleie og omsorg, så ser vi igjen at Alta skiller seg ut som kommunen med klart høyeste 
kostnad. Deretter kommer Tromsø. 

Figuren viser at kostnaden til pleie og omsorg fordelt per innbygger i denne aldersgruppen ligger høyt, og jevnt 
høyere i Tromsø enn i de andre kommunene vi sammenligner med. 

Nå er det viktig å huske på at Tromsø har en «yngre» befolkning enn de fleste av disse 
sammenligningskommunene. Sammenligner vi med Sandnes og Trondheim som har en befolkning som også 
har en lav andel innbygger i den eldste aldersgruppen, så ligger Tromsø med betydelig høyere kostnad per 
innbygger enn disse.  

For 2012 og 2013 ligger Tromsø høyere enn alle de andre kommunene og langt over gjennomsnittet for 
KOSTRA-gruppe 13.  
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Målt i netto driftsutgifter per innbygger over 80 år har Tromsø kommune de senere årene hatt en sterkere vekst 
enn alle de andre kommunene. Målt i netto driftsutgifter per innbygger over 67 år har kommunen også sterkere 
vekst enn alle de andre kommunene, med unntak av Narvik. 

 

5.5.3.3. Produktivitet 

Vi har her definert produktivitet som ressursmengde målt i brutto driftsutgifter fordelt på antall bruker i 
henholdsvis institusjonsdrift og hjemmetjeneste. 

 

Produktivitet i institusjonsdrift 

Ser vi på korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass i institusjon får vi en indikasjon på effektiviteten i 
institusjonsdriften i kommunene: 

Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal institusjonsplass  

 

 

Tromsø kommune rapporterer kostnader på 1 040 273 kr per plass i 2013. Dette ligger marginalt under 
gjennomsnittet på kostnad per plass dersom vi sammenligner med KOSTRA-gruppe 13. I 2010 lå kostnadene 
litt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13, mens man i 2011 og 2012 har hatt kostnader noe over 
gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13.  

Trondheim kommer ut med desidert lavest kostnad per kommunal plass i institusjon, mens Sandnes har 
kostnader over gjennomsnittet og høyere enn Tromsø. 

Dersom vi sammenligner med Trondheim som har lavest kostnad per plass i utvalget, ser vi at Trondheim i 
2013 hadde korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass i institusjon som er om lag 84 000 kr lavere enn 
i Tromsø. Tromsø kommune rapporterer med 399 kommunale sykehjemsplasser og 418 plasser i institusjon i 
alt (inkl. barnebolig/avlast.inst). For Tromsø kommune vil en reduksjon i kostnader på 84 000 kr per plass ned 
til nivået i Trondheim tilsvarer isolert sett en besparelse på ca. 35 millioner kroner36.  

På den andre siden vet vi at Tromsø kommune har forholdsvis store kostnader til brukere med særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester som forklarer store deler av avviket, se kapittel 5.5.3.4. Vi vet også 
at Tromsø har en høyere andel enslige i forhold til sammenligningskommunene (69 % enslige over 80 år, 
sammenlignet med ASSS-snitt på 56,8 %37), noe som også kan være med å forklare økte kostnader. 

 

  

                                                             
36 418 plasser * 84 000 kroner per plass = 35,1 millioner kroner 
37 ASSS-nettverkets hovedrapport 2014: 126 
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Produktivitet i hjemmetjenesten 

Ser vi på korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester har vi følgende bilde: 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 

 

 

Kostnadene i Tromsø kommune ligger nest høyest blant sammenligningskommunene i hele perioden, og klart 
over gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. I 2013 er kostnaden på kr 258 000 per mottaker i Tromsø, kr 235 
000 i Sandnes og kr 222 000 i Trondheim.  
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5.5.3.4. Profil på bistandsbehov 

Brukeres bistandsbehov blir klassifisert i forhold til om de har omfattende, middels, eller avgrenset 
bistandsbehov. For de utvalgte kommunene kan det illustreres slik: 

 

 

 

Tromsø kommune har en relativt høy andel brukere med omfattende bistandsbehov (30,8 %).  Kun Harstad 
ligger om lag på samme nivå. Ser vi sammenlagt på brukere med omfattende- og middels bistandsbehov, ligger 
Tromsø høyt med 66,1 %, sammen med Harstad som har 66,5 %. 

Det er stor forskjell mellom kommunene. Sandnes og Trondheim har en andel på 25,3 % og 22,3 % med 
omfattende bistandsbehov. 

Ser vi på netto kostnader i 2012 til brukere med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester per 
innbygger under 67 år i tabellen under, hadde bare Narvik høyere kostnader. Høye kostnader til brukere med 
særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester kan være med å forklare kostnadsbildet både for 
hjemmetjenestene og for institusjonsdriften.  
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Kostnader forbundet med brukere med særlig ressurskrevende tjenester fordelt på antall 
innbyggere i kommunen under 67 år38 

Kommune  
Sum utgifter 
2012 

Tilskudd fra 
dep. for 2012,  
utbetalt 2013 Netto driftsutgift 

Netto driftsutgift per innbygger 
under 67 år 

Tromsø 238 340 000 98 632 000 139 708 000 2 196 

Harstad 71 706 000 30 845 000 40 861 000 1 990 

Trondheim 386 202 000 137 362 000 248 840 000 1 568 

Kristiansand 185 566 000 64 993 000 120 573 000 1 626 

Sandnes 146 809 000 55 047 000 91 762 000 1 437 

Bodø 130 468 000 58 354 000 72 114 000 1 670 

Narvik 90 053 000 39 282 000 50 771 000 3 264 

Alta 57 534 000 26 527 000 31 007 000 1 772 
 

 

Sammenligner vi med Trondheim, så har Trondheim en kostnad per innbygger under 67 år på kr 1 626, dette er 
570 kr lavere per innbygger enn i Tromsø. I Tromsø var det 63 631 innbyggere under 67 år i 2013. Hadde vi i 
Tromsø hatt like «lave» kostnader per innbygger i aldersgruppen som i Trondheim, ville dette utgjort en 
reduksjon på 36,3 mill. kr39. 

Dette viser at kostnader til brukere med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er en vesentlig 
forklaringsfaktor for å forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom kommunene. Sammenligner vi med de totale 
driftskostnadene i 2014 på 1 282 845 mill. kr, så ville en innsparing på 36,3 mill. kr ha utgjort 2,8%. 

Det må presiseres at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom kommunen sin ressursinnsats og 
andelen brukere som i IPLOS blir registrert som bruker med omfattende bistandsbehov. En bruker kan ha 
omfattende bistandsbehov, men godt nettverk rundt seg og da ikke ha så stort behov for tjenester fra 
kommunen. Men denne presiseringen vil gjelde for alle kommuner. Og derfor gir sammenligningen likevel en 
indikasjon på at kommunen har mange brukere med omfattende bistandsbehov.  

 

 

 

 

  

                                                             
38 Kilde: Helsedirektoratet 
39 570 kroner per innbygger under 67 år x 63 631 innbyggere under 67 år = 36,3 millioner kroner 
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5.5.4. ASSS-nettverket 

ASSS-rapport 2014 for Tromsø kommune (rapporteringsåret 2013) er en omfattende rapport utarbeidet av KS.  
ASSS-rapportene omhandler KOSTRA-data som sammenstilles slik at hver kommune sammenlignes mot 
gjennomsnittet for ASSS-kommunene. 

Dette er et kvantitativt datagrunnlag som gir klare indikatorer for hvordan Tromsø kommer ut i forhold til de 
øvrige storbyene, og gir samtidig sammenligningsgrunnlag mot de kommuner som Tromsø sammenlignes med 
i KOSTRA-analysen. 

 

5.5.4.1. Beregnet utgiftsbehov og utvikling i folketall i Tromsø kommune 

 

Sammenlignet med øvrige ASSS-kommuner har Tromsø hatt en lavere vekstrate i befolkningen fra 2008-2013, 
og vil også ha en lavere vekstrate fram mot 2020. Befolkningsveksten fra 2013-2020 følger landsgjennomsnittet 
(6%) mer enn øvrige ASSS-kommuner (8%). 

 

 

Tromsøs befolkning vil øke med ca. 6% fram mot 2020, og den relative veksten er størst i aldersgruppen 67+. 
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I gruppen over 67 år er det hovedsakelig gruppen 67-79 år som vokser mest (35%), mens gruppen 80-89 år 
(12%) også har en høyere vekstrate mot slutten av perioden – iallfall sett opp mot gruppen over 90 år (16%) 
som flater ut mot slutten av perioden. 

 

5.5.4.2. Demografikostnader 

Grafen nedenfor viser hvor mange prosent brutto driftsutgifter må øke for at Tromsø skal kunne ivareta og 
videreføre standarder og dekningsgrader fra 2014: 

 

Demografikostnadene i Tromsø kommune er forventet å øke medførende en økning i brutto driftsutgifter på ca. 
6,5 % for å videreføre dagens standarder og dekningsgrader. 
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5.5.4.3. Produksjon og effektivitet 

Grafen under viser at Tromsø kommune har en samlet produksjon 12,4 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS-
kommunene. Figuren viser videre at kostnadsnivået er 8,0 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS. Dette tilsier 
at effektiviteten er 4,1 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. 

 

Samlet produksjon 

 

Grafen over viser videre at produksjonen innen pleie- og omsorgssektoren er rapportert til å være hele 26,5 % 
høyere enn snittet i ASSS og kostnadene tilsvarende kun 12,6 % høyere. Dette tilsvarer en målt effektivitet på 
hele 12,4 % høyre enn gjennomsnittet i ASSS. Det er imidlertid en stor feilkilde ved disse beregningene, da 
Tromsø kommune har rapportert inn tildelte timer som grunnlag for produksjonen og målinger av ATA tid 
utført i februar 2015 viser at virkelig produksjon innen hjemmetjenesten ligger vesentlig under tildelt tid. 
Dermed er produksjonen mest sannsynlig rapportert for høyt i forhold til virkelig produksjon og effektiviteten 
skal i så tilfelle justeres tilsvarende ned.  

KS måler produksjonen innenfor pleie og omsorg ved hjelp av indikatorene:  

 Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon  

 Oppholdsdøgn langtidsopphold i institusjon  

 Legetimer per uke F253 i forhold til antall sykehjemsbeboere  

 Fysioterapeuttimer per uke F253 i forhold til antall sykehjemsbeboere  

 Andel enerom i institusjon  

 Timer praktisk bistand i forhold til behovskorrigert innbyggertall  

 Timer hjemmesykepleie i forhold til behovskorrigert innbyggertall  

 Timer omsorgslønn i forhold til behovskorrigert innbyggertall  

 Timer dagsenter F234 i forhold til behovskorrigert innbyggertall  

 Timer støttekontakt F234 i forhold til behovskorrigert innbyggertall  

Grafen under viser de detaljert produksjonsindeksene for de ulike indikatorene innen pleie og omsorg. Vi ser at 
tidsbegrensede oppholdsdøgn (korttidsplasser) og timer dagsenter ligger vesentlig under   
produksjonsgjennomsnittet for ASSS, mens timer rapportert i hjemmetjenesten ligger vesentlig over. Dette 
viser at det tildeles vesentlig flere timer til hjemmetjeneste enn i de øvrige kommunen selv det korrigeres for 
avvik mellom tildelt tid og virkelig målt ATA-tid i studiene som ble gjennomført i februar 2015. 
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Merk at korttidsplasser (tidsbegrensede oppholdsdøgn) har en produksjonsindeks som ligger 43,2 % under 
gjennomsnittet for ASSS. Få tilgjengelige korttidsplasser medfører dårligere flyt i pasientstrømmen og 
genererer derfor merkostnader som f.eks. kostnader forbundet med utskrivningsklare pasienter fra UNN. 

Tabellen under viser endring i produksjon, behov og effektivitet fra 2012 til 2013 for de samme tjenestene som 
over. Tabellen viser at produksjonen målt i tildelte timer innen helse og omsorg ble justert opp med 8,8 % fra 
2012 til 2013 selv om det underliggende behovet ifølge endringer i underliggende faktorer kun økte med 2,0 %. 
Dette viser at økningen i tildelingen øker mer enn det som er beregnet som behov fra helsedepartementet på 
bakgrunn av endringer i demografien.  
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5.5.4.4. Indikatorer i tjenesteprofilen 

 

Ressursbruksindikatoren40 i tabellen ovenfor viser at Tromsø kommune har et ressursbruk i pleie- og 
omsorgstjenester som er 9,2 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene. KS presiserer dog at 
utfordringer med datakvalitet og ulik registreringspraksis vanskeliggjør analyse av enkelte indikatorer. 

Tabellen ovenfor viser at Tromsø kommune skiller seg ut på følgende områder: 

 Høyeste andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende bistandsbehov 

 Høyeste andel av innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester 

 Høyeste andel av innbyggere 80 og eldre som bor i institusjon eller BMHO (bolig med heldøgns 
omsorg) 

 Relativ lav andel årsverk med fagutdanning 

 Høyeste sykefravær 

 

                                                             
40 Ressursbruksindikatoren inkluderer ikke funksjon 261 
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Grafene over viser tjenesteprofilene for Tromsøs innbyggere henholdsvis under og over 67 år.  

For innbyggere under 67 år viser grafikken viser at Tromsø kommune har netto driftsutgifter til 
hjemmetjenester per innbygger på 11 % under snittet for ASSS kommunene. Netto driftsutgifter per mottaker 
av hjemmetjenester under 67 år ligger tilsvarende 9 % under snitt ASSS. 

For brukere over 67 år har Tromsø kommune en kostnad per innbygger som ligger 6 % over ASSS-
gjennomsnittet, men kommunen har 3 % lavere kostnad per bruker i denne gruppen. Årsaken til den høye 
totalkostnaden per innbygger er at det det er en mye høyrere andel brukere som mottar tjenester enn 
gjennomsnittet i ASSS. 

I forhold til ASSS-gjennomsnittet, tildeler Tromsø hjemmetjenester til 21% flere innbyggere over 80, har 20 % 
høyere andel av beboere over 80 år som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg, og 16 % høyere andel 
institusjonsbeboere på langtidsopphold med omfattende bistandsbehov. 

Brutto driftsutgift per institusjonsplass er også 3% høyre enn gjennomsnittet i ASSS. 

Grafene viser også at både brukertilfredsheten og medarbeidertilfredsheten i Tromsø kommune er blant de 
laveste i ASSS-nettverket. 
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5.6. Nord-Norges tilskuddet 

Nord-Norges tilskuddet er et generelt tilskudd til kommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Tilskuddet er 
ikke direkte knyttet mot beregnet utgiftsbehov i den enkelte kommune, men det blir differensiert mellom ulike 
geografiske områder. Alle kommunene i Troms, med unntak av kommunene som ligger i den særskilte 
tiltakssonen får samme sats per innbygger. 

Nord-Norge-tilskuddet har blitt tildelt gjennom mange år og er definert som et regionalpolitisk virkemiddel. Vi 
siterer fra «Grønt hefte» for 2013: 

«Nord-Noreg- og Namdalstilskotet er eit særskild regionalpolitisk verkemiddel. Tilskotet skal bidra til å gi 
kommunar i Nord-Noreg og Namdalen moglegheiter til å gi eit betre tenestetilbod enn kommunar ellers i 
landet. Tilskotet skal òg bidra til å gjere det mogleg med ei høg kommunal sysselsetjing i område med eit 
konjunkturavhengig næringsliv. (…) Tilskotet blir berekna på grunnlag av ein sats per innbyggjar, som blir 
differensiert mellom ulike geografiske områder.» 

For 2013 var tilskuddet per innbygger for kommunene i Troms utenfor tiltakssona på kr 2 973. For Tromsø 
kommune sin del utgjorde Nord-Norges tilskuddet da 205,5 mill. kr. 

Hensikten med Nord-Norges tilskuddet er altså at det skal bidra til å holde et bedre tjenestetilbud enn ellers i 
landet. Tilskuddet er betydelig og gjør isolert sett at kommunen kan holde et høyere aktivitetsnivå enn det man 
ville kunne gjort uten dette tilskuddet, men kan man bruke tilskuddet til å «rettferdiggjøre» et høyere 
kostnadsnivå innen pleie og omsorg? 

Som omtalt i kapittel 5.3 har KS gjort en beregning på forventet utgiftsnivå på pleie- og omsorgstjenester per 
innbygger og avvik i virkelige kostnader i forhold til landsgjennomsnittet. De estimerer et merforbruk på 1124 
kroner per innbygger i Tromsø kommune 2013, noe som tilsvarer et totalt merforbruk på ca. 80 mill. kr, eller 
ca. 27 mill. kr korrigert for høyere disponibel inntekt. 

For å illustrere sammenhengen mellom Nord-Norges tillegget og dette merforbruket har vi valgt å gjøre en 
enkel og svært grov KOSTRA-analyse etter en metodikk utviklet av Telemarksforsking. Denne tar ikke hensyn 
til forskjeller i forutsetninger som pensjonsordninger, arbeidsgiveravgift og liknende, og benyttes derfor kun 
som en kontrollregning, samt gi grunnlag for å illustrere sammenhengen mellom merforbruket og Nord-Norges 
tilskuddet. 

Metoden innebærer å sammenligne netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i kommunen med 
landsgjennomsnittet. Ved å gange landsgjennomsnittet med indeks for beregnet utgiftsnivå41, får vi et 
«normert» nivå for Tromsø kommune. Det vil si det nivået driftsutgiftene skulle vært på dersom 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg for kommunen gir et rett bilde av kostnadsnivået for pleie- og 
omsorgstjenester i Tromsø. Vi sammenligner deretter dette avviket med pleie- og omsorg sin andel av 
merinntektene grunnet Nord-Norges tilskuddet, basert på korrigert inntektsnivå42. 

 

                                                             
41 ASSS-nettverkets kommunerapport 2014 
42 Kommuneproposisjonen 2015, Prop. 95 S (2013–2014) Tabell 3.5 
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Ut fra denne enkle beregningen av driftsutgifter43 hadde Tromsø kommune i 2013 netto driftsutgifter innen 
pleie og omsorg på kr 11 991 per innbygger. Landsgjennomsnittet var samme år kr 15 245 per innbygger. Indeks 
for beregnet utgiftsbehov for Tromsø kommune for pleie og omsorg var på 0,7390. Det betyr at Tromsø 
kommune i forhold til landsgjennomsnittet skulle hatt ett «normert» kostnadsnivå på kr 11 266 per innbygger. 
For 2013 betyr dette at kommunen hadde kostnader som var om lag 51 mill. kr over det normerte utgiftsnivået. 

 

 

Vi justerer så for inntektsnivået. I 2013 var Tromsø kommunes frie inntekter på 3,31 mrd. kr44. Dette er en 
kombinasjon av skatt på inntekt og formue, skatt på eiendom, ordinære rammetilskudd og Nord-Norges 
tilskuddet. 

I følge beregningsmodellen presentert i kommuneproposisjonen 201545 er Tromsøs korrigerte frie inntekter i 
forhold til utgiftsnivået 104% av landsgjennomsnittet (blant annet på grunn av Nord-Norges tilskuddet).  

                                                             
43 Avviker fra KS’ beregninger grunnet ulike metoder for korrigering. 
44 KOSTRA: Frie inntekter per innbygger * antall innbyggere 
45 Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015 

Innby ggere januar 201 3 70 358                         

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg per 

innbygger 

   Norge 15 245kr                      

   Beregnet utgiftsbehov  Tromsø 0,74                              

   Normert utgiftsniv å Tromsø 11 266kr                      

   Faktisk utgiftsniv å Tromsø 11 991kr                      

Differanse 725kr                            

"Overforbruk" fra normert utgiftsnivå 51 005 680kr             

Frie inntekter 3 311 245 000kr         

Indeks korrigerte frie inntekter 104 %

Merinntekter ov er landsgjennomsnittet 127 355 577               

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent 

av  kommunens totale netto driftsutgifter 25,8 %

Merinntekter fordelt pleie og omsorg 32 857 739                

Normert og inntektsjustert overforbruk 18 147 941                 
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Dette innebærer at i forhold til en kommune med gjennomsnittlig utgiftsbehov har Tromsø kommune 4 % 
høyere disponible frie inntekter. Dette betyr at kommunen har merinntekter ut over landsgjennomsnittet på om 
lag 127 mill. kr.  

Dersom vi forutsetter at kommunen bruker en andel av disse merinntektene på pleie og omsorg tilsvarende 
netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (25,8%), så utgjorde det 
33 mill. kr. Dersom vi trekker disse «merinntektene» fra det beregnede merforbruket ut over normert nivå, så 
får vi normerte og inntektsjusterte merutgifter i Tromsø på om lag 18 mill. kr.  

Denne enkle og grove analysen viser at selv om kommunen har vesentlige inntekter via Nord-Norges tilskuddet, 
er driftsnivået for høyt i forhold til det utgiftsnivået som er beregnet for Tromsø. 

 

 

Illustrasjonen over viser tilsvarende et estimat over hva Nord-Norges tilskuddet finansierer. Vi kan se av 
analysen at kommunen eksklusive tilskuddet har mindreinntekter i forhold utgiftsnivået på ca. 78 mill. kr. Av 
de resterende 127 mill. kr fordeles 33 mill. kr. til finansiering av merutgifter i pleie- og omsorg, gitt fordeling 
samsvarende med totalt forbruk i sektorene. Av 51 mill. kr i merutgifter fra normert utgiftsnivå er ca. 18 mill. kr 
udekket av merinntektene. 

Da KS har gjort en grundigere analyse46 som tar hensyn til flere relevante faktorer, gir deres beregning 
sannsynligvis et bedre estimat. 

Et annet og svært relevant spørsmål er da om kostnadsindeksen for pleie og omsorg tar nok høyde for de 
avstandsulempene man har i en stor kommune, med til dels lange kjøreavstander. Dette er en komplisert 
problemstilling som vi i denne rapporten ikke kan gå nærmere inn i. Vi registrerer at kriteriene i 
kostnadsnøkkelen som skal kompensere for avstandsulemper har fått stadig mindre vekt.  

Dagens delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg ble tatt i bruk fra og med tilskuddsfordelingen for 2011. I 
delkostnadsnøkkelen inngår alderskriterier med en vekt på 56 prosent, andre etterspørselsfaktorer enn alder 
(psykisk utviklingshemmede, ikke-gifte eldre og dødelighet) med en vekt på 40 prosent og kostnadsfaktorer 
(bosettingsmønster og kommunestørrelse) med en vekt på knappe 4 prosent.  

                                                             
46 Kap. 5.3 Kostnadsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet 
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 Tromsø kommunes 
hovedutfordringer innen helse- og 
omsorg 

Vår tilnærming 

PwCs metodiske tilnærming til oppdraget har vært å framstille hypoteser som en del av kartleggingsfasen 
gjennom kvantitative og kvalitative analyser. Gjennom dokumentinnsamlingen og dokumentstudier 
(årsrapporter, tertialrapporter, årsbudsjett, virksomhetsplaner) har det framkommet problemstillinger knyttet 
til pleie- og omsorgsrammen og til de enkelte driftsenheter.  

Intervjuer med enhetsledere, stabsfunksjoner, avdelingsledere og andre ressurspersoner har bidratt til å 
tydeliggjøre sentrale problemstillinger ytterligere. Dette omfatter også samtaler med rådmann, assisterende 
rådmann og prosjektleder. 

Prosess for prioritering av hypoteser for videre analyse: 

 

 

 

Det ble gjennomført en workshop med utvidet ledergruppe, tillitsvalgt og verneombud med presentasjon av 
KOSTRA-analyse og hypoteser. Gruppen prioriterte hvilke hovedområder som skulle analyseres nærmere. 
Dette ble behandlet av styringsgruppen som besluttet at det var tre hovedområder som de ønsket belyst. Disse 
framkommer i neste kapittel. 

Som metodikk for å framstille hypoteser og mulighetsrom har vi benyttet informasjon fra kartleggingsfasen, 
kombinert med fundament fra LEAN-filosofien og tjenestedesign. Det ble med bakgrunn i dette benyttet en 
modell for identifisering av kostnadsdrivere på overordnet nivå som vist på neste side. 

Formålet med metodikken er å lettere kunne forankre hypotesene i direkte kostnadsdrivende grupper som alle 
har brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi i sentrum. 

De områdene som er mest framtredende i forhold til å være kilder til kostnadsøkninger er Tjenester, 
Arbeidsprosesser, Organisering og Styring og kontroll. Demografi og rammebetingelser samt Ledelse og 
medarbeiderskap påvirker også kostnadsbildet, men er ikke prioritert i sammenheng med dette oppdragets 
omfang.  
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Det er ingen tvil om at demografiske forhold og øvrige rammebetingelser påvirker kostnadsbildet (alder, helse, 
geografi, utskifting av pasienter/brukere, politiske føringer). Geografi vil f.eks. påvirke effektiviteten knyttet til 
logistikk og kjøretider og kan medføre at ressursbruken mot enkeltbrukere samlet kan bli relativt høye.  

Ledelse og medarbeiderskap krever en helt annen innfallsvinkel for kartlegging og analyse for å identifisere 
faktorer som påvirker kostnadsnivået. Tjenestekvalitet og faglig vurdering av tjenesten krever også dypere 
analyse og med bruk av annen type metodikk. 

PwC har med bakgrunn i kartleggingsprosessen utarbeidet ulike hypoteser for mulige kostnadsdrivere. Det ble 
gjennomført workshops og møter med styringsgruppen, og det ble prioritert områder som kommunen ønsket å 
få nærmere belyst. 

Ut fra workshops med Tromsø kommune har vi prioriterte følgende hypoteseområder som forventer å påvirker 
kostnadsnivået i tjenesten: 

1. Høyt tjenestevolum grunnet en kombinasjon av antall brukere og volum på tildelte tjenester. Fokus 
har vært analyse av vedtaksprosessen og samhandling mellom tildelingskontoret og utførerenhetene 
samt styring og kontroll knyttet til ressursstyringen. 

2. Ubalansert tjenesteprofil som medfører at det er feil nivå på tjenestetilbudet og at den enkelte 
bruker får tjenester på feil nivå. Fokus i analysene har vært gjennomgang av tilbudt tjenesteprofil 
(omsorgstrappen) og hvordan den er dimensjonert til virkelig behov. 

3. Effektivitetstap i tjenesteproduksjonen som medfører at det brukes for store ressurser til å 
produsere ønsket kvalitet. Prioriterte analyser har vært effektivitet i hjemmetjenesten, heltid/deltid og 
sykefravær. 
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6.1. Høyt tjenestevolum 

Tromsø har en samlet tjenesteproduksjon på 26,5 % over kommunene i ASSS gruppen47. De siste fire årene har 
tildelte timer i hjemmetjenesten økt med hele 43 %. Dette er en økning fra 23 700 timer i 2010 til 33 800 i 
2014.  

Pleie og omsorgsrammen har økt med 95 millioner i snitt per år siden 2011 (75 mill. kr justert for 
medfinansiering av somatiske tjenester). Dette er vesentlig mer enn økningen i demografi skulle tilsi. KS i sin 
ASSS rapport har beregnet at merforbruket har økt fra 40 millioner kr i 2012 til 80 millioner i 2013.   

Det er naturlig å analysere bakgrunnen for en slik økt tjenestetildelingen, hvilke brukergrupper som mottar 
tjenestene og hvordan disse har utviklet seg.  

Økning i tjenestetildelingen kan også forårsakes av en rausere tildelingspolitikk og/eller at prosessen mellom 
tildelingsenheten og utøvende enheter ikke er optimal. 

Det tildeles både tjenester til flere brukere og med et høyere timeantall per bruker enn for sammenlignbare 
kommuner, eks andel innbyggere 80+ som mottar tjenester er høyt. Sammenlignet med ASSS gruppen ligger 
Tromsø 7 % over snittet i denne aldersgruppen. Andel innbyggere i aldersgruppen 67-79 år som mottar 
hjemmetjenester er 7,7 % høyere enn i sammenligningsgruppa i KOSTRA. 

Utviklingen i Tromsø kommune viser at det tildeles flere timer per tjenestemottaker for nesten alle 
aldersgrupper, veksten på antall timer per tjenestemottaker er høyest for gruppen mellom 18-30 år. For 
gruppen 7-17 år har Tromsø kommune en økning i tjenestevolumet på 80 % de fire siste år. Dette er til tross for 
at det ikke er særlig endring i befolkningsutviklingen i denne gruppen.  

For aldersgruppen 67 -74 år har Tromsø kommune en økning i befolkningen, men har redusert antall 
tjenestemottakere. Tildeling av timer per tjenestemottaker i denne gruppen har økt med 89 % i perioden 2010-
2014.  

Hjemmetjenesten består av flere tjenestetyper med ulik timekostnad. Sammensetningen av tjenestetypene vil 
påvirke kostnad per årskull. Tjenestemottakerne i aldersgruppen 18-30 år mottar klart de mest 
kostnadskrevende tjenestene. Kostnadene per årskull ligger høyest for gruppen 85- 90 år, bakgrunnen er at de 
mottar kostnadskrevende tjenester og utgjør en stor brukergruppe. 

Årsaken til den høye veksten i både antall brukere og tildelte timer per bruker, blir fra tjenesten begrunnet med 
endringer etter samhandlingsreformen. Pasienter som før ble behandlet på sykehus får nå behandling og 
tjenester i eget hjem. Når det er få tilgjengelige korttidsplasser, mangler kommunen «buffer» og pasienter får 
derfor flere ressurskrevende tjenester i eget hjem. Dette kan medføre høyere kostnader enn om disse fikk tilbud 
om korttidsopphold.  

Kommunen har også en praksis for at pasienter som ønsker å dø hjemme skal ha mulighet for dette. Dette blir 
fra tjenesten beskrevet som en økende trend og som kan være svært ressurskrevde.  

Tromsø kommunen har relativ høy andel brukere med omfattende bistandsbehov og kostnader til brukere med 
særlig ressurskrevende tjenester. Det er en hypotese at det er tilflytting til kommunen av enkelte 
brukergrupper.  Dette er ikke analysert av PwC.  

Det kan konkluderes med at den demografiske utviklingen kan ikke forsvare økning i tjenestevolum alene, og 
økningen skyldes både endringer i brukernes behov, ubalanse i tjenesteprofil/omsorgstrapp og ved at 
tildelingspolitikk eller prosess ved tildeling av tjenester ikke er optimal. 

 

  

                                                             
47 Se kapittel 5.5 for definisjon på produksjon 
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Metode og utfordringsbilde  

I oppdraget med å identifisere kostnadsdrivere innen sektoren, ble vedtaksprosessen prioritert som en av 
arbeidsprosessene Tromsø kommune ønsket en nærmere analyse av.  

Kommune ønsker å analysere om det er svakheter med arbeidsprosessene eller tildelingskriteriene som kan 
være mulige kostnadsdrivere for tjenesten 

Det ble gjennomført en overordnet analyse av vedtaksprosessen ved Tildelingskontoret i Tromsø kommune ved 
hjelp av vår metodikk for prosessanalyse og –forbedring. Dette ble gjennomført ved at PwC fasiliterte en 
systematisk opptegning av gjøremål og informasjonsflyt i prosessen i samarbeid med oppdragsgiver, og deretter 
gjorde en systematisk gjennomgang av kundens perspektiv på styrker og svakheter ved prosessen. 

I dette prosjektet ble workshopen gjennomført i samarbeid med enhetslederne ved Tildelingskontoret i Tromsø 
kommune og Koordinerende enhet i Harstad kommune. Dette muliggjorde en sammenligning av prosessene og 
gjensidig læring. 

Som avslutning på workshopen ble prosessen i forbindelse med endringsmeldinger analysert, og en ideell 
prosessflyt tegnet opp. 

Funn fra denne prosessen utfylles med intervjuer med både ansatte ved Tildelingskontoret og andre i pleie- og 
omsorgssektoren i Tromsø.  

Merk at årsaken til at vi i grafiske framstillinger benytter benevningen «per årskull». Dette er på grunnlag av at 

aldersgrupperingene i Profildata vi har mottatt er asymmetriske – det vil si at det er forskjellig antall årskull i 

hver gruppe – altså relativt ulikt antall mennesker. Dette gjør at ved en grafisk framstilling av tallmaterialet ser 

de «store» grupperingene kunstig framtredende ut. 

Videre i kapittelet er det naturlig å gjøre beregninger knyttet til kostnader og timeforbruk per årskull, da dette 

gir et best mulig bilde på hvordan tjenestene faktisk er fordelt. 

Beregningsgrunnlag er mottatte Profil-tall for de 8 største tjenestetypene innen hjemmetjenesten i Tromsø 

kommune: Avlastning, BPA, direkte hjelp i huset, hjemmesykepleie, miljøtjeneste, nattevakt i omsorgsbolig, 

omsorgslønn og støttekontakt. 
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6.1.1. Analyse av årsakene til økt tjenesteproduksjon  

Tromsø har en samlet tjenesteproduksjon på 26,5 % over kommunene i ASSS gruppen. De siste fire årene har 
tildelte timer i hjemmetjenesten økt med hele 43 %. Dette er en økning fra 23 700 timer i 2010 til 33 800 i 
2014. Hovedgrunnene til dette er: 

1. Høy andel tjenestemottakere 
2. Økt timevolum 
3. Økte kostnader per time 

 

6.1.1.1. Økt andel tjenestemottakere 

Andelen av befolkningen som mottar pleie- 
og omsorgstjenester øker kraftig etter 
passerte 70år. Vi ser at det er en lavere andel 
av befolkningen 90+ som mottar tjenester 
enn gruppen 85-90. Grunnen til dette er at en 
stor andel av denne gruppen har 
institusjonsplass, og er dermed ikke med i 
disse tallene 

De største endringene er blant aldersgruppen 

7-17 år og 31-49 år, der andelen 

tjenestemottakere har økt med henholdsvis 

56 % og 44 %. Totalt sett har andelen 

tjenestemottakere økt fra 3 % til 3,4 % - en 

økning på 13 %. 

  

 

6.1.1.2. Økt timevolum 

 

De siste fire årene kan vi se en relativt stor økning i tildelte timer i hjemmetjenesten. Fra 23 700 timer i 2010 til 

33 800 timer i 2014 er dette en økning på 42,6 % på bare fire år. 
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Økt antall timer per tjenestemottaker 

  

Figuren viser antall timer per tjenestemottaker i 

de ulike aldersgruppene. Eksempelvis har en 

bruker mellom 0-6 år i gjennomsnitt 11 tildelte 

timer per uke. 

Vi kan se at det er en veldig klar trend at brukere 

mellom 18 og 30 år har en høyere timetildeling 

enn øvrige brukere.  

 

 

 

Økt antall tjenestemottakere og timer per årskull 

 

Figuren viser antall tjenestemottakere per årskull i 

de ulike aldersgruppene. Eksempelvis har er det 

ca. 10 tjenestemottakere i gruppen 0-1 år, 10 i 1-2 

år osv. 

Vi kan se at det er helt klart flest brukere i 

gruppene 80-90 år. 

 

 

 

Ser vi på brukergruppene sidestilt ser vi klare forskjeller. Yngre brukere som mottar tjenester har tildelt langt 

flere timer enn eldre brukere. Det er til gjengjeld langt flere eldre brukere. 

Vi ser også årsakene til endring i de ulike gruppene. Der økningen i timer hos de eldre gruppene i stor grad 

gjelder økt antall timer per bruker, er det i større grad økt antall brukere som utgjør forskjellen i de yngre 

brukergruppene. En detaljert oversikt over grunnlaget for timeendringene kan vi se i figuren på neste side. 

 

Sammenstiller vi informasjonen får vi denne 

illustrasjonen som viser gjennomsnittlig antall 

timer per årskull i de ulike gruppene. Eksempelvis 

tildeles det totalt ca. 100 timer til brukere mellom 

0-1 år, 100 timer til bruker 1-2 år osv. 

Vi ser at det største timeforbruket tilskrives 

brukere i aldersgruppene 18-30 år og 85-90år. 

Det har vært en økning i timetildelingen på alle 

årskull med unntak av gruppene 80-84 år, men 

spesielt gruppene 7-17 og 67-74 år har hatt 

kraftigst økning med henholdsvis 92 % og 95 %. 
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Endret timetildeling i gruppene med størst endring 

    

Når vi ser nærmere på gruppene med størst økning, ser vi igjen trenden i økt antall brukere blant de yngre, 

spesielt tjenestene BPA, miljøtjeneste og omsorgslønn har hatt en markant økning.  

Blant den eldre gruppen ser vi også en økning i antall brukere på de fleste tjenester, men spesielt direkte hjelp i 

huset skiller seg ut med en markant økning i antall timer per bruker48.  

  

  

                                                             
48 Datagrunnlag fra analyse av kommunelege Trond Brattland (2015) 



  
  

  

Faglig og økonomisk analyse av tjenesteområdene pleie- og omsorg  11. mai 2015 

PwC   52 
 

Forklaring på endret timevolum i de ulike brukergruppene 2010-201449 

 

Kommentarer på utvalgte brukergrupper: 

0-6 år 

Grafen viser at det i denne aldersgruppen er det nesten ingen endring i befolkningsutviklingen (gul søyle). 
Andelen tjenestemottakere er negativ, altså er det færre brukere (rød søyle). Økningen her skyldes en stor 
økning i antall timer per tjenestemottaker (burgunder søyle). Dette utgjør samlet en total økning på 24 % fra 
2010 til 2014. 

7-17 år 

Grafen viser at det i denne aldersgruppen er det nesten ingen endring i befolkningsutviklingen (gul søyle). Vi 
ser en økning i andel tjenestemottakere, altså er det flere brukere (rød søyle). Vi ser også en stor økning i antall 
timer per tjenestemottaker (burgunder søyle). Dette utgjør samlet en total økning på 80 % i perioden. 

67-74 år 

Grafen viser at det i denne aldersgruppen er det en stor økning i befolkningen (gul søyle). Vi ser en reduksjon i 
andel tjenestemottakere (rød søyle). Vi ser også en stor økning i antall timer per tjenestemottaker (burgunder 
søyle). Dette utgjør samlet en total økning på 89 % i perioden. 

80-84 år 

Grafen viser at det i denne aldersgruppen er det en nedgang i befolkningen (gul søyle). Vi ser også en reduksjon 
i andel tjenestemottakere (rød søyle). Antall timer per tjenestemottaker (burgunder søyle) er nesten uendret. 
Dette utgjør samlet en total reduksjon på 17 % i perioden. 

90+ år 

Grafen viser at det i denne aldersgruppen er det en stor økning i befolkningen (gul søyle). Vi ser også en økning 
i andel tjenestemottakere (rød søyle), samt en økning i antall timer per tjenestemottaker (burgunder søyle). 
Dette utgjør samlet en total økning på 53 % i perioden. 

                                                             
49 Datagrunnlag fra analyse av kommunelege Trond Brattland (2015) 
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6.1.1.3. Økte kostnader 

Når vi analyserer endringer av ulike brukergruppers tjenester, diskuteres ofte antall timer tildelt som en 
parallell til kostnader. Det er viktig å bemerke at de ulike tjenestene har ulikt kostnadsnivå, og det vil være 
naturlig å analysere de reelle kostnadene forbundet med de ulike brukergruppene. 

Kostnadene er beregnet fra gjeldende timesatser, og er således ikke representative for de faktiske kostnadene. 
Vi ser for eksempel at sum kostnader beregnet fra mottatte satser utgjør en totalkost på 6,67 mill. kr, mens 
årsprognose for hjemmetjenesten i 2014 var 523,95 mill. kr. Vi må likevel kunne anta at forholdstallene mellom 
tjenestetypene er representative. 

Benyttede verdier er: 

BPA 387,00 kr 

Direkte hjelp i huset 389,20 kr 

Hjemmesykepleie 389,20 kr 

Miljøtjeneste 389,20 kr 

Omsorgslønn 108,53 kr 

Støttekontakt 152,93 kr 

 

Kostnader per innbygger, tjenestemottaker og årskull 

 

Figuren viser gjennomsnittlig kostnad for pleie- 
og omsorgstjenester per innbygger i de ulike 
aldersgruppene. 

Den store forskjellen kan i stor grad tilskrives 
andel tjenestemottakere i aldersgruppen. Resten 
er en kombinasjon av timer per bruker og 
timespris for tjenestene de mottar. 

Aldersprofilen i Tromsø med få eldre burde derfor 
kunne bidra til lavere pleie- og omsorgskostnader 
enn gjennomsnittlig i Norge. 

Merk at dette er en estimert 
gjennomsnittskostnad per innbygger basert på nåværende interne timespriser, og representerer ikke 
nødvendigvis det nøyaktige faktiske kostnadsnivået per innbygger. 

 

Ser vi på kostnadene per tjenestemottaker i de 
forskjellige aldersgruppene er det en tydelig 
forskjell, der gruppen 18-30 år helt klart mottar 
mest kostnadskrevende tjenester (kombinasjon av 
middels timepris og høyt timevolum). Gruppen 
utgjør imidlertid en liten andel av det totale antall 
brukere som tidligere sett. 
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Samlet sett utgjør antall tjenestemottakere og 
kostnadene per tjenestemottaker en totalkostnad 
for tjenestemottakerne i de ulike årskullene. 

Aldersgruppene 85-90 år, utgjør som vi ser den 
største utgiftsposten for Tromsø kommune. 
Bakgrunnen er at de til tross for lavt timeantall per 
tjenestemottaker, mottar kostnadskrevende 
tjenester og utgjør en stor brukergruppe. 

 

 

 

 

Ulik timekostnad 

   

Figuren viser gjennomsnittlig timekostnad i de 
ulike aldersgruppene. Eksempelvis koster en 
tildelt time gjennomsnittlig ca. halvparten for 
brukere 0-6 år mot brukere 31-49 år. 

Forskjellen i timekostnad henger sammen med 
type tjeneste de ulike gruppene får.  

 

 

 

 

Figuren viser andel av de 8 største ulike 
tjenestetypene brukerne i tre ulike aldersgrupper 
med store forskjeller i kostnad per time. 

Vi ser at gruppen med høyest timepris (66-74år), 
har en veldig stor andel BPA. Den billigste (75-79 
år) har ingen brukere med BPA, men derimot høy 
andel avlastning, omsorgslønn og støttekontakt 
som er billigere tjenester. Midtgruppen (18-30 år) 
har en god blanding, og ligger ca. midt mellom 
ytterpunktene på alle tjenester. 
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Bakgrunn for endret timekostnad i gruppen med størst endring 

 

En interessant utvikling sett i illustrasjonene 
ovenfor er økningen i timespris blant gruppene 
0-6 år. Her ser vi en økning i timespris på 118 % 
og en kostnadsøkning per tjenestemottaker på  
199 %. Denne gruppen utgjør en veldig liten andel 
av samlede kostnader, men er et veldig godt 
eksempel på hvordan endret tildelingspraksis i en 
aldersgruppe påvirker kostnadsnivået50. 

 

 

 

  

                                                             
50 Datagrunnlag fra analyse av kommunelege Trond Brattland (2015) 
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6.1.2. Tildelingsprosessen som kostnadsdriver  

Tromsø kommune har som tidligere beskrevet en timevekst på hjemmebaserte tjenester på 44 % i løpet av de 
siste fire år.  Noe av veksten kan forklares med endringer i brukernes tjenestebehov og ved at det ikke er 
tilgjengelige korttidsplasser og langtidsplasser blir det høyt press på hjemmebaserte tjenester.                                                                                              
En annen faktorer er selve tildelingsprosessen og hvordan tildelingspraksisen kan være en driver for 
utviklingen. 

Det har ikke gjennom kartleggingen fremkommet innspill om at det foreligger skjevheter ved 
tjenestetildelingen, f. eks. ved at enkelte soner har høyere timestildeling/blir forfordelt eller liknende. Det kan 
virke som om at de faglige standardene er nokså sammenfallende, selv om det naturlig kan være noe uenighet 
om vurdering av tidsutmålingen av tjenestene. 

Tildelingskontorets organisering og arbeidsprosesser fungerer i hovedsak tilfredsstillende. Vi har definert 
forbedringspunkter ved organiseringen og effektivisering av arbeidsprosesser, og dette er områder 
tildelingskontoret er i prosess med å justere. Tiltakene kan ha positiv effekt på arbeidsmiljø og redusere 
saksbehandlingstid (ventetid), men vil sannsynligvis ikke gi store direkte kostnadsreduksjoner. 

Tjenestetildelingen i Tromsø kommune er organisert i en bestiller-utfører modell. Det fremkom av intervjuer at 
dialogen mellom tildelingskontoret og utøvende enheter fungerer bra, men at det finnes forbedringspunkter 
knyttet til rolleavklaring.  Det er sprik i tilbakemeldingene fra utøvende enheter hvorvidt bestiller-utfører 
modellen er et riktig valg og om dette er effektiv bruk av kostnader og kompetanse. Det fremkom at enkelte ikke 
forstod bakgrunnen for valg av modell og tolket at dette var en ordning som satte deres kompetanse i 
«disfavør» eller at modellen gav dobbeltarbeid på flere områder. 

Analysen viser at det i dag ikke finnes en tilfredsstillende kontrollfunksjon ved samsvaret mellom estimert 
tidsbruk i henhold til vedtak og leveranse av utøvende enhet. Vi har ikke foretatt brukerundersøkelser eller 
vurdering av tjenestekvalitet i dette arbeidet, og ser ingen tegn på at brukere ikke mottar vedtatte tjenester, men 
det er et gap mellom bestilt tjenestevolum og utførte timer. Tildelingsprosessen foregår i samarbeid mellom 
tildelingskontoret og utøvende enhet og baserer seg på dokumentasjon av behov, dialog og tillit. Manglende 
kontrollfunksjon over tidsbruk og tjenestekvalitet vil trolig ha medvirket til økt i tjenestevolum.  

Finansieringsmodellen legger til grunn en stipulert ATA-tid, reisetid og tid til forberedelser osv. Når det er 
ubalanse i finansieringsmodellen, f. eks. lavere ATA tid enn estimert, vil det utvikle seg drivere som øker 
tjenestevolumet. Ansatte vil etterspørre en økning i tjenestevolum (flere timer per bruker) slik at de får 
hverdagen til å «gå opp».  

Brukerorganisasjonene stiller spørsmål knyttet til klageadgang på vedtak og tildelingsprosess. Tromsø 
kommune fatter tjenestebeskrivende vedtak, noe som gjør at brukeren ikke vet hvor mye tid som er estimert for 
tjenesten.  De tar også opp utfordringen knyttet til lang saksbehandlingstid og manglede tilbakemelding på 
status i prosessen (f. eks. ved søknad om bolig). 

 

6.1.2.1. Bakgrunn for bestiller-utfører modellen i Tromsø kommune 

Tjenestetilbudet i Tromsø kommune er som nevnt organisert i en bestiller-utfører modell. Dette innebærer at 
det er et formelt og organisatorisk skille mellom kommunens forvaltningsoppgaver på den ene siden og 
kommunens tjenesteproduksjon på den andre.  

Overordnet bestiller (Byrådsavdelingen) har ansvaret for at kommunen kan tilby sine innbyggere helse- og 
omsorgstjenester i riktig volum og av riktig kvalitet. Tjenestebestiller (Tildelingskontoret) har ansvaret for å 
tildele tjenester i henhold til lov, forskrift og lokalt vedtatte kriterier for tildeling. Utfører har ansvaret for å gi 
en spesifiserte type og mengde tjeneste til tjenestemottaker. 

For at modellen skal fungere i henhold til prinsippene må det følge ressurser med bestillingen (vedtaket) til 
utførerleddet. Utfører blir således ansvarlig for effektiviteten i tjenesten, mens bestiller blir ansvarlig for 
aktiviteten, eller innholdet i tjenesten. 

Det finnes ulike synspunkter på hvorvidt bestiller-utfører modellen er en hensiktsmessig modell i offentlig 
sektor. Det argumenteres for at det fører til økte administrative kostnader og redusert medvirkning og 
motivasjon i organisasjonen. På den andre siden kan modellen føre til blant annet bedre kontroll over 
tjenestene, standardisering av tjenester (unngå skjevheter) og økt bevissthet over ressursbruk.  
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Da modellen er utfyllende beskrevet i andre rapporter51 vil vi ikke ta stilling til hvorvidt denne modellen er 
riktig for Tromsø kommune. Vi vil kort presentere forutsetninger for at modellen skal fungere som tiltenkt - og 
hvorvidt dette er samsvarende med praksis i Tromsø kommune. 

Tromsø kommune opprettet Tildelingskontoret i 2009. I 2006 gjennomførte RO en Særanalyse av pleie og 
omsorg, her omtales en skjevhet i tildelingsfunksjonen. Dette ble beskrevet slik: 

«Det er vel rimelig å anta at ulikhetene i utøvelsen av det faglige skjønnet hos de som vurderer brukerbehov, 
også gjenfinnes hos øvrige ansatte i måten de møter enkeltbrukeren på i det daglige. Vedtaket blir ikke 
bestemmende, i beste fall veiledende. (…) IPLOS analysen og TEAMStandard-testen (en eksperimentell test av 
enhetenes faglige skjønn ved vurdering av funksjonssvikt og tildeling av tjenester) viser klare forskjeller i 
skjønnsutøvelsen ved behovsvurdering. Denne forskjellen er tydelig mellom de ulike enhetene, men også 
internt i enhetene. Det er til dels stor forskjell i skjønnsutøvelsen, noe som kan framstå som en trussel mot 
brukernes rettssikkerhet. Tildeling av hjelp vil dermed i for stor grad bli avhengig av hvor du bor og hvem 
som vurderer dine behov.» 

De beskriver videre den teoretiske bakgrunnen for forskjellig syn på nødvendige vedtak i en omsorgs- og 
driftsrasjonalitetsmodell, og legger med det et grunnlag for opprettelsen av en bestillerenhet: 

 

Omsorgsrasjonalitet  Driftsrasjonalitet  

Premissene legges nedenfra og opp  Premissene legges ovenfra og ned  

 Krav om fleksible tjenester.  

 En individtilpassa og situasjonsbestemt 
tjeneste, endres fort etter endring i behov.  

 Den enkelte fagpersonen bestemmer 
handling sammen med bruker der og da.  

 Personlige relasjoner mellom hjelper og 
mottaker, varme hender.  

 En tjeneste som bygger på forestillingen 
om å hjelpe den svake.  

 Lojalitet er rettet mot brukeren og det å 
tildele mye hjelp.  

 Faglig idealitet.  

 Rettssikkerhet for brukeren brukes som 
argument for tildeling av mer hjelp og som 
grunnlag for utøvelse av hjelp.  

 Den grenseløse omsorgen.  

 Plan og struktur i arbeidsopplegg.  

 Styring ut fra enkeltvedtak, 
standardisering, faglig definerte 
minstestandarder.  

 Tilmålt tid, budsjettlojalitet.  

 Kvalitetsmålinger.  

 I dette perspektivet blir ofte utfordringene 
møtt med forslag på tiltak som kan 
oppleves å være best tilpassa de 
ressurssterke brukerne (eks. frie 
brukervalg).  

 Konkurranseutsetting ut fra kvalitetsmål 
og økonomi.  

 En balanse mellom det faglige, juridiske og 
økonomiske når det gjelder forståelsen av 
lovens krav.  

 

 «(…)  saksbehandler skal balansere begge disse perspektivene og samtidig oppfylle forsvarlighetskravet i 
loven. Dersom grunnlaget for enkeltvedtaket utføres av en tjenesteyter som står mottakeren nær, kan det 
være fare for at omsorgsrasjonaliteten vil overstyre driftsrasjonaliteten, ut over behovet for tiltak for å 
etterleve myndighetskrav og kommunalt vedtatte standarder. I motsatt fall kan driftsrasjonaliteten bli for 
styrende fordi budsjettene ikke er basert på troverdige data om reelle brukerbehov.»52 

 

  

                                                             
51 KS og Deloitte (2012) Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen; NOU (2005) Fra stykkevis til helt; 
NTL UiO (2013) Ja til ansvar og helhetstenking – nei til bestiller-utfører-modell 
52 RO (2006) Særanalyse av pleie og omsorg i Tromsø kommune 
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6.1.2.2. Innsatsstyrt finansiering og rammefinansiering 

All hjemmebasert omsorg i Tromsø kommune med unntak av rus- og psykiatri er finansiert ved innsatsstyrt 
finansiering (ISF), også omtalt som aktivitetsbasert finansiering (ABF). Dette bygger på prinsippet om at 
«pengene skal følge brukeren», og at utfører skal få finansiering basert på sitt faktiske behov. I praksis fungerer 
dette slik at Tildelingskontoret fatter vedtak på en viss tjeneste. Denne er definert med et estimert tidsbruk, og 
summen av tjenester hver bruker har tildelt utgjør finansieringen utøvende enhet mottar.  

Timesprisen utøvende enhet mottar skal inneholde direkte brukertid (vedtakstiden), indirekte brukertid som 
medisinhåndtering og driftskostnader som møtevirksomhet, rapportering o.l. I Tromsø kommune registreres 
og finansieres reisetid separat. For at en slik finansiering skal fungere, må denne timesprisen være riktig 
definert, så utøvende enhet får dekket sine kostnader i forbindelse med tjenestetilbudet til brukeren. 

Institusjonsdrift i Tromsø kommune er rammefinansiert. Dette innebærer at et budsjett beregnes årlig, gjerne 
basert på fjorårets kostnader, og det blir opp til institusjonen å drifte innenfor gitte rammer. Dette forutsetter 
en relativt stabil drift med stabile kostnader. 

 

6.1.2.3. Forutsetninger for at modellen skal fungere 

Gitt at man har valgt å benytte bestiller-utfører modellen, har konsistensen i modellen som er innført en 
selvstendig påvirkning på om de effektivitetsfremmende elementene i modellen får effekt eller ikke. Med 
konsistensen i modellen menes samsvar mellom formell organisatorisk struktur, finansieringsmodell og 
ansvarsdelingen for volum og produksjon mellom bestiller og utfører i den daglige virksomheten. Basert på 
tidligere studier53 og våre analyser har vi satt opp følgende forutsetninger for effektiv utnyttelse av bestiller-
utfører modellen: 

Tjenestetilbud 

• Riktig dimensjonering av nivåene i tjenestekjeden som bidrar til at tjenester kan tildeles på laveste effektive 
omsorgsnivå  

• Bestiller som har oversikt og myndighet til å tildele tjenester i hele tjenestekjeden   

Styring og kontroll 

• Finansiering basert på utførte tjenester  
• Samsvar mellom vedtak, timefordeling og utførte tjenester  
• Gode rutiner for revurdering av behov og endring av vedtak  
• Utforming av vedtak som tar hensyn til kompleksiteten på tjenesten: 

- Tidfestede vedtak der lett å måle produksjonen (eksempelvis praktisk bistand i hjemmet, enkle 
hjemmesykepleieoppdrag)  

- Tjenestebeskrivende vedtak der det vanskelig å måle produksjonen (eksempelvis hjemmetjenestebrukere med 
behov for varige og koordinerte tjenester, BPA, utviklingshemmede)  

• Klart skille mellom bestiller og utfører  
• Krav til dokumentasjon  

Incentivstruktur 

• Vedtak som gir rom for at utfører kan arbeide forebyggende når tjenestemottaker har et rehabiliteringspotensial  
• En ressursfordelingsnøkkel basert på reelle brukerbehov  

Rettighetsfokus 

• Klar kobling mellom politiske prioriteringer på overordnet nivå og tildeling av tjenester  
• Uavhengig av modell må klageadgang for brukere sikres 
• Overholde lovverk om brukerrettigheter og tjenestetilbud (Pasient og brukerrettighetsloven og Helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

                                                             
53 KS og Deloitte (2012) Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen. 
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Tjenestetilbud 

Som diskutert i tidligere kapittel, er dimensjonering av omsorgstrappa eller tjenesteprofil en viktig 
kostnadsdriver. Med forbehold i at tilbudene omsorgstrappa/tjenestetilbudet er riktig dimensjonert, kan 
bestiller-utfører modellen bidra til at tjenester utføres i henhold til BEON-prinsippet. Gjennom analysen 
avdekket vi at Tromsø kommune noen utfordringer i forhold til dimensjonering av tjenestene noe som fører til 
høyt press på tilbudene høyt oppe i tjenestekjeden. 

Et av hovedargumentene for bestiller-utfører-modellen er at det muliggjør en bestillertjeneste med komplett 
oversikt over kommunens tjenestetilbud. Det underbygger viktigheten av kompetanse i enheten. Dersom 
utførende enhet er spydspissen i helsevesenet, er Tildelingskontoret øyet som sikter. Vi har ingen grunnlag i vår 
analyse til å vurdere kompetansenivået ved enheten, og heller ikke grunnlag for å anta noe annet enn at 
Tildelingskontoret gjør gode vurderinger.  

 

Styring og kontroll 

Grunnlaget for at bestiller-utfører modellen skal fungere i henhold til prinsippene, at det må følge ressurser 
med bestillingen (vedtaket) til utførerleddet (ISF). Med dette er utfører ansvarlig for effektiviteten i tjenesten, 
mens bestiller blir ansvarlig for aktiviteten, eller innholdet i tjenesten. I de tilfeller der det ikke følger ressurser 
med et vedtak, kan pasienten fort ende som en kasteball mellom enheter som har en motivasjon i å «kvitte seg» 
med brukere for å skape romslighet i økonomien. Tromsø kommune har i de fleste enheter (med unntak av rus- 
og psykiatritjenesten) hovedsakelig innsatsstyrt finansiering. 

Modellen forutsetter videre et samsvar mellom vedtak, timefordeling og utførte tjenester. Dersom vedtakstid 
legges til grunn for betaling til utfører, og det ikke kontrolleres for utført tid, vil utfører ha et incentiv til å 
arbeide for å få vedtakstiden opp. Trolig vil en styrking av rettighetsfokuset i befolkningen i seg selv kan være et 
argument for å profesjonalisere saksbehandling og innføre et skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon, 
samt en sterkere kontroll med utførte tjenester. 

Tromsø kommune har i dag begrenset kontroll på forholdet mellom vedtak, registrerte timer i profil og faktisk 
utført tid. Saksbehandler ved tildelingskontoret og avdelingsleder ved utførende enhet har månedlig 
gjennomgang av porteføljen i forhold til avstemming av vedtak, men kontroll over faktisk utført tid er i dag 
mangelfull. Bestiller mister med dette kontroll over sitt ansvar, som er innholdet i tjenesten og et av 
hovedgrunnlagene for bestiller-utfører modellen. 

I saksframlegg 11/7442 «Saksprotokoll: bruk av konkurranse i Tromsø» av 19.06.2012 og 14/133 «Fritt 
brukervalg i hjemmetjenesten» av 31.03.2014, fremmes konkurranseutsetting av deler av helsetjenesten i 
Tromsø kommune. Vi mener dette gjør det helt nødvendig å få på plass en slik kontroll for å opprettholde 
kommunens kontroll av kvalitet og innhold i beboernes tjenester. 

En hypotese om ISF/ABF modellen er incentivet for ikke å yte mer tjenester enn nødvendig, først og fremst 
ligger i kulturen i den enkelte virksomhet, og i den enkelte medarbeidernes faglige integritet, fremfor å være 
direkte knyttet til mekanismer innenfor modellen. 

Dette sammenfaller med funn fra vår analyse, og vi peker på spesielt tre incentiver til å ha gode rutiner for 
endringsmeldinger: 

1. Holde saksbehandlingstiden nede 

a. Da ISF ofte fører med seg et økt volum av endringsmeldinger økes nødvendigheten av en 
effektiv prosess for å holde saksbehandlingskøen nede 

2. Holde tjenestevolumet nede 

a. Da volumøkninger er direkte drivende på utøvers inntekter, er det essensielt å ha gode rutiner 
for å vurdere og følge opp endringsmeldinger 

3. Opprettholde symmetri i systemene 

a. God og riktig behandling av endringsmeldinger er nødvendig for riktig oppdatering og samsvar 
mellom vedtak, tildelte timer, arbeidslister og IPLOS registrering. Et krav kan f.eks. være at det 
stilles krav om at endring i behov skal gi utslag i ADL- score og registreres i IPLOS før vedtaket 
endres. (Med visse unntak, f.eks. bortfall av familiemedlemmer som pleide å hjelpe til). 
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Kartleggingen viser at prosesser med endringsmeldinger er tilfredsstillende, med kun mindre forslag til 
justeringer. Det kreves f.eks. både endret IPLOS score og påstand om en vedvarende endring før et vedtak 
endres. Det mangler derimot litt på dokumentasjon av endringer gjort, da det ved «små endringer» kun gjøres 
en justering av timetallet i Profil, og ingen registrering av endret vedtak.  

Kontrollen av innmeldte endringer mot faktisk endring i behov virker svak. Tildelingen baseres på tillit og 
tildelingskontoret har liten kontroll over hvorvidt timeantallet er reelt. Det er mangelfull kontroll mellom 
vedtatte timer/tjenester og hva som faktisk blir utført. 

En av de viktigste forutsetningene for effektiv utnyttelse av bestiller-utføre modellen er et skille mellom bestiller 
og utfører - at forvaltningsansvaret holds utenfor utførerleddet. Dette for å unngå en utvisking av prinsippene i 
bestiller-utfører-modellen og forhindre en styringsmessig risiko ved at utfører kan påvirke egne inntekter. 

Selv om bestiller har avgjørende myndighet i sakene som vedtaksmyndighet er det en tendens i mange 
kommuner at en større del av forvaltningsansvaret blir overlatt til utfører. Det argumenteres for at utøvende er 
nærmere brukeren og har derfor bedre oversikt over behovet, men det sies at «for en hammer ser alt ut som 
spiker» - utøvende personell ser alle pasienter i lys av sin egen spesialitet. De kan mangle helhetsbildet 
bestillerenheten skal ha. Utfallet er uansett at så lenge bestiller-utfører modellen skal benyttes, er det viktig at 
disse skillene er definerte og klare, og at dette også skjer i praksis. 

Bestiller-utfører modellen flytter administrasjonen ut i en egen separat enhet fra utfører, og med det kommer et 
økende behov for dokumentasjon. Dette påvirker både sporbarhet i forhold til kvalitetssikring av vedtak, 
dokumenterbarhet i forhold til klageadgang, økonomioppfølging mot utfører og styringsinformasjon for 
bestillerenheten. 

Tilbakemelding fra ansatte går på at mange syntes Profil er vanskelig å bruke, og at de ønsker mer opplæring 
både på Profil og generell datakunnskap. Disse synspunktene støttes i rapporten «Dokumentasjon helsehjelp» 
publisert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (august 2014) basert på deres prosjekt med sikte 
på å bedre strukturen og kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø 
kommune54.  

 

Incentivstruktur 

En svakhet ved ISF er at modellen ikke belønner adferd som reduserer behovet for tjenester gjennom 
forebyggende arbeid. Mekanismene synes heller å bidra i motsatt retning. Her er det vanskelig å komme med 
noen konkrete tiltak, men i mangel av økonomisk motivasjon, kan et fokus på rehabilitering med mål om å øke 
personlig, faglig motivasjon være med å redusere den negative effekten. 

Vi har ingen grunnlag i vår analyse til å vurdere Tromsø kommune på dette punktet. 

 

Ressursfordelingsnøkkel og rettighetsfokus 

RO påpeker i rapporten «Særanalyse av pleie og omsorg i Tromsø kommune (2006)» at «en 
ressursfordelingsnøkkel som ikke er basert på reelle brukerbehov, kan vanskelig bli troverdig. Når det reises 
tvil eller spørsmål ved om fordelingen av rammene i budsjett er riktig og rettferdig, reduseres 
budsjettlojaliteten vesentlig». 

Det har under flere intervju kommet fram en mistillit eller skepsis til tidsestimatene som benyttes i forbindelse 
med ISF modellen i Tromsø kommune. Samme innstilling kommer fra institusjonstjenestene, der den 
gjengående oppfatningen er at budsjettrammene ikke er dekkende for behovet. 

Hvorvidt det er tilfelle at ressursfordelingsnøklene er feil, om gapet skyldes ineffektivitet i tjenesteproduksjonen 
eller en kombinasjon av begge har vi ikke tilfredsstillende data til å si noe om. Tidsstudiet omtalt i kapittel 6.5 
indikerer at ATA-tiden ute hos bruker er lavere enn estimatene brukt for tildelt tid. Dette kan tyde på at 
ressursfordelingsnøkkelen om noe er for høy, men at indirekte tid ikke er tilstrekkelig tatt høyde for i 
ressursfordelingen. 

Representanter fra brukergruppene gav innspill på brukere kunne oppleve det var vanskelig å klage på tildeling 
av tjenesteomfang, da kommunen definerer tjenester de får tildelt men ikke antall timer. Perioder med lang 

                                                             
54 Rapporten er tilgjengelig i sin helhet på www.utviklingssenter.no 
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saksbehandlingstid ble også trukket frem, hvor brukere etterlyste bedre dialog og informasjon angående 
fremdrift i saksbehandlingen. 

 

6.1.3. Organisering av Tildelingskontoret 

Tildelingskontoret innehar rollen som bestillerenheten i pleie- og omsorg i Tromsø kommune55, og er direkte 
underlagt byrådsavdelingen for helse og omsorg. De behandler søknader om støttekontakt, brukerstyrt 
personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene 
Tromsø kommune tilbyr innen pleie og omsorg.  

Kontoret har 40 ansatte fordelt på 37,9 årsverk og et totalt budsjett på 100MNOK (2014), og behandler rundt 
2800 vedtak per år. 

 

 

 

Kontoret er organisert i fem hovedgrupper i tillegg til støttefunksjoner og koordinatorer for enkeltgrupper. 

Gruppe 1 er ansvarlig for barn og unge under 18 år, samt voksne med 
utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser.  

Gruppe 2 er ansvarlige for hjemmetjenesten i kommunen og er inndelt i fire geografiske områder: Kvaløya, 
Sentrum, Nordøya og Fastlandet.  

Gruppe 3 er ansvarlig for rus og psykiatri. 

UNN kontoret er et samarbeidskontor lokalisert på UNN som koordinerer tjenester i forbindelse med 
utskrivningsklare pasienter fra UNN til Tromsø kommune. 

Koordinerende team er ansvarlig for individuell plan og koordinering av tjenester til brukere med sammensatte 
behov. 

 

                                                             
55 Med noen unntak. Fysio- og ergoterapi er bl.a. underlagt rehabiliteringstjenesten. 
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Hovedfokus i denne utredningen er på hjemmebasert pleie. Tromsø kommune hadde i 2014 rundt 2500 
mottakere av pleie- og omsorgstjenester. Av disse er det 938 brukere som praktisk bistand i Tromsø kommune, 
og 963 brukere som har krav på hjemmesykepleie56. Flere brukere mottar både hjemmesykepleie og praktisk 
bistand. 

Praktisk bistand til daglige gjøremål ytes først og fremst som praktisk bistand i hjemmet til rengjøring og 
lignende. I tillegg kan det også inngå i oppgavene å gi praktisk hjelp til egenomsorg, personlig stell og annet der 
dette ikke krever særskilt helsefaglig kompetanse. Dette innvilges vanligvis med et visst antall timer og behovet 
for hjelp revurderes med jevne mellomrom. 

Hjemmesykepleie er en helsetjeneste som ytes i brukerens hjem. I tillegg til personlig stell er det ulike oppgaver 
om krever betydelig og variert helsefaglig kompetanse. Noen brukere har hjelp en eller flere ganger per dag, 
noen har tilsvarende per uke. Mange oppdrag er av noen minutters varighet en eller flere ganger om dagen/ per 
uke. Tjeneste er vanligvis ikke tildelt på tid. I stedet er det angitt hvilke oppgaver hjemmesykepleien skal utføre 
hos den enkelte. 

Det vil i noen tilfeller være flytende overgang mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie. Faglig skjønn og 
helhetlig vurdering av brukers beste er i slike tilfeller avgjørende  

                                                             
56 Tromsø kommune (2014). Hjemmetjenesten, Utredning – innføring av fritt brukervalg 
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6.1.3.1. Arbeidsprosesser ved tildelingskontoret 

I tillegg til å analysere de overordnede faktorene i tjenestetildelingen i Tromsø kommune, har vi gjort en 
innledende analyse av arbeidsprosessene ved Tildelingskontoret og identifisert noen mulige 
forbedringsområder.  

En forenklet oversikt over vedtaksprosessen og videre arbeidsprosessen i hjemmetjenesten er illustrert i 
følgende figur: 

 

Søknad

Mottak – nye 
søknader

Saksbehandlin
g – nye 

søknader

Kartleggings-
besøk

Profil

Bruker

Utførende 
enhet

Tildelings-
kontoret

IPLOS

ERP

Søknad

Vedtak

Vedtak 
/vurdere endring

Oppdatere 
tjeneste
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IPLOS

Arbeidsliste/
Utføre tjeneste

Endre IPLOS 
verdier og skrive 
endringsmelding

Justere 
tjenester?

JA

Månedlig 
gjennomgang av 

vedtaket
Fortsette tjeneste 

som vanlig

NEI

 

 

Det er gjennomført karlegging av arbeidsprosesser og de viktigste forbedringspunkter oppsummeres slik: 

 Justering av organisasjonsstruktur. Dette gjør at organiseringen blir mer robust og en hindrer 
«sårbarhet» for eksempel ved fravær. Det er tiltak for å sikre større samhandling og kunnskapsdeling. 
Kunnskapslagring i form av standardiserte prosesser og erfaringsskriv. 

 Redusere saksbehandlingstid. Det iverksettes tiltak for få redusert søkerbunken til et håndterlig nivå og 
dermed redusere saksbehandlingskøen og de negative effektene av denne 

 Utarbeidelse av et standardisert innmeldingssystem, spesielt for endringsmeldinger.                              
Forbedring av dagens arbeidsprosesser, bla med økt digitalisering og standardisering, tidlig involvering 
av koordinerende team og redusere antall møter hvor det er to saksbehandlere tilstede. 
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6.2. Ubalansert tjenesteprofil 

Tromsø kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil etter BEON-prinsippet57. Det er i dag for få disponible 
korttidsplasser, og nivået er 43,2 % under gjennomsnittlig antall korttidsplasser (oppholdsdøgn) for ASSS-
kommunene. Kommunen har også en relativt lav andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål, både i 
aldergruppen 67-79 år og i gruppen 80+.  Dette resulterer i en hindret pasientflyt, og utfordringer knyttet til å 
ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN. I 2014 medførte dette merkostnader på 16 mill. kr. 

Andel innbyggere 80+ som bor i institusjon er i Tromsø på 20,2%, mens snittet i ASSS – kommunene er 16,8 %  

 

Gjennom analysen kom det frem flere utfordringer knyttet til kommunenes tjenesteprofil: 

 Korttidsplasser/rehabiliteringsplasser blir «blokkert» og tjenesten får ikke ønskelig rullering av 
brukere 

 Mangel på sykehjemsplasser gjør at svært omsorgskrevende pasienter får tilbud i eget hjem eller blir 
liggende på sykehus lengre enn ønsket 

 Mangel på omsorgsboliger eller tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper gjør at det blir stort press 
både på sykehjemsplasser og hjemmetjenesten. 

 Mangel på spesialplasser til demente pasienter og grupper med særskilte utfordringer gjør at en må ha 
kostnadskrevde tiltak for å dekke opp for dette 

 Utfordringer knyttet til bo- og tjenestetilbud for unge brukergrupper innen rus og psykiatri. Dette er 
ikke analysert særskilt 

 Mangel på «lavterskeltilbud», dagtilbud og alternative tilbud (f. eks. samarbeid med frivillige og 
liknende) gjør at en mister «buffere» og tiltak som forebygger for mer kostnadskrevende tiltak 

 

Per 05.05.2015 har Tromsø 401 institusjonsplasser58 i tillegg til 19 barnebolig/avlastningsplasser. I januar 2015, 
var antall pasienter som ventet på institusjonsplass sunket til 25.  Av disse var 14 pasienter innlagt på 
korttidsplass i påvente av flytting til permanent langtidsplass. 

Det er i dag ca. 2400 mottakere av omsorgstjenester i kommunen. Av disse bor ca. 800 i kollektive boliger med 
heldøgns tjenester. Dette er en relativt lavere dekning på omsorgsboliger enn sammenlignbare kommuner. 
Dette kan være en av årsakene til den opplevde mangelen på institusjonsplasser i kommunen. 

 

 

 

  

                                                             
57 Beste effektive omsorgsnivå 
58 Merk avvik mellom disse tallene oppgitt av Tromsø kommune mot KOSTRA-analysen basert på tall fra SSB som oppgir 
418 plasser inkl. barneboliger.  
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6.2.1. Tjenesteprofilen i Tromsø kommune  

Tjenesteprofil blir ofte omtalt som omsorgstrappen og viser kommunes dimensjonering av de ulike nivåene av 
tilbud i pleie- og omsorgstjenesten.  Kommunes valg av tjenesteprofil vil ha betydning på kostnadsnivået for 
sektoren. Gode tilbud på lave nivå vil ofte fungere som en «buffer» mot behovet for spesialiserte 
omsorgstjenester på et høyere nivå.  

Det er avgjørende å finne gode bindeledd mellom nivåene i en helhetlig tjenestekjede. I denne sammenhengen 
omtales ofte BEON-prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå). Tanken er at en bør tilstrebe å yte effektive 
tjenester på lavest mulig nivå i tjenesten. Dette kobles ofte opp mot ressursbruk og kostnader - hvordan sikre 
god flyt i tjenestekjeden og forebygge at brukere blir presset opp på et høyt og kostnadskrevende omsorgsnivå. 
De senere årene viser en økning av tjenestetilbud som har fokus på de rehabilitering og mestring, blant annet 
ved hverdagsrehabilitering og økt bruk av velferdsteknologi. 

 

Tromsø kommunes tjenesteprofil kan forenklet illustreres slik59:  

 

 

┌ Sykehjem  

┌ Bogruppeorganiserte omsorgsboliger  

┌ Omsorgsboliger  

┌ Korttidsopphold/avlastning  

┌ Hjemmesykepleie og praktisk bistand  

┌ Hjemmesykepleie  

┌ Praktisk bistand  

┌ Omsorgslønn  

┌ Støttekontakt  

┌ Rehabilitering døgn/dag  

┌ Enkeltstående ergo-/fysioterapitjeneste og hjelpemidler  

┌ Dagsenter for spesifikke målgrupper  

┌ Frivillighetssentral  

┌ Åpen dag/aktivitets-/kulturtilbud  

Råd og rettledning 

 

  

                                                             
59 Tromsø kommune (2007-2010) Handlingsplan for eldreomsorga 
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6.2.2. Institusjon   

Tromsø kommune har per 05.05.2015 401 institusjonsplasser60 i tillegg til 19 barnebolig/avlastningsplasser. 
Per januar 2014 var det 40 brukere på venteliste for institusjonsplasser og om lag 50 personer venter på 
dagsenterplass. I januar 2015, var antall pasienter som ventet på institusjonsplass sunket til 25.  Av disse var 14 
pasienter innlagt på korttidsplass i påvente av flytting til permanent langtidsplass. 

 

 

 

6.2.2.1. Langtids institusjonsplasser 

Ser vi på hvor stor del av befolkningen i aldersgruppen 80 år og over, samt 67-79 år som er beboere på 
institusjon får vi følgende bilde.  

 

Aldergruppen over 80 år og 67-79 år  

 

 

                                                             
60 Merk avvik mellom disse tallene oppgitt av Tromsø kommune mot KOSTRA-analysen basert på tall fra SSB som oppgir 
418 plasser inkl. barneboliger.  

 2014          2015   

 Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 

Venteliste 
sykehjem/institusjon 

25 25 20 21 24 19 15 18 17 15 12 11 13 

Flytteliste 19 22 22 23 21 20 22 20 22 20 13 14 14 

Sum 44 47 42 44 45 39 37 38 39 35 25 25 27 
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Tromsø har en forholdsvis høy andel av innbyggerne som er 80 år og over som bor på institusjon. Andelen er 
høyere i Trondheim og Alta, men andelen i Tromsø er høyere enn de andre kommunene og høyere enn 
gjennomsnittet for gruppe 13.  

Vi ser at Trondheim kommune som lå lavt både når det gjaldt netto driftsutgifter per innbygger over 80 år, 
samt brutto driftsutgifter per kommunal plass, har en andel av innbyggere over 80 år som er beboere på 
institusjon som ligger betydelig høyere enn Tromsø. Dette er et litt overaskende resultat, da institusjonsplasser 
normalt skal være dyrere å drifte enn hjemmetjenesten. 

Andelen av innbyggere i Tromsø i aldersgruppen 67-79 år som er beboere på institusjon ligger forholdsvis lavt i 
forhold til sammenligningsgruppa og om lag på nivå med gjennomsnittet for gruppe 13. 

Dette kan gi grunnlag for en hypotese om at kommunen tilbyr institusjonsplass til brukere over 80 år som 
kanskje burde hatt tilbud om omsorgsbolig eller annet tilbud. Denne hypotesen kommer vi nærmere tilbake til 
senere. 

 

Andel beboere på institusjon under 80 år  

 

Andelen beboere på institusjon som er under 80 år er på vel 30 %. Dette er noe under gjennomsnittet for 
gruppe 13 og tyder isolert sett ikke på at kommunen har for mange "unge" på institusjon. Tilsvarende andel 
dersom vi ser på aldersgruppen under 67 år er på 10,9 %, mot 13 % for KOSTRA-gruppe 13.  
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6.2.2.2. Framskrivning av behov for langtidsplasser sykehjem  

Tromsø kommune har analysert og fremskrevet behov for langtidsplasser på sykehjem. Framskrivning er basert 
på to nivå, en med dekningsgrad basert på 2006-2008 og en basert på dekningsgrad for 2013. Dette er i stor 
grad grunnet befolkningsutviklingen. 

Modellen viser at Tromsø kommune vil ha utfordringer knyttet til langtidsplasser på sykehjem61.  

 

  

                                                             
61 Datagrunnlag fra analyse av kommunelege Trond Brattland (2015) 

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Framskrivning langtidsplasser sykehjem

Konkurranseutsettes

Seminaret og Tromsøysund

Otium

Nye Kroken*

Kroken

Kvaløysletta

Jadeveien

Mortensnes

Sør-Tromsøya

Framskrevet behov basert
på dekningsgrad 2006-2008

Framskrevet behov basert
på dekningsgrad 2013



  
  

  

Faglig og økonomisk analyse av tjenesteområdene pleie- og omsorg  11. mai 2015 

PwC   69 
 

6.2.2.3. Korttidsplasser  

Tromsø kommune har ca. 100 korttidsplasser per januar 2015, dette er plasser som er beregnet til avlastning, 
rehabilitering og utredning. En stor andel av plassene blir blokkert av brukere som venter på langtidsplass på 
sykehjem62. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
62 Datagrunnlag fra analyse av kommunelege Trond Brattland (2015) 
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6.2.3. Hjemmetjeneste 

6.2.3.1. Andel av innbyggere som mottar hjemmetjenester  

Tromsø har en høy andel innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester sammenlignet med 
kommunegruppen, KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet. Kun Harstad har høyere andel.  

Andelen innbyggere i aldersgruppen 67-79 år som mottar hjemmetjenester er også over gjennomsnittet for 
kommunegruppen. For denne aldersgruppen er det også kun i Harstad andelen er (marginalt) høyere. 

 

Andel av innbyggere som mottar hjemmetjenester i % i ulike aldersgrupper 
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6.2.3.2. Tildelte timer hjemmesykepleie og praktisk bistand  

Kommunen ligger høyt på gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke til hjemmesykepleie. Kun Narvik har 
høyere gjennomsnittlig tildeling.  

Det er foretatt tidsstudie i perioden, denne avdekket at det var et gap mellom tildelte timer og utførte timer til 
bruker. Det vil si at tildelte timer er høyere enn det som faktisk blir utført som ansikt til ansikts tid. Dette har vi 
sett er gjennomgående for de fleste kommuner som har gjennomført tidsstudier i hjemmetjenesten. 
Datagrunnlaget for disse KOSTRA-beregningene har dermed varierende reliabilitet og er trolig derfor 
misvisende. 

 

Tildelte timer hjemmesykepleie per uke per bruker 

 

 

Tildelte timer til praktisk bistand per uke per bruker 

 

Kommunen ligger noe under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13 på tildelte timer til praktisk bistand. Det er 
stor variasjon mellom kommunene, men Tromsø skiller seg ikke ut på dette området. 
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6.2.3.3. Utvikling i hjemmetjenesten i Tromsø kommune 

I perioden fra 2010 til 2014 har det vært en økning i timeutviklingen i de 8 største tjenestetypene i 
hjemmetjenesten i Tromsø kommune fra 23 420 til 33 191 timer. En økning på 41,7 %. Dette utgjør en 
kostnadsøkning på 19 mill. kr, eller 40,1 %. 

Denne økningen har bestått av: 

 Befolkningsøkning: 6,4 % 

 Økning i andel tjenestemottakere: 11,0 % 

 Økning i timer per tjenestemottaker: 20,6 % 

 

Timeutvikling i perioden 2010- 2014  

 

 

Hvis denne økningen skal fortsette i samme tempo de neste 8 årene fram til 2022 vil det tilsvare en økning fra 
33 861 til 68 679 timer. Dette vil utgjøre en kostnadsøkning fra 523,95 mill. kr (årsprognose 2014) til 1 063 mill. 
kr ikke justert for inflasjon. En økning på 102 %. Dette utgjør en økning per innbygger i Tromsø fra 7 319 kr til 
17 567 kr. 
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6.2.4. Bolig til pleie- og omsorgsformål 

Tromsø kommune har i 2014 rundt 800 beboere i kollektive boliger til pleie- og omsorgsformål. Kommunen 
projiserer i Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg 2012-2030 et økt behov for omsorgsboliger fra 
dagens 800 til rundt 1400 i 2030. 

Tromsø kommune har en høy andel av innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon. Videre har vi 
sett at kommunen også ligger høyt på andel brukere som mottar hjemmetjenester. 

Sammenligner vi med Trondheim ser vi at Trondheim har den høyeste andelen innbyggere over 80 år på 
institusjon, men tilsvarende lavere andel innbygger over 80 år som mottar hjemmetjenester. 

En faktor som kan være med å forklare noe av forskjellen mellom kommunene er bruken av omsorgsboliger i 
kommunene. Ut fra KOSTRA-statistikken kan det se ut som om Tromsø kommune har relativt sett få 
omsorgsboliger sammenlignet med de andre kommunene. Dette kan være en av flere mulige forklaringsfaktorer 
for den høye andelen i den eldste aldersgruppen som bor på institusjon.  

Vi ser at Trondheim kommune skiller seg ut med svært få omsorgsboliger for den eldste aldersgruppen, noe 
som samsvarer bra med den høye andelen eldre som bor på institusjon i Trondheim. 

 

Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i aldersgruppen under 67 år 

 

 

Dersom vi ser bort fra Alta, ligger Tromsø kommune med lavest andel innbyggere som er beboere i bolig til 
pleie og omsorgsformål for denne aldersgruppen. I Tromsø er andelen på 0,29 %, mens vi ser at Trondheim har 
en andel på 0,37%. Kristiansand ligger klart høyest med 0,69%. 
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Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i aldersgruppen 67-79 år 

 

 

Også i aldersgruppen 67-79 år ligger andelen beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål lavt i forhold til 
Kristiansand, Harstad, Bodø og Narvik, men klart over Trondheim og Sandnes. 

 

Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i aldersgruppen 80 år og over 

 

 

I aldersgruppen 80 år og over ligger andelen beboere i Tromsø lavt i forhold til Harstad, Kristiansand og Narvik 
og Sandnes, og om lag likt med Bodø. Tromsø ligger over Alta. Trondheim skiller seg ut med svært lav andel. 

Sammenligningen med de andre kommunene gir ikke noe entydig bilde. Men ser vi vekk fra Trondheim, ser det 
ut som om Tromsø har en relativ lav andel innbyggere som har tilbud om bolig til pleie- og omsorgsformål i 
forhold til tilbudet i de andre kommunene.   
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6.2.5. Tjenesteprofil 

Andelen av befolkningen på institusjon, i omsorgsbolig og mottakere av hjemmetjenester som omhandlet 
forrige delkapittel sier noe om kommunens fordeling av tjenestetilbud, eller kommunenes tjenesteprofil. 

Valg av tjenesteprofil vil påvirke tjenestens kostnadsnivå. Hvorvidt tjenesteprofilen er riktig dimensjonert er 
ikke analysert av PwC, men det er fremkommet tydelige utfordringer knyttet til dagens tjenestekjede. 

Kommunes tjenesteprofil kan den forenklet illustreres slik: 

 

 

 

Det er ikke gjennomført analyse av dimensjonering av tjenestetilbud, men det er stor grunn til å anta at Tromsø 
kommunes tjenesteprofil kan være en betydelig kostnadsdriver. Ved at kommunene i dag har relativt få tilbud 
både på forebyggende tjenester, «lavterskeltilbud» og omsorgsboliger/tilrettelagte boalternativer, vil presset på 
tjenester innen hjemmetjenesten og sykehjem øke. Når korttidsplasser og rehabiliteringsplasser blir «blokkert» 
og en nødvendig rullering, gir dette et ytterligere negativ effekt.  

Gjennom intervju kom det frem at ansatte mente at ved å dreie tilbudet mer til omsorgsboliger og bofelleskap, 
vil en ha mulighet til å drifte tjenestene mye mer effektivt. Flere mente også at tjenestekvalitet til brukerne ville 
øke, da en ville ha mulighet både til mer sosial aktivitet og ha sterkere fokus på forebygging og 
hverdagsrehabilitering.  

I kartleggingen kom det også frem at ikke alle sykehjemmene var tilrettelagt i forhold til dagens brukergrupper. 
Demente og andre grupper med spesielle behov trenger både tilpasset areal og løsninger samtidig som det 
stilles store krav til personalgruppen. I intervju kom det frem at flere mente at ved tilpasset bygningsmasse og 
organisering, ville en ha mulighet både til å yte bedre tjenester og samtidig drifte mer effektivt. 
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Strategi for å tilpasse tjenesteprofil  

Tromsø kommune har gjennom egne analyser, både kartlagt brukergrupper og trender, og fremskrevet behov 
for institusjonsplasser og tjenestetilbud. Kommunen har beregnet behovet for heldøgns omsorgsplasser vil øke 
fra ca. 800 til ca. 1400 plasser i 2030.  

Per mai 2013 var det ca. 2200 mottakere av omsorgstjenester i kommunen. Av disse bodde ca. 800 i kollektive 
boliger med heldøgns tjenester. Disse utgjør ca. 1/3 av tjenestemottakerne. 

Tromsø kommune har i sin strategi for plan og utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 
2030, følgende anbefaling:  

 Korttidsplasser for behandling samles i et Helsehus, og avlastningsplasser samles for ulike 
brukergrupper. 

 Bo- og servicesenter (BOOS) opprettholdes i sentrum og distriktssentre, og det etableres Bo- og 
velferdssenter (BOV) etter samme modell i hver bydel, tilknyttet bydelssentrene. 

 Boligklynger hovedsakelig fir yngre skal integreres i ordinære bomiljø. 

 Privatfinansierte kollektive seniorboliger skal være et trinn i boligtrappa for eldre 

 

Tromsø kommune viser gjennom sin strategi en klar satsning på å tjenesteprofil som vektlegger de lavere trinn i 
omsorgstrappen samtidig som en utvikler kollektive løsninger. 

 

Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg 2012-2032 
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6.3. Effektivitetstap i tjenesteproduksjonen 

For å analysere årsaken til effektivitetstap i tjenesteproduksjonen har vi prioritert 3 områder som antas å være 
de viktigste driverne for effektivitetstap:   

1. Effektivitet målt i ATA-tid i hjemmetjenesten 

2. Merkostnader med høyt bruk av heltid/deltid 

3. Kostnader knyttet til høyt sykefravær 

 

6.3.1. Lav ATA-tid i hjemmetjenesten 

Analysen viser at estimert ATA tid (ansikt til ansikts tid med bruker) er lavere enn forventet. I dag oppnås det 
kun en ATA-tid på 42 %, mens finansieringsmodellen (tildelt tid + 15 % + reise) forutsetter en ATA-tid på 73 %.                                 
Altså er andelen indirekte tid mye høyere enn hva som ligger til grunn i finansieringsmodellen. 

Dette har påvirkning på KOSTRA-data, hvor Tromsø kommune som tidligere nevnt framstår med et høyt antall 
vedtakstimer og en lav timespris. Tidsstudiet tyder på at i realiteten er antall timer ute hos bruker betydelig 
lavere, og dermed blir timesprisen høyere, noe som samsvarer bedre med sammenlignbare kommuner. 

Det er flere strukturelle faktorer som påvirker effektivitet i tjenesten og mulighet til å oppnå høy ATA-tid. I 

2014 hadde Tromsø kommune 1775 fast ansatte i pleie og omsorg, men bare 46 % av de ansatte jobbet i 100 % 

stilling. ca. 250 medarbeidere jobber under 30 prosent stilling. Stor andel småstillinger vil trolig ha stor 

betydning for tjenestekvalitet og effektivitet i tjenesten.  

Det er ikke gjennomført analyse knyttet til tjenestekvalitet, men det er med stor sannsynlighet brukere som 

oppfatter det som belastende med mange «hjelpere». Deltidsproblematikk og sykefravær gjør at det blir høyt 

antall hjelper, noe som også vil påvirke effektiviteten i tjenesten. 

Gjennom tidsstudien fremkom det at tjenesten bruker relativt mye tid på rapportering og møter. Flere ledere 

fremholdt at de måtte bruke mye tid på møter og rapporter, slik at de sikret at ansatte fikk tilstrekkelig med 

informasjon og veiledning for å løse sine arbeidsoppgaver. De avdelingene med stort sykefravær og med mange 

vikarer, gav spesielt uttrykk for at dette var en utfordring.  

Avdelinger med mange små stillinger og de som har høy andel ufaglært personell, bruker mer tid på opplæring, 

informasjon og «kontroll». Det er vanskelig å delegere enkelte oppgaver slik at presset på enkelte faggrupper 

blir stort. Dette skaper både «flaskehalser» og uro i personalgruppen. 

Turnover ligger på ca. 20 %, noe som betyr at det ansettes ca. 300 nye medarbeidere i sektoren per år. 

Rekrutteringskostnader og opplæringskostnadene er estimert på til ca. 3- 3.5 millioner per år. Hvis en 

inkluderer alle kostnader forbundet med ansettelser og opplæring kan dette estimeres til ca. 4.5- 5 millioner.  

 

Analyse av ATA-tiden i utvalgte avdelinger i sentrumsnær hjemmetjeneste 

Under vårt arbeide med denne rapporten, utførte Tromsø kommune i egen regi en tidskartlegging av fem 
utvalgte avdelinger i sentrumsnær hjemmetjeneste, ved to forskjellige enheter. Vi tar forbehold for eventuelle 
feil og mangler i kartleggingen, men anser dette som representative trender for tjenesten. Kartleggingen gav 
følgende fordeling: 
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Tidsfordeling per aktivitet på de ulike faggruppene 

Prosentvis 
fordeling Student Assistent 

Fag-
arbeider 

Hjelpe-
pleier 

Syke-
pleier 

Total 
sum 

Reise 13 % 18 % 17 % 16 % 14 % 16 % 

Direkte brukertid 40 % 52 % 44 % 45 % 35 % 43 % 

Medisin-
håndtering 

2 % 0 % 0 % 0 % 6 % 2 % 

Rapport og 
dokumentasjon 

12 % 16 % 23 % 17 % 20 % 18 % 

Alarm 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Samhandling/ 
møtevirksomhet 

2 % 1 % 1 % 3 % 7 % 3 % 

Indirekte tid 31 % 12 % 14 % 19 % 18 % 17 % 

Totalt tilgjengelig 
tid 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antall bomturer 1 14 11 15 15 56 

Fordeling 
faggruppe 

2 % 24 % 9 % 31 % 34 % 100 % 

 

Fra kartleggingen kan vi se at en stor andel av tidsbruken for de ulike faggruppene benyttes til indirekte tid som 
samhandling, møtevirksomhet, rapport og dokumentasjon. 

 

Det viktigste funnet ved denne kartleggingen er direkte brukertid, eller ansikt-til-ansikt-tid 
(ATA-tid). 

I dag oppnås det kun en ATA-tid på 42 %, mens 
finansieringsmodellen (tildelt tid + 15 % + reise) forutsetter en 
ATA-tid på 73 %. Altså er andelen indirekte tid mye høyere enn 
tidligere antatt. 

Dette har påvirkning på KOSTRA-data, hvor Tromsø kommune 
som tidligere nevnt framstår med et høyt antall vedtakstimer 
og en lav timespris. Tidsstudiet tyder på at i realiteten er antall 
timer ute hos bruker betydelig lavere, og dermed blir 
timesprisen høyere, noe som samsvarer bedre med 
sammenlignbare kommuner. 

 

 

Dette har sannsynligvis også hatt påvirkning på tildelingspraksis, da utførende enheter ikke har hatt nok tid til å 
gjennomføre dagen, og dermed tolket det slik at vedtakene ikke er romslige nok. Resultatet kan ha blitt økt 
vedtaksvolum for å dekke opp for indirekte tid. 

Da brukerne mottar tjenestevedtak, og klagemengden ikke tilsier at brukerne ikke får tjenestene de er tildelte, 
har dette kun påvirkning på intern finansiering og beregning av tidsbehov for tjenestevedtak. 
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6.3.2. Heltid/deltid som kostnadsdriver 

Pleie og omsorg har i 2014 brukt lønnsressurser tilsvarende 1718 årsverk, inklusive vikarer. Av disse er 1213 på 
fast lønn og 501 på timelønn .46 % av de ansatte, eller 814 personer jobbet i 100 % stilling og 16,5 %, eller 294 
personer jobber under 40 % stilling.  

Sektoren har en turnover på rundt 20 %, dette betyr at det ansettes 300 nye medarbeider per år.  

Kostnaden i forbindelse med rekruttering og opplæring estimeres til 3.3 millioner.  Ved å beregne de totale 

kostnadene (annonsering, lavere effektivitet, lederrekruttering osv) er kostnadene betydelig høyere, trolig 

nærmere 5 millioner. 

 

Aktivitet Timer per person Timepris Kostnad 

Rekrutteringsprosess 4-8 timer Kr 388    456 288 kr – 912 576 kr 

Opplæring 21 timer Kr 388 2 395 512 kr 

Lønn og personalkontor 2 stillinger    900 000 kr 

Sum   2,85 – 3,31 mill. kr 

 

 

Metode og utfordringsbilde 

Kapittelet om nasjonale trekk beskriver hvordan arbeidstidsordninger har endret seg, med utfordringer knyttet 
til heltid/deltid og utvikling av små stillinger i tjenesten. Tromsø kommune har arbeidstidsordninger med stor 
bruk av deltidsstillinger. Problemstillingen må ses i sammenheng med flere faktorer. Hva gjør dette med de 
ansatte, med kulturen, med tjenesteproduksjon og –kvalitet, brukeropplevelsen og ikke minst kostnadsnivået? 

Det å tilrettelegge for en heltidskultur har vært et satsningsområde for mange kommuner - også Tromsø. I 
rapporten «Saman om ein betre kommune»63 sies det at «Både partene i arbeidslivet og myndighetene er enig 
om å normalisere heltidsarbeid, og redusere omfanget av deltid». I et arbeidsgiverperspektiv kan 
deltidsansatte gi fleksibilitet, men ulempen er å tiltrekke og beholde kvalifisert personell. De senere år settes 
også søkelyset på tjenestenes kvalitet og brukernes opplevelser, slik det tidligere har vært omtalt under modell 
for tjenestekvalitet.  

I 2014 gjorde KS en kartlegging som beskrev ledernes arbeid med heltidskultur.  Den viste at mange kommuner 
hadde testet ut ulike former for turnus og arbeidstidsordninger, uten at det gav de ønskede effekter kommunen 
hadde sett for seg. KS oppsummerte at det å skape heltidskultur er mer enn turnus og arbeidstidsordninger, 
den berører også holdninger, eierskap og kultur.  

Omlegging av turnuser eller endringer i arbeidsordninger må integrere flere forhold og må settes i et 
organisatorisk perspektiv. Heltidskultur omhandler både ledelse, medarbeiderskap, holdninger og forankring.  

 

 

 

                                                             
63 KRD (19. mars 2013) Sammen om en bedre kommune, deloppdrag 1 – gjennomgang av årsrapportering 2012, rapport 1 
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Arbeidstidsordninger kan påvirke tjenestekvalitet  

Molands Fafo-rapport64 om heltid deltid viser at arbeidstidsordninger har direkte effekt på kvaliteten på 
tjenesten og brukeropplevelsen. For brukeren vil det oppleves positivt å ha færre hjelpere/ansatte å forholde seg 
til. 

Effektiviteten i organisasjonen vil også påvirkes av antall småstillinger. Ansatte som tilbringer lite tid på 
arbeidsplassen kan føle manglende tilhørighet og engasjement, samt mangle nødvendig tid til å bli god på 
arbeidsoppgavene sine.  Ledere vil også måtte bruke mer tid på personellbehandling. 

Arbeidsmiljø vil også påvirkes, da en ved større andel heltidsstillinger vil oppleve mer stabilitet og 
forutsigbarhet i hverdagen. Ved fast personell vil en ha mulighet til å ha mer fokus på kompetanseutvikling og 
utvikling. Miljøer med stor turnover vil lett komme i en situasjon hvor hovedfokuset havner på driftsoppgaver 
og «brannslukking». 

Vi ønsker i tillegg til disse tre områdene å sette fokus på det økonomiske perspektivet. Det er betydelige 
kostnader knyttet til opplæring, informasjon og trolig kvalitet ved utstrakt bruk av små stillinger og vikariater. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
64 Moland, L. E. (2013) Heltid-deltid – en kunnskapsstatus, begrunnelse og tiltak for å redusere omfanget av deltid og 
organisere for heltidsansettelser. Fafo-rapport 2013:27 
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6.3.2.1. Mange ansatte i småstillinger 

I 2014 var det totalt 1775 fast ansatte i pleie og omsorg i Tromsø kommune. 46 % av de ansatte, eller 814 

personer jobbet i 100 % stilling og 16,5 %, eller 294 personer jobber under 40 % stilling. 

I tillegg kommer vakante stillinger som det ikke er tilknyttet noen midlertidige tilsettinger. Hvor mange slike 

vakante helgestillinger/hull i turnus det er i hele pleie- og omsorgssektoren er det ingen oversikt over. 

 

Stillingsbrøker i Tromsø kommune pleie- og omsorg som helhet 

  

 

Stillingsbrøker ved de ulike avdelingene 

 

Som vi ser av figuren er det stor forskjell mellom de forskjellige enhetene, der andelen 100 % stillinger varierer 

fra så lite som 14,9 % til 85,4 %.  
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6.3.2.2. Arbeidstidsordning gir grunnlag for småstillinger 

Det kan være flere årsaker til at det har blitt opprettet mange småstillinger.  De fleste har turnuser med 

helgevakt hver 3.helg og da benyttes små stillinger for å dekkes opp «hull i turnus», fortrinnsvis helg.  I følge 

arbeidsmiljøloven § 10-8 er det ikke anledning for arbeidsgiver å pålegge helgejobbing oftere enn annenhver 

helg. I helsesektoren er det en utbredt praksis at arbeidsgiver og tillitsvalgt inngår turnusavtaler som ikke 

innebærer arbeid oftere enn hver tredje helg65. Dette innebærer at med en tradisjonell turnus lar det seg ikke 

gjøre å fylle alle helgevakter dersom alle er ansatt i full stilling. 

Andre grunner som har blitt nevnt er at i flere tilfeller der ansatte har ønsket redusert stilling, har det blitt 

opprettet en deltidsstilling for å dekke opp den reduserte arbeidstiden. 

 

6.3.2.3.  Utfordringer knyttet til mange deltidsstillinger  

Gjennom vår kartlegging kom det tydelig frem flere momenter ved å ha så mange ansatte per årsverk. Det ble 

vektlagt utfordringer knyttet til opplæring og sikring av tjenestekvalitet. Svært mange av de som har små 

stillinger har ikke fagbrev eller formell kompetanse, noe som gjør opplæring svært viktig. Ved at de jobber 

sjelden er det vanskelig å oppnå kontinuitet og tilstrekkelig innlæring. Det medfører utfordringer til delegering 

av oppgaver, noe som gjør at faste ansatte ofte opplever at de får en større arbeidsbelastning og en ineffektiv 

drift. 

For å sikre tjenestekvaliteten bruker ledere og faste ansatte mye tid på opplæring, rapportering og 

tilrettelegging for at oppgaver skal blir løst på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at kjørelister og 

arbeidslister tilrettelegges uti fra hvilken kompetanse som er tilgjengelig, noe som medfører mye tid på 

detaljplanlegging.  

Det er meget sannsynlig at et slikt stort antall «hjelpere» også påvirker tjenestekvaliteten. Det framkom 

gjennom intervjuer av ansatte og fra representanter fra brukerorganisasjonene at det å forholde seg til mange 

«hjelpere» er noe brukerne kan oppleve som utfordrende. 

Helgene ble spesielt trukket fram som et problemområde, da det er da det er flest ufaglærte på jobb. 

Grunnbemanningen er da også lavere og mulighet for oppfølging og veiledning er mindre. I kartleggingen ble 

dette tatt fram som en utfordring knyttet til tjenestekvalitet og kvalitetssikring.  

Utfordringer knyttet til mange ansatte og vikarer er videre omtalt under neste kapittel om sykefravær.  

 

6.3.2.4. Turnover og rekrutteringskostnader 

En av Tromsø kommunes største utfordringer er å rekruttere og holde på gode ansatte. Ved å hente ut antall 
nyregistrerte lønnskoder i systemet kan vi beregne et anslag på turnover i pleie- og omsorgstjenesten (inkludert 
de som bytter jobb innad i kommunen). 

År Nye Sluttet Faste ansatte Turnover 
2014 294 242 1455 20,2 % 

2013 303 198 1403 21,6 % 

2012 258 197 1298 19,9 % 

 

Vi kan se en turnover på rundt 20 %, eller rundt 300 nye personer i opplæring hvert år. Dette vil som med 
småstillinger kunne påvirke effektiviteten i tjenesten, ansattes arbeidshverdag og kontinuitet ovenfor brukerne. 
I tillegg påløper det direkte kostnader i form av rekruttering ved en slik utskiftning. 

                                                             
65 Norsk Sykepleierforbund, spørsmål og svar om arbeidstid (https://www.nsf.no/vis-artikkel/113752/12-sporsmaal-og-
svar-om-arbeidstid) 
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Rekrutteringen ved pleie- og omsorgstjenesten foregår stort sett ute på de enkelte avdelingene. Vi har ikke 

tidsberegnet prosessen, men anslag fra ledere tenderer mot 4 -8 timers arbeid per ansettelse (inkl. tillitsvalgtes 

deltakelse).  

Alle nye ansatte får opplæringsvakter, hvor mange vil variere både i forhold til kompetanse og brukergrupper. 

Lederne anslår ca. 3 vakter, eller 21 timer opplæring for nyansatte (hvor de går i tillegg til ordinær bemanning). 

I tillegg kan det gjennomføres mer opplæring hvis de skal behandle nye brukergrupper. 

I tillegg er det anslått at lønn og personalavdelingen bruker ca. 2 stillinger for støtte rekrutteringsprosesser 

(kontraktbehandling/ oppfølging, dokumentasjon osv.) og lønnsadministrasjon. 

 

Med 294 nye medarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten hvert år, får vi følgende kostnadsanslag: 

 

Aktivitet Timer per person Timepris Kostnad 

Rekrutteringsprosess 4-8 timer Kr 388    456 288 kr – 912 576 kr 

Opplæring 21 timer Kr 388 2 395 512 kr 

Lønn og personalkontor 2 stillinger    900 000 kr 

Sum   2,85 – 3,31 mill. kr 

 

I tillegg til dette vil det være en «innkjøringsperiode» før den nye ansatte oppnår full effektivitet i jobben.  

Ved at rekrutteringsprosessen gjennomføres lokalt på enhetene, betyr det at søkere kan være på intervju flere 

steder og ha opplæring og få vakter flere steder. Dette gjelder spesielt ansatte i små stillinger, som gjerne tar 

vakter ved flere avdelinger. 

Flere av de som jobber i reduserte stillinger tar ekstra vakter ved sykdom eller ferie. Vi har ikke kartlagt i 

hvilken grad dette gjelder frivillig deltid eller hvorvidt ansatte føler de må «jakte» på mer jobb. Flere ledere 

oppfatter dette som en fordel at faste ansatte tar ekstra vakter, da de ikke trenger ekstra opplæring og kjenner 

brukerne godt.  

 

6.3.2.5. Tromsø kommunes arbeid med småstillinger 

Tromsø kommune har jobbet aktivt med å redusere ufrivillig deltid, og gjennomførte en kartlegging av ufrivillig 

deltid gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen bedrekommune.no i 2010.  

Det har vært gjennomført flere «turnusprosjekter», med mål å sikre både tjenestekvalitet, effektivitet og 
redusere bruk av småstillinger.  For eksempel har vandrevakter, pilot med 3-3 turnus og langturnuser vært 
forsøkt som tiltak. Prosjektene har hatt ulik effekt, men det foreligger ingen systematisk og overordnet 
evaluering av tiltakene. 

Det virker som samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i forbindelse med 
turnusplanlegging og evaluering er godt. Det finnes likevel store forbedringsområder ved systematisk 
evaluering av turnus og hvordan enhetene kan lære av hverandre. Det ble gjennom intervjuer avdekket flere 
enheter som ikke hadde justert turnus på flere år og hvor turnus ikke var tilstrekkelig justert etter 
aktivtetsnivået.  

Tromsø kommune er nå i oppstartsfasen av et toårig prosjekt på arbeidsgiverpolitisk utviklingsarbeid med mål 

om å redusere uønsket deltid, evaluere alternative arbeidstidsordninger, kartlegge rekrutteringsbehov og 

redusere sykefraværet i kommunen. 
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6.3.2.6. Høy andel variabel lønn 

Ved beregning av faste årsverk er det benyttet et gjennomsnitt av antall årsverk registrert 01.01 og 31.12. 
Variable årsverk er beregnet av ytterligere timer som et gjennomsnitt av 12 måneder. 

 

Antall årsverk i 

Pleie og omsorg 

Faste lønnede 

årsverk 

Timelønnede 

årsverk 

 Samlet Variabel andel 

År 2010            1 001                 432  1 433 30,1 % 

År 2011            1 021                 451  1 472 30,7 % 

År 2012            1 081                 473  1 556 30,4 % 

År 2013            1 150                 485  1 626 29,8 % 

År 2014            1 213                 501  1 718 29,2 % 

 

Pleie og omsorg har i 2014 brukt lønnsressurser tilsvarende 1718 årsverk, inklusive vikarer. Av disse er 1213 på 

fast lønn og 501 på timelønn. Tromsø kommune har de siste årene hatt fokus på redusert vikarbruk og økt 

stillingsstørrelsene. Vi kan se at andelen variable årsverk har sunket de siste tre årene. 

Vi har i samarbeid med Tromsø kommune gjort et anslag over hva som inngår i variable årsverk.                              

I forhold til ferieavvikling og helligdagsfri er pleie- og omsorgssektoren i en særstilling som har drift året rundt 

24 timer i døgnet. Andre store sektorer har stort sett stengt og redusert drift under sommerferie og andre 

fridager som jul og påske. I gruppen «Annet» ligger ansatte benyttet til å dekke vakante stillinger, økt 

brukerbehov, ekstrahjelp osv. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analyse Variabel 
timesproduksjon PLO 2014 

Variable årsverk Andel av totale 
årsverk  

Sykefravær  147 (1213*12,1%) 8,6 % 
Ferievikarer 131 (25/230*1213) 7,6 % 

Helligdagsfri 33 (10/365*1213) 1,9 % 
Annet  190 (resten) 11,1 % 

Timelønnede ansatte 501 29,2 % 
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6.3.3. Sykefravær som kostnadsdriver 

Utgifter knyttet til sykefraværet i pleie- og omsorg korrigert for refusjon av langtids sykefravær er estimert til 50 
millioner per år. Gjennomsnittlig sykefravær innen pleie- og omsorgssektoren i Tromsø kommune lå i 2014 på 
12,1 %. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet, kommuner i ASSS-nettverket og kommuner i KOSTRA-
gruppe 13. 

Sykefravær utgjør både en betydelig ekstra kostnad for tjenesten og medfører et effektivitetstap. Det er ikke 
kostnadsberegnet hvor mye tid som medgår til innleie av vikarer.  

Det er et stort sprik mellom enhetene, hvor enkelte har sykefravær under 8 % i 2014, mens andre enheter har et 
stabilt høyt sykefravær over 15 %. Langtidsfraværet utgjør størsteparten av det totale fraværet med 8,6 %, men 
korttidsfraværet (3,7 %) utgjør de største kostnadene. 

Vi har estimert de direkte kostnadene knyttet til sykefraværet til rundt 50 mill. kr, og estimert en direkte 
lønnsbesparelse på 4,1 mill. kr årlig ved 1 % reduksjon av sykefraværet. Ved 3 % reduksjon vil denne 
besparelsen være på 12,3 mill. kr. Da Tromsø kommune ligger 2,5 % over gjennomsnittet blant ASSS-
kommunene, ser vi ikke dette som et uoverkommelig mål på sikt. 

 

 

 

 

I tillegg til lønnskostnadene vil et høyt omfang av vikarer påvirke både kvaliteten på tjenesten og gi slitasje på 
de fast ansatte. Det å sikre informasjon og opplæring blir ofte en utfordring både for ledelse og for de øvrige 
medarbeiderne. Dette medfører at enheten vil ha fokus på daglig drift trolig på bekostning av 
utviklingsoppgaver. 

Avdelinger med høyt sykefravær bekrefter at de bruker mye ressurser til å leie inn og administrere vikarer. I 
perioder er det problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Dette medfører at planlagte arbeidslister eller 
kjørelister må endres, slik at en sikrer at brukere får personell med riktig kompetanse. Dette utløser både ekstra 
arbeid og gjør at faglige oppgaver eller planlegging ikke blir prioritert. 

 

 

Som vi ser av figuren ligger sykefraværet i 
hjemmetjenesten noe over ansatte på 
sykehjem, men forskjellene er ikke store nok 
til at dette skulle indikere en reell forskjell. 

Utviklingen fra 2006 er positiv, da vi ser en 
reduksjon på ca. 2 %. 

 

 

 

 

 

  

Korttidsfravær  36,97 mill. kr 
Langtidsfravær  12,45 mill. kr 

Oppfølging av sykemeldte  1-1,5 mill. kr 

Sum  50,4-50,9 Mill. kr 
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Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2014 sammenligner helse- og sosialsektoren i Tromsø kommune 
mot landsgjennomsnittet, KOSTRA-gruppe 13 og andre kommuner i Troms66. Som vi kan se, ligger Tromsø her 
høyere enn sammenligningskommunene, så det er fortsatt rom for forbedring. 

 

 

  

                                                             
66 Avviket fra Tromsø kommunes egen sykefraværsberegning og den gjort av KS er grunnet forskjellige beregningsmåter. 
Dette har ingen påvirkning på sammenligningen mot andre kommuner da disse også er beregnet av KS med samme metode. 
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6.3.3.1. Gjennomsnittlig høyt, men varierende sykefravær 

Det er et stort sprik mellom enhetene, hvor enkelte har sykefravær under 8 % i 2014, mens andre enheter har et 
stabilt høyt sykefravær over 15 %. I andre kvartal 2014 var det avdelinger som hadde så mye som 24 % fravær. 
Ekstremtilfellene er riktignok veldig små avdelinger, der langtidsfravær slår hard ut på statistikken. Vi kan 
likevel se en spredning på over 8 % i normale enheter. 

I perioden 2010 – 2014 ser vi store variasjoner i utviklingen blant de ulike enhetene, men her også kan vi se en 
samlet reduksjon de siste fire årene. 
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6.3.3.2. Stor variasjon i langtidsfravær  

Fordeles sykefraværet i de ulike enhetene på kort- og langtidsfravær får vi følgende figur: 

 

 

Figuren viser fordelingen mellom korttidsfravær (egenmelding 1-8 dager og sykemelding 1-16 dager), og 
langtidsfraværet (sykemelding 17+ dager). Som vi kan se er det relativt små variasjoner i korttidsfraværet, og 
langtidsfraværet utgjør de største variasjonene mellom enhetene. På grunn av refusjonsordninger ved 
langtidssykemeldte ansatte, er det likevel de små variasjonene i korttidsfravær som påvirker økonomien i den 
enkelte enhet mest. 

Vi har gjort en enkel korrelasjonsanalyse hvor vi forsøkte å finne sammenhenger mellom sykefravær, 
stillingsbrøker og utdanningsnivå på enhetene uten å kunne finne noen klare resultater. 

Det er kjent at det er mange grunner som påvirker ansattes fravær og en kan ikke trekke enkle konkusjoner. 
Tromsø kommune har en rekke prosjekter og tiltak som berører det psykososiale arbeidsmiljøet, vi har derfor 
ikke hatt fokus på dette. 
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6.3.3.3. Oppfølging og følgekostnader ved sykefravær 

Når en har en situasjon hvor hver 9. ansatt er borte fra jobb, utløses en rekke følgekostnader:  

 Administrasjon og rekruttering  

 Opplæringskostnader  

 Oppfølging av sykemeldte og dialog med samarbeidspartnere  

 Tidstyver og stress rundt innleie av vikarer  

Det er knyttet en rekke kostnader til ansettelser av vikarer, fra rekruttering, intervju, gjennomgang av cv, 
søkerliste, innhente referanser, registrering i lønnssystemet, utarbeidelse av referanser, informasjon, kjøring av 
lønn/feriepenger.   

De avdelinger som har høyt sykefravær bekrefter at de bruker mye ressurser til å leie inn og administrere 

vikarer. I perioder er det problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Dette medfører at planlagte 

arbeidslister eller kjørelister må endres, slik at en sikrer at brukere får personell med riktig kompetanse. Dette 

utløser både ekstra arbeid og gjør at faglige oppgaver eller planlegging ikke blir prioritert. 

 

Oppfølging av sykmeldte  

Tromsø kommune har definerte retningslinjer for oppfølging og håndtering av sykemeldte.  Det er ikke 

gjennomført tidsregistrering på dette, men en kan anslå at oppfølging av sykmeldte (innkalling, referat, 

oppfølgingssamtaler, dialog med lege/NAV, tilrettelegging osv.) utgjør 10-15 timer årlig per ansatt som er 

langtidssykemeldt.  

12,1 % sykefravær utgjør ca. 210 sykemeldte årsverk. Dette kan estimeres å tilsvare ca. 280 ansatte 

(gjennomsnittlig stillingsprosent på 76 %), og vil gi oppfølgningskostnader lik 1,71 - 2,57 årsverk, eller 1,1 - 1,7 

mill. kr67. 

 

Antall årsverk 1757 
Sykemeldte årsverk (12,1 %) 212 

Sykemeldte ansatte 280 
Estimert tidsforbruk (10-15 timer per ansatt) 2800 – 4200 timer 

(1,7 – 2,6 årsverk) 
Estimert oppfølgingskostnad 1 – 1,5 mill. kr 

 

I tillegg til kostnadene forbundet med dette, vil denne tidsbruken redusere tilgjengelig tid til andre 
lederoppgaver. 

 

  

                                                             
67  Totale kostnader per årsverk på 601 200kr inklusive sosiale kostnader. 
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6.3.3.4. Effekter ved 1-3 % reduksjon i sykefravær 

Vi har gjort en beregning av de direkte kostnadsmessige effektene ved å redusere sykefraværet totalt med 1 %. 

Analysen tar utgangspunkt i totalt registrert sykefravær i 2014 (12,1%) og en gjennomsnittlig årslønn på kr 

450 000, inklusive tillegg, eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon. Totalt 601 200 kr. 

Beregningen tar kun for seg direkte kostnader ved sykefraværet. Eventuelle indirekte kostnadsbesparelser i 

form av økt effektivitet, redusert administrasjon ved korttidsfravær og liknende vil komme i tillegg. 

Ved 1 % reduksjon i sykefraværet, vil det være en direkte kostnadsbesparelse på 4,1 mill. kr. Ved 3 % reduksjon i 

sykefraværet vil kostnadsbesparelsen være på 12,3 mill. kr.  

 

Korttidsfravær 

Korttidsfraværet i Tromsø kommune utgjør 3,5 %. Korttidsfravær er definert som egenmeldt fravær (1-8 dager), 

samt sykemelding 1-16 dager. Korttidssykefraværet utgjør relativt 29 % av det totale sykefraværet, og en 

reduksjon på 1 % av det totale sykefraværet tilsvarer således en reduksjon i korttidsfraværet 0,29 %. En relativ 

reduksjon i fraværet på 8,3 %. 

 

Antall sykemeldte årsverk 

 

Figuren viser at det er gjennomsnittlig 61,5 

årsverk i Helse og omsorg som er 

korttidssykemeldte. Med 1 % reduksjon i 

sykefraværet vil gjennomsnittlig 56,4 årsverk 

være sykemeldte. Med 3 % reduksjon vil 

tallet være 46,2. 

 

 

 

 

 

Direkte kostnader 

Korttidsfraværet har en kostnad på kr 36,97 

mill. kr. for det antall korttidssykemeldte som 

gjennomsnittlig er borte fra jobb dersom det 

leies inn vikar eller ekstrapersonell for å 

dekke arbeidsoppgavene. Hvis det ikke leies 

inn vikar/ekstrapersonell vil ikke 

korttidsfraværet bety merkostnader for 

kommunen. 

Dersom sykefraværet reduseres med 1 % vil 

kostnaden reduseres til 33,92 mill. kr., en 

besparelse på 3,1 mill. kr. 3 % reduksjon vil 

redusere kostnadene til 27,8 mill. kr. En 

besparelse på 9,1 mill. kr. 
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Langtidsfravær 

Langtidsfraværet utgjør i Tromsø kommune 8,6 %. Langtidsfravær er definert som alt sykemeldt fravær utover 

16 dager. Dette fraværet er refusjonsberettiget fra NAV, men det refunderes ikke utgifter til pensjon. NAV 

refunderer feriepenger for inntil 48 sykemeldingsdager. Utgifter til arbeidsgiveravgift refunderes av NAV:  

Etter folketrygdloven § 23-2 (5) skal arbeidsgiveren ikke svare arbeidsgiveravgift av sykelønn eller lønn 

under fødsels- og omsorgspermisjon mv., som refunderes av NAV. Arbeidsgiveren skal innberette de aktuelle 

ytelsene som avgiftspliktige og innbetale avgiftsbeløpet, men får senere et fradrag i arbeidsgiveravgiften når 

ytelsene faktisk refunderes fra NAV. Fradraget kan først gjøres gjeldende i den terminen refusjonen fra NAV 

foreligger. Lønnen er i slike tilfeller ført til utgift i arbeidsgiverens regnskap, og refusjonsbeløpet må derfor 

tas til inntekt.  

Langtidssykefraværet utgjør relativt 71 % av det totale sykefraværet, og en reduksjon på 1 % av det totale 

sykefraværet tilsvarer således en reduksjon i korttidsfraværet 0,71 %. En relativ reduksjon i fraværet på 8,3 %. 

 

Antall sykemeldte årsverk 

 

Figuren viser at det er gjennomsnittlig 151,1 

årsverk i Helse og omsorg som er 

langtidssykemeldte. 

Med 1% reduksjon i sykefraværet blir antallet 

langtidssykemeldte gjennomsnittlig 138,6. 

Med 3 % reduksjon vil tallet være 113,6. 

 

 

 

 

Direkte kostnader 

 

Langtidsfraværet har en reell kostnad på kr 

12,45 mill. kr. for det antall 

langtidssykemeldte som gjennomsnittlig er 

borte fra jobb dersom det leies inn vikar eller 

ekstrapersonell for å dekke 

arbeidsoppgavene. Hvis det ikke leies inn 

vikar/ekstrapersonell vil langtidsfraværet 

ikke bety merkostnader for kommunen. I 

kostnadsbildet her er det tatt høyde for at 

NAV refunderer alle utgifter bortsett fra 

pensjonsutgiftene. 

Dersom sykefraværet reduseres med 1 % vil 

kostnaden reduseres til 11,42 mill. kr, en besparelse på 1 mill. kr. 3 % reduksjon vil redusere kostnadene til 9,36 

mill. kr. En besparelse på 3,1 mill. kr. 

 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_9-1#§23-2
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6.4. Andre kostnadsdrivere – intervjuanalyse 

Gjennom kartleggingen ble det gjennomført en rekke intervju, hvor deltakerne ble utfordret på å identifisere 
kostnadsdrivere og tiltak for effektivisering. Som grunnlag for samtalen benyttet vi en modell hvor fokus både 
var på bruker og tjenestekvalitet, medarbeider/organisasjon, økonomi og styring og planarbeid. Modellen kan 
forenklet illustreres slik:  

 

 

De største kostnadsdriverne ble definert som utfordringer knyttet til sykefravær, heltid/deltid og tjenesteprofil. 
Disse er beskrevet i tidligere kapitler, men vil også nevnes her ut fra intervjuobjektenes synspunkt. Det 
framkom også en rekke andre momenter som forklarer sammenhenger og setter fokus på forbedringsområder. 
Vi har ikke kostnadsberegnet effekten av disse områdene, men vil diskutere de kort i dette kapittelet.  

 

De viktigste forbedringspunktene  

De fleste tiltakene vil bli beskrevet under tiltaksplan og under kapittel om de største kostnadsdrivende. 
Arbeidsprosesser, kultur og systemer og kontroll er vevd sammen og kan ikke splittes som fragmenterte tiltak.  

De viktigste punktene kan oppsummeres i følgende punkter:  

 Innføre kobling og kontroll mellom tildelte timer, utførte timer og økonomi.                                       
Rolleavklaring mellom tildelingskontoret, utøvende enheter og økonomi.                                                              
Hvordan sikre god samhandling og kontroll. Gjennomgang og «kalibrering» av tjenestestandarder. 

 Bedre tverrfaglig samhandling, utnytte ressurser og kompetanse mer effektivt.                                              
Spesielt fokus på rehabilitering, rus/psykiatri og somatiske tjenester.  

 Økt fokus på arbeidsplanlegging, heltid/deltid og turnus. Vurdere flere tiltak øker nærvær og gir 
stabilitet i personalgruppen. 

 Økt fokus på forbedringskultur. Etablere system for systematisk evaluering og fokus på 
gevinstrealisering. Fremme metodikk og prosesser for lære av «beste praksis» og benytte lederstøtte 
eller kollegaveiledning.  

 Tiltak som effektiviserer arbeidsprosesser, herunder både opplæring i fagsystemer, bruk av teknologi og 
vurdere nye arbeidsmetoder/organisering. 
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 Systematisk omdømmebygging og fokus på lederutvikling og medarbeiderskap. Økt fokus på 
rekruttering, utvikling av medarbeidere og deres kompetanse og belønne de som er stabile over lang 
tid.  Satsning på kompetanseheving og kompetanseutvikling. 

 

6.4.1. Tjenester og tjenesteprofil  

Temaet er beskrevet i tidlige kapittel, men i intervjuene kom det frem ulike dilemma knyttet til tjenestekvalitet 
og brukerperspektiv: 

 

Opplevd arbeidspress 

Alle som ble intervjuet var opptatt av å levere god tjenestekvalitet. Det ble fremhevet at personalet strekker seg 
langt for å yte gode tjenester og mange medarbeidere opplever et høyt arbeidspress. 

 

Sykefravær og småstillinger 

Det er ble gjentatte ganger, både fra ansatte og representanter fra brukerorganisasjonene, trukket frem 
utfordringene med en «ustabil» personalgruppe (høyt sykefravær, mange deltidsansatte). Det at brukere ofte 
har svært mange hjelpere å forholde seg til påvirker kvaliteten i tjenesten. Dette gjør at de ikke får nødvendig 
kontinuitet i tjenesten og opplever at de ansatte ikke har oppdatert informasjon eller opplæring til å løse 
nødvendige oppgaver. Denne utfordringen er spesielt knyttet til helg, ferier og høytider. 

 

Kalibrering av tildelingspraksis  

Når det gjelder tilbudet av tjenester, stilles det spørsmål om kommunen i perioder tilbyr for «mange tjenester» 
og om det er for «raus» tildelingspraksis. Det ble for eksempel stilt spørsmål om hvorvidt det er riktig å 
prioritere å handle matvarer sammen med pasienter, når det er mulig å bestille og få levert matvarer hjem.  

På den andre siden var det for mange et høyt fokus på at de har for knappe ressurser til rehabilitering og sosiale 
aktiviteter. De opplevde pleietyngden og arbeidsoppgavene som til tider veldig krevende med for få muligheter 
til å gi brukerne tilbud utover det mest nødvendige. 

Det var til dels stort sprik mellom hva de ulike oppfattet som et riktig «tjenestenivå» og deres syn på 
tildelingskontorer rolle. Det fremkom et klart behov for å gjennomgå eller kalibrere tjenestenivå og avklare 
roller og forventinger mellom tildelingskontoret og utøvende enheter. 

 

Økte behov for lavterskeltilbud 

Spesielt innen rus og psykiatri ble det belyst utfordringer knyttet til «hverdagstilbud». Innenfor rusomsorgen er 
det flere lavterskeltilbud, men for psykiatripasienter er det mangel på lavterskeltilbud, dagtilbud og tilbud for 
ulike brukergrupper er en utfordring og kan ha betydning for kvalitet på tjenesten. En mister «mellomtilbud» 
og brukere blir forskjøvet opp på et høyere omsorgsnivå enn nødvendig. Et resultat av dette er bla lange køer på 
botiltak. At mange «gamle» brukere har livstidskontrakter på bovedtak og ikke ønsker å flytte på grunn av 
økonomisk grunnlag tar mange av plassene bidrar også til dette. 
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6.4.2. Arbeidsprosesser  

Deltakerne ble utfordret på å gi eksempler på arbeidsprosesser som kan forbedres eller gjøres mer effektiv. 
Dette er noen av områdene som ble spesielt vektlagt: 

 

Økt tverrfaglig samhandling 

En ofte nevnt problemstilling under intervjuene var knyttet til brukere med sammensatte utfordringer. Spesielt 
samhandlingen mellom hjemmesykepleie, rus/psykiatri og rehabilitering hadde stort fokus. En psykiatrisk 
pasient kan for eksempel få både somatiske tjenester og «spesialisttjenester» av samme personell, men i mange 
tilfeller blir dette administrert fra forskjellige steder.  

Flere ledere forteller om de opplevelser brukere kan bli «kasteballer» mellom psykiatrien og de somatiske 
enhetene. Det ble vist til eksempler hvor pasienten måtte ha flere personellgrupper inne til samme tid, selv om 
tjenestene ikke var veldig spesialiserte. Enkelte ansatte i psykiatrien begrunnet dette skillet i et ønske om å 
kunne rendyrke og bygge sin spesialkompetanse. 

Det fremkom også tydelige «gråsoner» knyttet til arbeidsdeling, hvem som tar det helhetlige ansvaret for 
pasienten og hvordan dette burde organiseres. Spesielt ble det nevnt et eksempel hvor rutinene i dag er slik at 
miljøtjeneste ikke «følger» et barn. Én avdeling har ansvaret når barnet får hjelp på ettermiddagen, en annen 
når de er på institusjon. 

Hvordan gjennomføre effektive møter og sikre godt tverrfaglig samarbeid var et tema svært mange var opptatt 
av. Her ble det trukket frem forbedringspotensialer innen møteledelse, saksforberedelse og rolleavklaringer. 

 

Organisering av spesialist- og rehabiliteringstjenester 

Rehabiliteringstjenesten er organisert som en egen enhet hvor ansatte jobber tverrfaglig og betjener alle 
sonene. Flere av de som ble intervjuet mente at med dagens organisering har rehabiliteringskompetansen blitt 
«distansert» fra pasientene. Før var rehabiliteringen organisert inn på hver sone, og noen hevdet dette gjorde at 
de jobbet tettere sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Utfordringen i dag blir at ikke alle ansatte har god nok «bestillerkompetanse», det vil si at de ansatte ikke alltid 
har oversikt over hjelpemidler eller gjør gode nok vurderinger knyttet til rehabilitering. Når fysioterapeuter og 
ergoterapeuter var organisert på de ulike sonene fikk de bedre oversikt og kunne foreslå løsninger i tidlig fase. 

Rehabiliteringstjenesten argumenter for at dagens organisering fremmer tverrfaglig arbeid og sikrer at 
ressurser til rehabilitering ikke ble omdisponert til ordinære «pleieoppgaver».  

Uavhengig av framtidig organisasjonsstruktur er dette et av de områdene hvor de ulike gruppene mente 
samhandlingen kan forbedres. I tillegg ble det trukket frem forbedringspotensialet knyttet til 
«rehabiliteringskultur» - hvordan få dette inn i hverdagen og vri om tjenesten fra dagens «pleiekultur». Flere 
mente rehabilitering og forebygging er vanskelig på grunn av tidspress, men det var stor enighet om at det var 
et forbedringspotensial selv innenfor dagens økonomiske ramme. 

 

Redusert rapportering og møtevirksomhet 

Det brukes mye tid på rapportering og samhandlingsmøter. Bakgrunnen til dette er blant annet at dette 
benyttes som arena for informasjon, opplæring og kunnskapsdeling.  

Flere foreslo en vurdering av denne praksisen, for eksempel med innføring av ulik oppstart av vakter, 
differensiert rapport og bruk av iPad/PDA som erstatning eller supplement. Enkelte avdelinger har 
gjennomført endringer knyttet til dette med positive utfall. Resultatet ble kortere rapporter, med innføring av 
egne møter med fokus på erfaringsutveksling 

For rus og psykiatri ble spesielt samhandling med spesialisthelsetjenesten trukket fram. Her opplever lederne at 
de bruker svært mye tid på utredninger og samarbeidsmøter. En leder uttalte at «jeg bruker nesten all min tid 
på møter og får sjelden se pasienten jeg har ansvaret for». 
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Effektivisert personaladministrasjon 

Andre mye omtalte prosesser omhandlet rekruttering, opplæring, turnus, tidsplanlegging og personalarbeid.  
De fleste ønsket å beholde en «nær» rekrutteringsprosess ute på avdelingene, men de fleste mente selve 
prosessen kunne effektiviseres.  

Oppfølging av sykemeldte tar for enkelte ledere svært mye tid. For avdelinger med høyt sykefravær mente flere 
at en burde vurdere en annen type organisering, for eksempel det å ha lederstøtte med spesialistkompetanse på 
dette.  

 

Enklere pasientregnskap 

For institusjonene ble arbeidsprosesser knyttet til pasientregnskap nevnt som en spesiell utfordring, både i 
forhold til tidsbruk og det å ha enkle gode systemer for oppfølging. 

 

Forenklet pårørende- og pasientkontakt  

Flere ønsket en gjennomgang og prioritering av hvordan tjenesten i dag er tilgjengelig i forhold til å besvare 
henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Spesielt omhandlet dette telefonsystemet og 
henvendelser på mail, hvor mange opplever dagens system som tidskrevende og ineffektivt. 

 

Økt bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler 

Bruk av velferdsteknologi ble også høyt prioritert. Enkelte var noe skeptisk til hvorvidt dette ville gi 
kostnadsreduksjoner eller om dette bare vil komme som tillegg til dagens tjenester. Forslag som kom fram var 
økt bruk av telefonkontroll, iPad/PDA og liknende. 

Det ble også nevnt at det i dag benyttes en manuell kjørebok, og stilt spørsmål på hvorfor dette ikke kan gjøres 
digitalt eller automatisk med GPS. 

 

Gjennomgang av HMS-tid 

Flere nevnte HMS-tid som en relevant kostnadsdriver, og foreslo en objektiv gjennomgang av disse vedtakene. 
Det ble uttrykt en mistanke om mangel på kontroll av disse, og enkelte ledere mente vedtakene ofte handlet om 
at kravet om HMS-tiltak dreier seg om at mangel på kompetanse og tilpassing.                                                              
Spesielt ble dette trukket fram i rus- og psykiatri omsorgen. 
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6.4.3. Ledelse og medarbeiderskap   

Deltakerne ble utfordret på å gi eksempler på elementer ved lederrollen som kan forbedres. Dette er noen av 
områdene som ble spesielt vektlagt: 

 

Definere lederrollen 

Det ble gjennomført intervju med ulike ledere med ulik profesjonsbakgrunn.  Hvordan det er å være leder i 
Tromsø kommune varierer med hensyn på oppgaver og utfordringer og det var stort sprik i hvordan lederne 
beskrev lederrollen og sin hverdag. Lederrollene er noe ulike definert mellom enhetene og institusjonene. De 
fleste refererer til ulike erfaringer og at de finner «sin modell» som passer for seg og sin enhet. 

De viktigste trekkene som både gjaldt for institusjon og for hjemmebasert omsorg, var at hverdagen som leder 
er krevende og mangfoldet i arbeidsoppgaver er stort. På spørsmålet om hvorvidt de «lærer av hverandre» og 
«kjenner du til hvordan andre løser dette problemet?» - var det svært stort sprik. Flere sa de ikke kjente til 
hvordan andre ledere jobbet og at læringen/utviklingen var svært «tilfeldig» alt etter hvem man kjente og 
hadde relasjoner til. 

Det har i Tromsø kommune vært gjennomført lederprogrammer og ledertrening. Dette fikk positiv 
tilbakemelding, men det ble etterlyst mer «praktisk læring», erfaringsutveksling og læring av beste praksis. Vi 
fikk ikke inntrykk at kommunen praktiserer «rullerende ledere» eller bruk av kollegastøtte (ledere støtter 
ledere). Det ble vist til noen eksempler hvor dette ble benyttet, men ikke som en systematisk arbeidsform. 

 

Effektivisere oppfølging av sykemeldte  

De enhetene med høyt sykefravær og turnover, beskrev utfordringer knyttet til høyt arbeidspress og 
«brannslukking» av arbeidsoppgaver. Disse lederne brukte svært mye av sin tid på å leie inn vikarer/få tak i 
personell, rekrutteringsprosesser og oppfølging av sykemeldte, i tillegg til å tilpasse arbeidsfordeling etter 
tilgjengelig kompetanse. Arbeidslister måtte hele tiden justeres etter hvem som har kompetanse til å gjøre hva. 
Flere ledere påpekte at de ikke fikk nok tid til personalledelse og utviklingsarbeid. 

 

Økt turnuskompetanse 

Flere ledere gav tilbakemelding om at de ikke hadde spesielt god kompetanse på å utarbeide turnus og flere 
hadde delegert denne arbeidsoppgaven vekk (for noen var det fagforeningene som utarbeidet forslag til turnus). 
De fleste var godt kjent med arbeidsmiljøloven og grunnprinsippene, men færre hadde jobbet med 
«aktivtetsstyrt turnus» og hvilke muligheter arbeidsgiver har knyttet til arbeidstidsplanlegging.  

 

Opplæring og kvalitetssikring av ufaglærte og vikarer 

Ved enkelte avdelinger er det mange ufaglærte og vikarer, der rapporteres det om at lederne og de faste 
medarbeiderne må bruke mye tid på opplæring og kvalitetssikring. I avdelinger med stabilt personale er ikke 
dette nevnt som en stor utfordring. I avdelinger med høy utskiftning av personell trekkes det frem at det er høy 
arbeidsbelastning på det faste personalet og flere er kommet i en negativ spiral. Høy turnover og høyt 
sykefravær «skremmer» fagpersonalet bort og reduserer omdømmet over tid. 

 

Definert oppgavefordeling mellom profesjonsgrupper 

Ledelse av medarbeidere med ulik profesjonsutdanninger kan være utfordrende, da en må balansere mellom 
ulike faglige fortolkningsrammer og kulturer. Her kom det frem at enkelte avdelinger (både ved institusjon og 
hjemmetjenesten) hadde uklarheter mellom profesjonsgruppene når det gjaldt oppgavefordeling. Eksempelvis 
nevnes problemstillingen rundt hvor mye tid sykepleiere skulle bruke i pasientrettete oppgaver kontra 
administrasjon. 
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Når det er mangel på sykepleiere må ledere ofte prioritere å selv gjøre oppgaver som ikke er direkte 
pasientrettet (f.eks. dialog med lege, pårørende, oppfølging av personell o.l.). Dette ble nevnt som uheldig for 
tjenestekvaliteten, og det ble fremmet forslag om at arbeidsgivere kunne gjøre mer for å stimulere til tiltak som 
fremmet en jevnere rekruttering og utvikling av fagpersonell.  

 

Fokus på tilpasset arbeid 

Noen avdelinger har flere arbeidstakere med tilrettelagt arbeid, det vil si de ikke kan utføre alle 
arbeidsoppgaver på grunn av helsemessige årsaker. Enkelte enheter har mange arbeidstakere med slik 
problematikk, noe lederne mente ble en negativ spiral. De medarbeiderne som ble igjen fikk da en ekstra stor 
belasting av «tunge arbeidsoppgaver» og ble selv syke, og de var vanskelig å oppnå en effektiv drift. 

 

Bedre praktisk informasjon til ansatte 

Et annet område mange var opptatt av, var hvordan sikre riktig informasjon til de ansatte. Det er en stor 
utfordring når det er så mange medarbeidere som jobber deltid eller sporadisk. Her ble det trukket frem at 
Tromsø kommune kan bli bedre på å tilrettelegge for informasjon, fra rekrutteringsprosess, til opplæring og 
informasjon om praktiske ting (ferie, lønn osv.). Det å gjennomføre personalmøter var en utfordring for mange, 
da de har drift 24/7. De fleste gjennomførte jevnlige møter, men opplevde at det å sikre informasjon til ansatte 
både var tidkrevende og utfordrende.  

 

 

Overordnet ledelse i tjenesten 

Gjennom kartleggingen kom det frem at flere ledere ønsker en mer overordnet ledelse med et organisatorisk og 
helhetlig perspektiv. Det er ikke fremlagt som ønske å begrense eget «ledelserom» eller myndighetsområde, 
men mer å jobbe med felles satsningsområder og tilrettelegge for læring på tvers av enhetene.  

Et eksempel var beskjeden om at mellomledere får beskjeden om at «vi må redusere kostnadsrammen», men 
gis få analyser å støtte seg på, det kan da bli tilfeldig hvor kostnadskutt eller endringsprosesser gjennomføres. 
Enkelte vurdere også egen omstillingskompetanse som noe lav og sier «jeg gjør så godt jeg kan, men har aldri 
lært noe om endringsledelse». Respondentene beskrev dialog med overordnet ledelse og Byrådsavdelingen som 
god. «Vi kan si ifra og drøfte utfordringer, men de har få ressurser som kan bidra i for eksempel 
omstillingsarbeid.» 
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6.4.4. Organisering, styring og kontroll 

Manglende styring og kontroll var et gjentakende tema i intervjuene, og dette er noen av områdene som ble 
spesielt vektlagt: 

 

Økt opplæring og kunnskap om Profil 

Det er et mål å ha god styring og kontroll med tjenestekvalitet og produksjon slik at en får utnyttet tilgjengelige 
økonomiske, faglige og organisatoriske ressurser best mulig. For å oppnå god kontroll og styring forutsetter 
dette gode og effektive fagsystemer. Kommunen bruker fagsystemet Profil, et system svært mange mente har et 
vanskelig brukergrensesnitt og de etterlyser tilstrekkelig opplæring.  

Flere bruker «manuelle støttesystemer», altså rapporter og beskjeder på lapper og i notisbøker. Mye av 
planleggingen gjøres på papir og ansatte mener det er flere arbeidsprosesser og rutiner som kan digitaliseres. 
Hvorvidt systemet Profil utnyttes optimalt er ikke kartlagt. 

 

Styrket kobling mellom vedtak, arbeid og økonomi 

Finansiering 
Økonomistyring og økonomikontroll praktiseres til ulik grad i enhetene. For hjemmetjenesten er det en svak 
kobling mellom vedtaksmengde, tidsestimering og regnskap (lønnssystemet). Tanken er at «pengene følger 
vedtak», men flere ledere opplever at de i praksis ikke får dette til å gå helt sammen, og økonomisk rapportering 
ikke nødvendigvis er koblet opp mot aktivtetsnivå i enheten. For tjenesteenheter med rammefinansiering er 
dette noe annerledes, de har et «enklere» økonomisystem å forholde seg til. 

Vurdering og justering 
For hjemmetjenesten utføres det gjennomganger sammen med tildelingskontoret i forhold til vedtaksportefølje 
hvor de sammen vurderer vedtak og erfaringer. Denne vurderingen oppleves av mange som en dragkamp 
mellom utøvende enheter som har mest fokus på tjenestekvalitet og tildelingskontoret med et større fokus på 
økonomi. 

Lederne gir tilbakemelding på det er «lettere» å justere opp aktivitetsnivå enn det er å justere det ned. Dette 
gjør at også bemanningsplaner ikke alltid er optimalt justert. 

 

Styring av bemanning etter aktivitet. 

Det er en utfordring å styre bemanning etter aktivitet, da tjenestevolumet ofte endrer seg raskt. For eksempel 
når brukere med høyt timevedtak blir midlertidig innlagt på institusjon er det vanskelig å justere bemanningen 
ned på kort varsel. Det samme gjelder for institusjonsdriften, hvor en også har utfordringer å justere ned fast 
bemanning ved svingninger i aktivitetsnivået.  

Det er ulik praksis på bemanningsjusteringer ved aktivitetssvingninger. Vanlig praksis er å redusere innleie av 
vikarer, men hvorvidt fast personell forskyver vakter eller midlertidig jobber på andre enheter er svært 
varierende. Det er ikke utbredt praksis å benytte korte vakter, heller ikke med særskilt godtgjørelse. Dette 
begrunnes med at det er vanskelig å få ta i personell og at dette ikke er god arbeidsgiverpolitikk. 

 

Forbedret logistikk 

I følge tidsstudiet brukes i dag ca. 16 % av tiden i hjemmetjenesten i kjøretid for de sentrumsnære områdene. 
Det er ikke gjennomført noen beregninger knyttet til alternative kjøreruter, og soner utenfor sentrum vil trolig 
ha høyere andel kjøretid.  Logistikk handler også om tilrettelegging av utstyr, sikre nødvendig informasjon og 
administrering av nøkler. 

Det ble nevnt et forbedringspotensial knyttet til administrering av nøkler, og det ble blant annet gitt eksempler 
på sameier/boliger som nektet brukere å montere opp nøkkelbokser utenfor dørene. Enkelte områder hadde 
også utfordringer knyttet til egnede parkeringsplasser. Det ble etterlyst fokus på hvordan unngå bomturer, sikre 
at nødvendig utstyr var tilstede og bedre planlegging av arbeidslister og kjøreruter. 
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6.4.5. Andre forbedringsområder 

I tillegg til de konkrete områdene, kom det også opp andre forbedringspunkter som ikke passet inn under de 
definerte kategoriene. Dette er de som ble størst vektlagt: 

 

Organisasjonslæring og kompetanseutvikling  

I punktet under ledelse fremkom det forbedringspunkter knyttet til det å lære av hverandre og fremme «beste 
praksis». I forbindelse med samhandlingsreformen opplever ansatte at de oppgaver som nå løses i 
hjemmetjenesten er det som tidligere ble utført på spesialistavdelinger. Dette stiller svært store krav til 
kompetanse og ressurser til opplæring. Det stilles også spørsmål om finansieringsmodellen tar høyde for det 
stadig økende opplæringsbehovet. 

Også innenfor institusjonene etterspørres mer systematisk kompetanseutvikling og styring. 

Organisasjonslæringen kan i dag virke noe «tilfeldig», og dette er noe som er naturlig å sette søkelys på ved 
overgang til en ny organisasjonsmodell.  

 

Forbedret evalueringskultur  

Kartleggingen og intervjuer avdekket få overordnede evalueringer som analyserer faktorer ved endret 
organisering (turnus, arbeidsordninger, roller/ansvar osv.) i et økonomisk, organisatorisk eller 
brukerperspektiv. 

Det har for eksempel vært gjennomført en rekke tiltak for å få opp nærværet i kommunen, men fortsatt er 
sykefraværet i Tromsø kommune høyere enn sammenlignbare kommuner. Det har også i løpet av de siste 5 år 
vært gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadsnivået i tjenesten. Disse tiltakene kan fremstå som noe 

fragmentert og det er få evalueringer som kan vise til gevinstrealisering ved prosjektene. 

 

Enhetlig praksis mellom enheter og avdelinger 

Funn ved kartleggingen viser at avdelingene har ulik praksis på en rekke områder, inkludert turnuser, 
arbeidstidsordninger, organisering, bruk av støttesystemer og kultur. For eksempel lager ledere på de ulike 
enheter turnus ut ifra de rammer de har tilgjengelig, uten at arbeidsgiver/toppledelse har kontroll eller styring 
rundt dette.  

Hvilken turnusordning eller arbeidsordning en velger vil medføre store variabler i driftsform og gi ulike 
følgekostnader. Dette er forhold som må vurderes på overordnet nivå, da det berører arbeidsgiverpolitikk, 
omdømme og organisasjonsfilosofi. Det etterlyses overordnede evalueringer rundt slike strukturelle endringer, 
så omlegging av f.eks. turnus kan baseres på noe mer håndfast enn den enkelte leders personlige erfaring. 

Ledere vi har snakket med uttrykker en bekymring i forhold til å bli konfrontert med dette, da medarbeidere 
oppfatter at ting gjøres ulikt og opplever det som urettferdig eller utydelig.  

 

Kultur for endring 

Ved spørsmålet om hva som kjennetegner kulturen ved egen enhet og i sektoren totalt var det naturlig 
mangfold av betraktninger. Mange opplyste en sterk «pleiekultur» og et høyt arbeidspress. 

Flere av de som ble intervjuet mente at det er en veldig svak kultur for endring i tjenesten. Dette skal ikke ha 
med uvilje eller mangel på kompetanse å gjøre, men at det over lang tid hadde vært høyt arbeidspress og fokus 
på «dag til dag» drift og mangel på tid til endringsarbeid. Det ble presentert eksempler på negative erfaringer 
med omstillingsprosesser - som manglet forankring, overordnet styring og som dermed kollapset etter kort tid. 
Andre igjen opplevde en god endringsvilje og motivasjon blant personalet. 
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Styrket omdømme 

Mange vi snakket med mente at kommunen burde jobbe mer med omdømme og tiltak som fremmet stolthet 
blant de ansatte. De opplevde at det ikke er høy status forbundet med å jobbe innenfor helsesektoren i Tromsø 
kommune. «Det er mange ansatte med store hjerter og engasjement for brukerne, men ikke alle er 
nødvendigvis like stolte og engasjerte i jobben sin». Dersom det oppleves som mer attraktivt å jobbe for UNN 
eller andre helseforetak vil Tromsø kommune ha dårlige forutsetninger for å tiltrekke og beholde nødvendig 
kompetanse. 

 

 

6.4.6. Forutsetninger for omstilling 

Som i kartleggingen var også ledernes vurderinger og refleksjoner knyttet til omstilling og endringsprosesser, 
og hvilke forutsetninger de mente var kritiske for å oppnå et vellykket endringsprosess. De momenter som var 
sterkest vektlagt var behovet for ekstern fasilitator eller prosjektleder (ekstern kan også være kollega). Flere 
ledere mente både de selv og kollegaer hadde godt av å bli sett «gjennom andres øyne» og få støtte til 
endringsprosesser.  

Lederne vektla at omstillingsarbeid må tuftes både på medarbeiderskap, god dialog og samspill med tillitsvalgte 
og vernetjenesten.   

Det området de de fleste mente definerte som utfordrende var å sette av tid til endringsarbeid, hvordan 
gjennomføre gode prosesser og hvordan sikre ønsket effekt. De fleste hadde erfaring med omstillingsarbeid, 
men få kunne vise til prosjektplaner, KPIer, systematisk evaluering eller dokumenterte effekter. 

Det ble vist til eksempler på prosesser som ikke hadde nok involvering av medarbeiderne og som skapte mye 
støy og negativt omdømme og forhold til endringsprosesser. Disse prosessene ble omtalt som 
«kostnadssluker», da de ofte økte kostnadene i stedet for å reduserte de.  

Flere ledere gav eksempler på prosesser hvor de fikk veldig god støtte av personalenheten og av overordnet 
leder. Det kom frem at enkelte ledere mente det var lett å «si nei til endringer», da presset fra overordnet nivå 
opplevdes som noe «tilfeldig».  

Det å jobbe systematisk og strukturert knyttet til endringsprosesser var en område alle lederne mente hadde et 
betydelig forbedringspotensial. 
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 Omstillingsplan 

Med bakgrunn i analysematerialet presenteres de tiltak og strategier kommunen kan iverksette for å redusere 
sine kostnader. Tiltakene bli delt inn i hva som vil gi mulig effekt på kort og lang sikt.  

Det er foretatt beregninger knyttet til reduksjon av de største kostnadsdriverne.  

Det er ikke utarbeidet fremdriftsplan eller gjennomført analyser av forutsetningene for et slikt endringsarbeid. 
Det gis en generell betraktning rundt omstillingsarbeid og hvordan dette kan tilrettelegges i Tromsø kommune. 

 

7.1. Tiltaksplan  

Tiltaksplanen viser både de prioriterte områder og forventet effekt på lang og kort sikt. Flere av tiltakene er 
sammensatte og det forutsetter at kommunen jobber helhetlig og systematisk med endringsarbeidet.  

Tiltakene er delt i 5 kategorier. 

1. Prioriterte tiltak som gir størst økonomisk gevinst 
2. Øvrige tiltak som reduserer dagens tjenesteproduksjon 
3. Øvrige tiltak som justerer kommunes tjenesteprofil mer i henhold til virkelig behov 
4. Øvrige tiltak som øker effektiviteten i tjenesteproduksjonen 
5. Tiltak for utvikling av tjenesten med fokus på ledelse og kontroll  

 

Prioriterte tiltak med størst økonomisk effekt 

Tiltaksnr.  Område/beskrivelse  Kortsiktig Langsiktig 

1 Avstemme tjenestevolum og vedtak 
Gjennomgang av porteføljen. Avstemme vedtak og utførte 
tjenester. Sterkere fokus på kontroll og sammenheng mellom 
produksjon og økonomi 

    

2 Øke effektivitet målt i ATA tid  
Redusere indirekte tid gjennom redusere tid på møter, rapporter 
og tilrettelegginger 

    

3 Reduserte kostnader knyttet til sykefravær 
Fokus på nærværsprosjekter, både psykososialt arbeidsmiljø, 
medarbeiderskap og arbeidsorganisering (heltidskultur) med 
mål om å redusere sykefravær med 1-3 % 

    

4 Øke effektivitet gjennom reduksjon av deltidsstillinger 
Redusere antall ansatte per årsverk 

    

5 Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 
Reduksjon av følgekostnader for opplæring av vikarer, 
rekruttering m.m.   

    

6 Øke effektivitet gjennom riktig bruk av fagkompetanse 
Sikre rekruttering og optimal bruk av tilgjengelig kompetanse  

    

7 Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 
Tiltak som sikrer god «pasientflyt», fokus på rullering av 
korttidsplasser, lavterskeltjenester og omsorgsboliger/ 
tilrettelagt botilbud, reduksjon av dagsbøter fra UNN 
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Øvrige tiltak som reduserer dagens tjenesteproduksjon 

Tiltaksnr.  Område/beskrivelse  Kortsiktig Langsiktig 

1.1 Sikre felles forståelse av tildelingskontorets rolle, ansvar og 
myndighet  

    

1.3 Gjennomgang og standardisering av tjenestekvalitet, 
«kalibrere» tildelingspraksis 

    

1.4 Gjennomgang av vedtaksporteføljen, spesielt fokus på de 
grupper som har hatt høy vekst de siste årene 

   

1.5 Opprette kontrollfunksjon, vurdere samsvar mellom tildelte 
timer og utførte timer (ATA-tid). Revisjon og stikkprøver av 
endringsmeldinger 

    

1.6 Tettere rapportering og evaluering, koble vedtak og utførte 
timer opp mot økonomi 

    

1.7 Gjennomgang og systematisk evaluering av HMS-tid    

1.8 Gjennomføre tidskartlegging ved flere enheter, data brukes 
som underlag til forbedringsarbeid 

   

1.9 Vurdere økt bruk av alternative tjenesteressurser (frivillige o.l.)    

1.10 Jobbe aktivt med forventingsstyring knyttet opp mot 
brukere/eksterne i forbindelse med tjenestekvalitet 

   

1.11 Økt fokus på rehabiliteringskultur     

1.12 Økt fokus på velferdsteknologi     

 

Øvrige tiltak som justerer kommunes tjenesteprofil mer i henhold til virkelig behov  

Tiltaksnr.  Område/beskrivelse  Kortsiktig Langsiktig 

2.1 Øke antall tilgjengelige korttidsplasser (utredning, 
rehabilitering, avlastning)  

    

2.2 Vurdere økning i antall omsorgsboliger eller tilrettelagte 
bofelleskap for ulike brukergrupper (fullstendig analyse og 
dimensjonering er ikke foretatt) 

   

2.3 Økt bruk av lavterskeltilbud /alternative tilbud for ulike 
brukergrupper (eks eldre, rus, psykiatri, unge) 

    

2.4 Vurdere forventet tjenesteproduksjon, effektivitet og 
tjenestekvalitet ved de ulike boalternativene (eks 
omsorgsboliger kontra boliger spredt) 
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Øvrige tiltak som øker effektiviteten i tjenesteproduksjonen 

Tiltaksnr.  Område/beskrivelse  Kortsiktig Langsiktig 

3.1 Tjenesteproduksjon – kartlegging av arbeidsprosesser, 
gjennomgang og evaluering. Kartlegge ATA-tid i hjemmebasert 
tjeneste. Fokus på effektivisering og gevinstrealisering 

   

3.2 Sikre tverrfaglig samarbeid, eks mellom rehabilitering, 
rus/psykiatri og somatikk. Etablere faglig nettverk. Spesielt 
fokus på tjenestekvalitet og kompetanse.  

    

3.3 Gjennomgang av turnuser og sikre samsvar mellom aktivitet og 
bemanning. Tiltak for å foreta hurtige tilpassinger (f. eks. 
vandrevakter, overføre personell til sone/enhet som har 
utfordringer, motivasjonstiltak osv.)   

    

3.4 Strategi og tiltak for å fremme heltidskultur.                                                    
Dette inkluderer både økning i stillingsstørrelser, ledelse og 
kulturperspektiv.  

   

3.5 Tiltak for å fremme nærvær og reduksjon av sykefravær     

3.6 Tiltak som sikrer god og effektiv oppfølging av sykemeldte 
(vurdere egen ressurs som jobber med oppfølging av de 
krevende sakene)  

  

3.7 Tiltak som effektiviserer innleie av vikarer     

3.8  Kompetanseplan og kompetansestrategi. Kartlegge dagens 
kompetanse og fremtidig behov. Tiltak for å fremme 
kompetanseutvikling for de ulike faggruppene. Gjennomgang 
av arbeidsoppgaver til de ulike fagstillingene og vurdere grad 
av delegering. Sikre faglig utvikling og god tjenestekvalitet.  

   

3.9  Effektivisere opplæring av nyansatte og vikarer. Økt bruk av 
felles konsept og kvalitetssikring av opplæring/ kompetanse 

    

3.10  Redusere felles møtetid og rapportering. Vurdere ulike former 
for rapporter og informasjonsflyt, eks bruk av mobilt kontor, 
rapport tilpasses etter brukergruppe, osv.  

    

3.11  Gjennomgang av arbeidsprosesser med 
effektiviseringspotensialet, eks tilrettelegging av utstyr, 
telefonsystem, pasientregnskap, nøkkelsystem osv  

   

3.12 Opplæringsprogram og -arena for optimal bruk av fagsystemer     
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Tiltak for utvikling av tjenesten med fokus på ledelse og kontroll 

Tiltaksnr.  Område/beskrivelse  Kortsiktig Langsiktig 

4.1 Frigjort lederkapasitet ved redusert sykefravær     

4.2 Fokus på omdømmebygging for sektoren. Viktig både for 
rekruttering og for å utvikle «stolthet» av egen arbeidsplass 

   

4.3 Tydeliggjøring av lederrolle og myndighetsområde     

4.4 Sikre helhetsforståelse og virksomhetsstyring     

4.5 Forsterke tilbakemeldings- og læringskultur (best practice)     

4.6 Lederopplæring- fokus på brukerorientert ledelse, 
tjenestekvalitet og forbedringsarbeid. 

   

4.7 Vurdere dagens finansieringsmodell, jevne ut eventuelle 
økonomiske skjevheter 

    

4.8 Overordnet system for ressursstyring og kontroll. Større 
fleksibilitet for å justere ressurser i forhold til aktivitet og sikre 
nødvendig kompetanse 

    

4.9 Sikre kapasitet og kompetanse for prosjekt for kostnads-
besparelser (utredning, planlegging, gjennomføring og 
oppfølging) 
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7.2. Vurdering av gevinst av prioriterte tiltak  

Vi har beregnet et estimat for besparelser for 6 av de 8 viktigste tiltakene. Vi har benyttet to ulike scenarioer, 
moderat og ambisjon. Grunnlag og forutsetninger for beregningene ligger som Appendix A. 

 

Tiltaksnr.  Område/beskrivelse  Moderat Ambisjon 

1 Avstemme tjenestevolum og vedtak 
Avstemme tildelt tid med reell produksjon  
Gir nødvendig kontroll – forutsetning for øvrige tiltak 

- 

2 Øke effektivitet målt i ATA tid  
Økt ATA-tid til 45-50 % ved reduksjon av indirekte tid 

24,2 mill. kr 76 mill. kr 

3 Reduserte kostnader knyttet til sykefravær 
Redusere direkte kostnader forbundet med sykefravær ved 
reduksjon av sykefraværet med 1-3 % 

4,1 mill. kr 12,3 mill. kr 

4 Øke effektivitet gjennom reduksjon av 
deltidsstillinger 

Ikke beregnet 

5 Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 
Reduksjon i rekrutteringskostnader ved redusert turnover fra 
20 % til 10-15 % 

0,79 mill. kr 1,56 mill. kr 

6 Øke effektivitet gjennom riktig bruk av 
fagkompetanse 

Ikke beregnet 

7 Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 
Reduksjon av dagsbøter fra UNN 

7,5 mill. kr 15 mill. kr 

 Sum 36,6 mill. kr 105 mill. kr 
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7.3. Beskrivelse av prioriterte tiltak 

1. Avstemme tjenestevolum og vedtak 
2. Øke effektivitet målt i ATA tid  
3. Reduserte kostnader knyttet til sykefravær  
4. Øke effektivitet gjennom reduksjon av deltidsstillinger 
5. Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 
6. Øke effektivitet gjennom utvikling og riktig bruk av fagkompetanse 
7. Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 

 

1. Avstemme tjenestevolum og vedtak 

Gjennom tidsstudiet utført ved utvalgte avdelinger kom det fram at grunnet feil forutsetninger med hensyn til 
indirekte tid er faktisk utført tid mot brukere betydelig lavere enn nåværende tidsestimater (timer registrert i 
Profil). Vi har ingen grunn til å tro at dette skal være annerledes ved øvrige enheter i tjenesten. 

Kontroll av faktisk tjenesteproduksjon er en forutsetning for oppfølging og kontroll ved øvrige tiltak. Et 
tidsstudie inklusive avstemming av tildelte timer med faktisk tidsbruk for samtlige vedtak er en forutsetning for 
at kommunen skal få en realistisk oversikt over tjenesteproduksjonen. 

Gjennomgangen har også som mål å kunne definere realistisk tidsbruk for senere vedtak. En slik utmåling er 
kommunens ansvar så lenge lovverk og forskrifter legges til grunn for vedtakene. Brukerens rettigheter vil slik 
sett ivaretas. 

En slik justering av timesvedtakene må også samtidig følges av en justering av finansieringsmodellen for å sikre 
at utøvende enhet har tilstrekkelig ressurser til å utføre nødvendige indirekte aktiviteter uten at det går ut over 
brukertiden. 

 

2. Øke effektivitet målt i ATA-tid 

Ved effektivisering og eliminering av indirekte prosesser som rapportering og møtevirksomhet, kan tidsbruken 
reduseres og hver arbeider få mer tid til pasientkontakt. Med forbehold om at redusert indirekte tid ikke øker 
det totale timevolum som produseres mot brukere kan hver arbeider betjene flere brukere, og bemanningen kan 
tilsvarende reduseres. Effektiviseringen kan måles i ATA-tid, og vi mener et veldig realistisk mål må være en 
økning fra 43 % til 45 % ATA-tid i løpet av kort tid. Dette vil kunne gi en årlig gevinst på 24,2 mill. kr. På lengre 
sikt kan et mål om 50 % ATA-tid som beregnet i tilsvarende kommuner kunne være oppnåelig. Dette vil kunne 
gi en årlig gevinst på 76 mill. kr. 

 

3. Reduserte kostnader knyttet til sykefravær 

Ved reduksjon av sykefraværet i tjenesten vil det i tillegg til gevinster knyttet til økt effektivitet i 
tjenesteproduksjonen være en kostnadsreduksjon i direkte fraværskostnader. 

Tromsø kommune ligger i dag 2,5 % over gjennomsnittlig sykefravær i ASSS-nettverket. Et realistisk mål må 
kunne være å komme ned på dette gjennomsnittet. En reduksjon i sykefraværet på 1 % vil kunne gi en årlig 
kostnadsreduksjon på 4,1 mill. kr. Et langsiktig mål kan være å komme ned ytterligere 2 %. Dette vil kunne gi en 
årlig gevinst på 12,25 mill. kr. 

 

4. Øke effektivitet gjennom reduksjon av deltidsstillinger 

Dette er et tiltak hvor det ikke er gjennomført estimat for gevinstrealisering. I 2014 var det 1213 årsverk i 
sektoren, som ble fordelt på 1718 årsverk. Det er under 50 % som jobber 100 stilling og ca. 300 medarbeider har 
fast ansettelse i 40% stilling eller mindre. Dette kombinert med høyt sykefravær gjør at tjenesten har mange 
ansatte. For brukerne må de ha mange hjelpere å forholde seg til, noe som påvirker tjenestekvaliteten.                 
Det å yte tjenester innen sektoren forutsetter både kunnskap til bruker og fagkompetanse. Når det blir stor 
utskifting i personalgruppa og med varierende fagkompetanse gir dette naturlig utslag redusert effektivitet i 
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tjenesteproduksjon. De som jobber i deltid og i små stillingsbrøker må bruke mer tid til å sette seg inn i 
oppgaver og holde seg oppdatert på nye brukere eller endringer av tjenester. Dette medfører at det går med tid 
til informasjonsarbeid, kvalitetssikring og tilrettelegging enn om personalgruppen var stabil og bestod av færre 
mennesker. Det er også en utfordring knyttet til å skape felles kultur og praksis, når mange ansatte kun jobber i 
helg og sjelden møter sin leder. For å utvikle organisasjon kreves både utvikling av profesjons og 
organisasjonsutvikling, noe som er vanskeligere å få til når personalgruppen sjelden er samlet eller får dra nytte 
av hverandres kompetanse. 

 

5. Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 

Pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune har en turnover på ca. 20 %. Dette innebar i 2014 294 nye 
ansatte inn i lønnssystemet. I forbindelse med dette kan vi estimere rekrutterings- og opplæringskostnader i 
størrelsesordenen 2,9-3,3 mill. kr. I tillegg til dette vil en ny ansatt ha redusert effektivitet den første tiden. Når 
én av fem ansatte byttes ut hvert år vil de resterende ansatte kunne oppleve et økt arbeidspress, økt tidsbruk på 
å hjelpe nye ansatte og et dårligere arbeidsmiljø når så mange slutter. 

Det er nærliggende å anta at den største turnoveren gjelder små stillinger og vikarer, og ved å redusere antall 
nye hoder fra 294 (20 %) til 218 (15 %) vil dette på kort sikt gi en årlig gevinst på 0,8 mill. kr bare i 
rekrutterings- og opplæringskostnader. På lengre sikt kan det være et mål å oppnå en turnover på 10 %. Ved 
dagens nivå vil dette utgjøre en årlig gevinst på 1,6 mill. kr, og vil sannsynligvis utgjøre mer da det i framtiden 
vil være flere ansatte i sektoren. 

 

6. Øke effektivitet gjennom riktig bruk av fagkompetanse 

Tromsø kommune har 69 % av årsverk med fagutdanning, men snittet er i ASSS kommunene på 73%. Det 
fremkom i kartleggingen at manglende fagkompetanse var en stor utfordring for enkelte enheter. Dette 
medførte at flyten i tjenesteproduksjon ble redusert. F eks var det arbeidsoppgaver som kunne vært løst av en 
person, men på grunn av manglede kompetanse måtte en benytte to personer. Lav fagkompetanse vil også gi 
reduksjon i tjenestekvalitet. 

Det er også et forbedringsområde å styre og utvikle den tilgjengelige fagkompetansen i kommunen. Det er 
skjevheter i fagkompetanse i mellom enhetene, noe som kan gir skjevhet i tjenestekvalitet. Det å sikre god 
samhandling mellom de ulike faggruppene og ha fokus på brukerperspektivet kan bidra til økt effektivitet og 
kvalitet. 

Det er ikke beregnet økonomisk effekt av økt fagkompetanse og bedre kompetansestyring. 

 

7. Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 

Vi har tidligere beskrevet utfordringer ved tjenesteprofilen i Tromsø kommune. Ubalansert tjenesteprofil fører 
til en overdekning på institusjon, samt økte kostnader i hjemmetjenesten. Disse påvirkningene er ikke 
kostnadsberegnet. 

En av de synlige symptomene på denne utfordringen er mangel på korttidsplasser med påfølgende dagsbøter 
fra UNN. Da dette er en meget sammensatt utfordring har vi ikke valgt å kostnadsberegnet denne, men det må 
kunne være et mål å komme ned på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Med Harstad kommune som 
utgangspunkt vil et langsiktig mål kunne være å komme ned på samme nivå som der. Dette vil kunne utgjøre en 
årlig gevinst på 15 mill. kr. Kortsiktig kan en målsetning være halvparten – en gevinst på 7,5 mill. kr. 

 

 

 



  
  

  

Faglig og økonomisk analyse av tjenesteområdene pleie- og omsorg  11. mai 2015 

PwC   108 
 

Appendix A. - Beregninger av forventet 
besparelse for prioriterte tiltak  
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Hva inngår i variable årsverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummeringsmatrise  

Vi har benyttet to ulike scenarioer, moderat og ambisjon. Grunnlag og forutsetninger for beregningene ligger 
som Appendix A. 

Tiltaks nr  Område/beskrivelse  Moderat Ambisjon 

1 Avstemme tjenestevolum og vedtak 
Avstemme tildelt tid med reell produksjon  
Gir nødvendig kontroll – forutsetning for øvrige tiltak 

- 

2 Øke effektivitet målt i ATA tid  
Økt ATA-tid til 45-50 % ved reduksjon av indirekte tid 

24,2 mill. kr 76 mill. kr 

3 Reduserte kostnader knyttet til sykefravær 
Redusere direkte kostnader forbundet med sykefravær ved 
reduksjon av sykefraværet med 1-3 % 

4,1 mill. kr 12,3 mill. kr 

4 Øke effektivitet gjennom reduksjon av 
deltidsstillinger 

Ikke beregnet 

5 Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 
Reduksjon i rekrutteringskostnader ved redusert turnover fra 
20 % til 10-15 % 

0,79 mill. kr 1,56 mill. kr 

6 Øke effektivitet gjennom riktig bruk av 
fagkompetanse 

Ikke beregnet 

7 Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 
Reduksjon av dagsbøter fra UNN 

7,5 mill. kr 15 mill. kr 

 

 

  

Analyse Variabel 
timesproduksjon PLO 2014 

Beregning Variable 
årsverk 

Sykefravær  1213 faste ansatte * 12,1 % sykefravær 147 
Ferievikarer 1213 faste ansatte * (25 feriedager/230 

arbeidsdager) (andel feriedager av et årsverk) 131 
Helligdagsfri 1213 faste ansatte * (gjennomsnittlig 10 

helligdager tatt ut i avspasering/365 dager i året) 
(andel feriedager i løpet av et år totalt) 33 

Annet  501 variable årsverk – (147+131+33) 190 
Timelønnede ansatte  501 
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1. Avstemme tjenestevolum og vedtak  

Ikke kostnadsberegnet 

 

2. Øke effektivitet målt i ATA tid 

 

Ansvarsrammer Regnskap 2024 

Hjemmetjeneste 545 550 000 

Sykehjem 306 455 000 

Andre enheter 292 825 000 

Byråd for helse og omsorg -131 742 000 

Sum Pleie- og omsorgsrammen 1 013 088 000 
 

 Beregning Kostnad 

Kostnad hjemmetjeneste  545 550 000 kr 

Kostnad indirekte tid (41 %) 545 550 000 kr * 41 % 223 675 550 kr 

 

Økt ATA-tid fra 43 % til 45 %: 

 Andel Forholdstall Beregning Ny andel 
Justert 

forholdstall 
Relativ 
endring 

ATA-tid 43 % 43  45 % 43 100 % 

Reise 16 %  16 (45 % / 43)*16 16,74 % 16 100 % 

Indirekte tid 41 % 41 (100-45-16,74) % 38,26 % 36,56 89,17 % 

 

 Andel Beregning Kostnad 
Relativ 
andel Beregning Ny kostnad 

ATA-tid 43 % 545 550 000 kr 
* 43 % 

234 586 500 kr 100 % 234 586 500 kr 
* 100 % 

234 586 500 kr 

Reise 16 % 545 550 000 kr 
* 16 % 

87 288 000 kr 100 % 87 288 000 kr 
* 100 % 

87 288 000 kr 

Indirekte 
tid 

41 % 545 550 000 kr 
* 41 % 

223 675 500 kr 89,17 % 223 675 500 kr 
* 89,17 % 

199 450 655 kr 

SUM 100 %  545 550 000 kr   521 325 155 kr 

 

Besparelse: 545 550 000 kr – 521 325 155 kr = 24 224 845 kr 
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Økt ATA-tid fra 43 % til 50 %: 

 Andel 
Justert 

forholdstall Ny andel 
Relativ 
endring 

ATA-tid 43 % 43 50 % 100 % 

Indirekte tid 41 % (43-16) = 27 31 % 66 % 

Reise 16 % 16 19 % 100 % 

 

 Andel Beregning Kostnad 
Relativ 
andel Beregning Ny kostnad 

ATA-tid 43 % 545 550 000 kr 
* 43 % 

234 586 500 kr 100 % 234 586 500 kr 
* 100 % 

234 586 500 kr 

Indirekte tid 41 % 545 550 000 kr 
* 41 % 

223 675 500 kr 66 % 223 675 500 kr 
* 66 % 

147 625 830 kr 

Reise 16 % 545 550 000 kr 
* 16 % 

87 288 000 kr 100 % 87 288 000 kr 
* 100 % 

87 288 000 kr 

SUM 100 %  545 550 000 kr   469 500 330 kr 
 

Besparelse: 545 550 000 kr – 469 500 330 kr = 76 049 670 kr 

 

 

3. Reduserte kostnader knyttet til sykefravær 

 

Nåværende direkte kostnader ved sykefravær 

 

 

 

Ved 1 % reduksjon i korttidsfraværet, vil det være en direkte kostnadsbesparelse på 10,6 mill. kr. Tilsvarende vil 

1 % reduksjon i langtidsfraværet føre til en direkte kostnadsbesparelse på 1,45 mill. kr. Totalt 12,05 mill. kr. 

 

  

Korttidsfravær  36,97 mill. kr 
Langtidsfravær  12,45 mill. kr 

Oppfølging av sykemeldte  1-1,5 mill. kr 

Sum  50,4-50,9 Mill. kr 
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Sykefraværskostnader ved 1 % reduksjon

Fra Inndata I dag Med 1 % reduksjon

Antall årsv erk Helse og omsorg 1 757                    

Sy kefrav ær korttid prosent 3,5 % 3,2 %

Sy kefrav ær langtid prosent 8,6 % 7,9 %

Sy kefrav ær totalt 12,1 % 11,1 %

Nominell lønn inkl tillegg 450 000kr              

Arbeidsgiv erav gift 7,9 % 35 550kr                

Feriepenger 12,0 % 54 000kr                

Pensjon 13,7 % 61 650kr                

Årsv erkskostnad totalt 601 200kr             

Korttidsfravær
Antall korttidssy kemeldte årsv erk 61,50                     

Samlet kostnad korttidsfrav ær 36 970 794kr        

Ved 1 % reduksjon

Antall korttidssy kemeldte årsv erk med 1  % reduksjon 56,41                     

Samlet kostnad korttidsfrav ær med 1  % reduksjon 33 915 356kr        

Besparelse 3 055 438kr       8,3 %

Langtidsfravær
Antall langtidssy kemeldte årsv erk 151,10                   

Samlet kostnad langtidsfrav ær 90 842 522kr        

Refusjon langtidsfravær -78 397 097kr      

Adm.kostnader v edr refusjonsarbeid 5 000kr                   

Netto kostnad langtidsfrav ær 12 450 426kr        

Ved 1 % reduksjon

Antall langtidssy kemeldte årsv erk med 1  % reduksjon 138,61                   

Samlet kostnad langtidsfrav ær med 1  % reduksjon 83 334 876kr        

Refusjon langtidsfravær -71 917 998kr      

Adm.kostnader v edr refusjonsarbeid 5 000kr                   

Netto kostnad langtidsfrav ær med 1  % reduksjon 11 421 878kr        

Besparelse 1 028 548kr       8,3 %

T otal Besparelse 4 083 985kr       
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Sykefraværskostnader ved 3 % reduksjon

Fra Inndata I dag Med 3 % reduksjon

Antall årsv erk Helse og omsorg 1 757                    

Sy kefrav ær korttid prosent 3,5 % 2,6 %

Sy kefrav ær langtid prosent 8,6 % 6,5 %

Sy kefrav ær totalt 12,1 % 9,1 %

Nominell lønn inkl tillegg 450 000kr              

Arbeidsgiv erav gift 7,9 % 35 550kr                

Feriepenger 12,0 % 54 000kr                

Pensjon 13,7 % 61 650kr                

Årsv erkskostnad totalt 601 200kr             

Korttidsfravær
Antall korttidssy kemeldte årsv erk 61,50                     

Samlet kostnad korttidsfrav ær 36 970 794kr        

Ved 3 % reduksjon

Antall korttidssy kemeldte årsv erk med 3  % reduksjon 46,25                     

Samlet kostnad korttidsfrav ær med 3  % reduksjon 27 804 481kr        

Besparelse 9 166 313kr       24,8 %

Langtidsfravær
Antall langtidssy kemeldte årsv erk 151,10                   

Samlet kostnad langtidsfrav ær 90 842 522kr        

Refusjon langtidsfravær -78 397 097kr      

Adm.kostnader v edr refusjonsarbeid 5 000kr                   

Netto kostnad langtidsfrav ær 12 450 426kr        

Ved 3 % reduksjon

Antall langtidssy kemeldte årsv erk med 3  % reduksjon 113,64                   

Samlet kostnad langtidsfrav ær med 3  % reduksjon 68 319 583kr        

Refusjon langtidsfravær -58 959 800kr      

Adm.kostnader v edr refusjonsarbeid 5 000kr                   

Netto kostnad langtidsfrav ær med 3  % reduksjon 9 364 783kr           

Besparelse 3 085 643kr       24,8 %

T otal Besparelse 12 251 955kr     
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4. Øke effektiviteten gjennom reduksjon av deltidsstillinger 

Ikke kostnadsberegnet 

 

 5. Reduksjon av rekrutterings- og opplæringskostnader 

Med 294 nye medarbeidere i pleie- og omsorgstjenesten hvert år, får vi følgende kostnadsanslag: 

 

Aktivitet Beregning Kostnad 

Rekrutteringsprosess 294 personer * 4-8 timer * 388 kr/time  = 456 288 kr – 912 576 kr 

Opplæring 294 personer * 21 timer * 388 kr/time = 2 395 512 kr 

Lønn og personalkontor 2 stillinger * 450 000 kr per stilling =   900 000 kr 

Sum  2,85 – 3,31 mill. kr 

 

Reduksjon av turnover 

Ansatte   1455 1455 1455 

Nye   294 218 146 

Turnover     20 % 15 % 10 % 

Aktivitet 
Timer per 
person Timepris Kostnad 

Rekrutteringsprosess 6 kr 388 kr        684 432 kr     508 086 kr      338 724 

Opplæring 21 kr 388 kr     2 395 512 kr  1 778 301 kr   1 185 534 
Lønn og 
personalkontor 2 stillinger  kr        900 000 kr     900 000 kr    900 000 

Sum   kr     3 079 944 kr  2 286 387 kr   1 524 258 

Besparelse    Kr     793 557 Kr 1 555 686 

 

 

6. Øke effektiviteten gjennom riktig bruk av fagkompetanse 

Ikke kostnadsberegnet 

 

7. Tilpasse tjenesteprofil til virkelig behov 

Ikke kostnadsberegnet. Kan benytte Harstad kommune som sammenligningsgrunnlag og ha et langsiktig mål 
om å komme ned på samme nivå som der. Dette vil kunne utgjøre en årlig gevinst på 15 mill. kr. Kortsiktig kan 
en målsetning være halvparten – en gevinst på 7,5 mill. kr. 
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4.1. Frigjort lederkapasitet ved redusert sykefravær 

 

Antall årsverk  1757 
Sykemeldte årsverk (1757 årsverk * 12,1 % sykefravær) 212 
Sykemeldte ansatte  (212 årsverk / 76% gjennomsnittlig 

stillingsprosent) 
280 

Estimert tidsforbruk  280 ansatte * (10-15 timer per ansatt)  2800 – 4200 timer 
(1,7 – 2,6 årsverk) 

Estimert oppfølgingskostnad 1 – 1,5 mill. kr 1 – 1,5 mill. kr 
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Appendix B. - Analyser av 
hjemmetjenesten  
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Forenklet effektivitetsanalyse 

Tromsø kommune har som tidligere diskutert en kombinasjon av rammefinansiert og innsatsstyrt finansiering. 
Finansieringen gis på grunnlag av tildelte timer, og timesprisen er per i dag lik for praktisk bistand og 
hjemmesykepleie og er lik for alle enheter. 

Det er forskjeller i hvorvidt de forskjellige enhetene leverer i henhold til budsjett, og vi har derfor valgt å utføre 
en forenklet effektivitetsanalyse på hjemmetjenesten i de ulike enhetene. 

Figuren under illustrerer avviket mellom produserte årsverk og årsverk nødvendig for å levere tildelte timer: 

 

 

Produserte (lønnede) årsverk er korrigert for å gjenspeile faktiske produksjonstimer inklusive indirekte tid, og 
tildelte timer korrigert for å gjenspeile faktiske årsverk nødvendig for å produsere tildelt tid, inklusive indirekte 
tid. Se spesifisert beregningsgrunnlag i tabell på neste side. 

Som vi kan se, er det et naturlig samsvar mellom finansiert tid og produsert tid på alle enheter med unntak av 
Omsorgstjenesten Langnes, der produksjonen ligger relativt langt under tildelt tjenestetid. Dette kan ha flere 
årsaker, blant annet: 

 Det utføres lavere tjenesteleveranse enn tildelt 

 Mer effektiv tjeneste med mindre indirekte tid 

 Mulighet for å levere tjenester til flere brukere samtidig ved gruppetimer 

 Flere omsorgsboliger som gir mer effektiv produksjon 

 Større andel rammefinansierte tjenester hvis årsverk kan benyttes til å utføre timefinansierte tjenester 

 Større andel praktisk bistand kontra hjemmesykepleie 

 

Merk at brukerne mottar et tjenestevedtak (hvilke tjenester de skal få utført), og timesberegningene er interne 
retningslinjer som kobler finansiering mot vedtak, og at dette derfor ikke nødvendigvis sier noe om hvorvidt 
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brukernes behov oppfylles. Per i dag er klagemengden den eneste mulige målevariabel som kan si noe om 
hvorvidt brukerne ved denne enheten mottar dårligere tjenester enn ved andre avdelinger med høyere 
produksjon.  

For å avgjøre om det er forskjeller i tjenestene brukere ved de ulike enhetene mottar, må en dyptgående analyse 
benyttes, for eksempel et tidsstudie av enhetene med påfølgende ABC-analyse (Activity Based Costing), i tillegg 
til en kvalitativ oppfølging av hjemmetjenesten. En slik analyse er utenfor mandatet i dette oppdraget. 

Selv om vi med dette ikke kan si noe om kvaliteten på tjenesteleveransen, indikerer dette at området bør sees 
nærmere på for å avdekke hvorvidt det er store effektivitetsforskjeller mellom enhetene. I så tilfelle, hva man 
kan lære av de som gjør det bra – eller om det er andre forhold som er gjeldende, for eksempel en utilstrekkelig 
eller uriktig finansieringsmodell. 
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Forutsetninger og korreksjoner i analysen 

 

Forutsetninger Korreksjoner 

Produserte årsverk  

Fra lønnsdata. Totalt utbetalte lønnstimer omgjort til 
årsverk. 

Med 35,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, vil et årsverk 
utgjøre ca. 1633 timer. 

(35,5/5= 7,1 timers arbeidsdag, 365 dager, 25 feriedager, 
104 helgedager, 6 andre røde dager (antatt at av 12 
helligdager tas halvparten i avspasering, resten i lønn): 
7.1*(365-25-104-6) = 1633 timer per årsverk). 

Fjernet alle årsverk forbundet med administrative 
stillinger og rammefinansierte tjenester. 

Korrigert for sykefravær ved å fjerne syke årsverk (12,1 %) 
(sykefraværsdata fra Visma, 2012-2014), da fraværende 
personell ikke produserer timer. 

Tildelte timer  

Fra Profil. Gjennomsnittlig ukesvolum tatt som 
stikkprøver 4 ganger i løpet av året ganger 52 uker. 

Omgjort til nødvendige årsverk for å dekke opp 
produksjonsvolumet med en nøkkel på 1633 
produksjonstimer per årsverk. 

15 % tillegg til administrativ tid og 5 % til drift, jamfør 
finansieringsmodellen. 

Tillegg for HMS-tid og kjøring for hver enhet lagt på. 
Omgjort fra registrerte timer til årsverk med en nøkkel på 
1633 produksjonstimer per årsverk. (2012-2013 basert på 
tall for 2014 med fordelingsnøkkel andel HMS-/kjøretid av 
totale årsverk). 

 

 

Oversikt over faste årsverk som ikke timesfinansieres på hjemmetjenesteenheter 

 

Nr Enhet Ansvar Ansvar tekst 2012 2013 2014 

35100 Omsorgstj. Sentrum 35034 Tromsø dagsenter 7,8 7,1 7,0 

35100 Omsorgstj. Sentrum 35103 Heracleum dagsenter 3,5 4,5 3,5 

35100 Omsorgstj. Sentrum 35104 Heracleum kjøkken 4,6 4,6 4,6 

35100 Omsorgstj. Sentrum 35193 Laureng dagsenter 3,0 4,0 4,0 

35100 Omsorgstj. Sentrum 35194 Laureng kjøkken 0,5 0,5 0,0 

35150 Kvaløya hjemmetj. 35157 Kvaløysletta dagsenter 0,0 0,0 0,8 

35150 Kvaløya hjemmetj. 35370 Selnes barnebolig og avlastning 29,0 32,5 32,3 

35150 Kvaløya hjemmetj. 35152 Avd. Kvaløysletta (dagsenter) 2,3 2,3 0,7 

35220 Omsorgstj. Sørøya 35221 Avlastning Nansenveien 14,6 18,2 18,8 

35220 Omsorgstj. Sørøya 35236 Tindfoten 10,9 12,8 16,5 

35240 Nordøya hjemmetj. 35243 Nordøya dagsenter 6,2 6,5 6,0 

35240 Nordøya hjemmetj. 35247 Hjemmetj. natt 11,8 14,0 16,3 

35340 Omsorgstj. Langnes 35345 Gimleveien 34,5 26,1 20,8 

35340 Omsorgstj. Langnes 35347 Dagtilbud Gimleveien 0,0 4,0 5,5 

35340 Omsorgstj. Langnes 35349 Natt Langnes 0,0 7,8 7,3 

35300 Omsorgstj. 
Fastlandet 

35366 Ramfjord dagsenter 0,0 0,4 0,4 
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Oversikt over hms tid og kjøretid som kommer i tillegg til ordinær timesfinansiering for 2014 

 

Nr Enhet Ansvar Ansvar HMS-tid og kjøretid per uke Per år 

35100 Sentrum omstj 365101 Avd. Nord 108 5608 
35100 Sentrum omstj 365102 Laureng 93 4831 
35100 Sentrum omstj 365103 Avd. Midt 162 8429 
35100 Sentrum omstj 365105 Sydspissen 88 4584 
35100 Sentrum omstj 365106 Vesterlia 55 2868 
35150 Kvaløya hjtj 365633 Avd Kvaløysletta 354 18415 
35150 Kvaløya hjtj 365634 Brensholmen 82 4265 
35150 Kvaløya hjtj 365635 Niseveien 19 992 
35150 Kvaløya hjtj 365636 Ryllikveien 28 1435 
35150 Kvaløya hjtj 365637 Finnvik 10 501 
35150 Kvaløya hjtj 365638 Storvollen 14 728 
35150 Kvaløya hjtj 365639 Avd Selnes 44 2270 
35150 Kvaløya hjtj 365640 Miljøtjenesten 179 9298 
35220 Sørøya omstj 352251 Nordbo 68 3510 
35220 Sørøya omstj 352252 Fløya-Jadevn 53 2754 
35220 Sørøya omstj 352254 Miljøtjenesten 174 9056 
35220 Sørøya omstj 352255 Kveldroveien 33 1716 
35220 Sørøya omstj 352256 Sommereng 112 5826 
35240 Nordøya hjtj 365311 Stakkevollan 153 7940 
35240 Nordøya hjtj 365312 Guleng 159 8271 
35240 Nordøya hjtj 365313 Oasen 157 8159 
35240 Nordøya hjtj 365314 Håpet 41 2153 
35240 Nordøya hjtj 365315 Glassgården 49 2557 
35240 Nordøya hjtj 365316 Nansenplass 81 4212 
35240 Nordøya hjtj 365317 Skansen 138 7168 
35300 Fastlandet omstj 365521 Fastl sone 1 172 8965 
35300 Fastlandet omstj 365522 Fastl sone 2 142 7401 
35300 Fastlandet omstj 365523 Fastl sone 3 76 3963 
35300 Fastlandet omstj 365524 Lakselvbukt 48 2478 
35300 Fastlandet omstj 365525 Sjursnes 69 3581 
35300 Fastlandet omstj 365527 Fastl sone 4 175 9085 
35300 Fastlandet omstj 365528 Fastlandet prosjekt 0 0 
35340 Langnes omstj 352561 Langnes øst 103 5360 
35340 Langnes omstj 352562 Langnes vest 311 16146 
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ABC-analyse av utvalgte avdelinger 

Basert på utført tidskartleggingen ble det som en del av utvidet mandat gjort en ABC-analyse (Activity Based 
Costing) av to utvalgte avdelinger i sentrumsnær hjemmetjeneste. Sone 2 og 3 ved Omsorgstjenesten fastlandet 
ble valgt ut, da disse er rene hjemmetjenesteavdelinger og således mest egnede for en analyse av 
hjemmetjenesten. Avdelingene har til sammen 31 årsverk, 177 brukere, 64 000 besøk og totale kostnader på ca. 
24,4 MNOK. 

Analysen fordeler alle kostnader på utførte aktiviteter for å avdekke hvor stort hver aktivitets bidrag er til valgt 
kostnadsenhet, i vårt tilfelle finansiering for utført ATA-tid.  

 

Analysen ga oss 
følgende 

kostnadsmodell: 

Hjemme-
sykepleie 

Praktisk 
bistand 

Pris per ATA-time  716 412 

Pris per besøk  96 65 

Tillegg helg/kveld  141  88 

Tillegg helligdag  850                       -  

 

 

Dette gir en gjennomsnittlig kostnad per ATA-time på 1098 kr for hjemmesykepleie og 580 kr for praktisk 
bistand. Gjeldende prismodell betaler 380 kr per tildelte time med tillegg for kjøretid. Selv om vår prismodell 
dekker alle faste utgifter og disse finansieres utenfor, er dette kun 10 % av totale kostnader, og timesprisen er 
dermed for lav. Dette henger trolig sammen med blant annet avviket mellom antatt og faktisk ATA-tid. 

 

Gjennomsnittlig timespris for en ATA-time hjemmesykepleie kan bygges opp av 
kostnadsgrupper, eller aktiviteter: 
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Gjennomsnittlig timespris for en ATA-time praktisk bistand: 

 

 

Analysen gir grunnlag for videre arbeid effektivisering og vurdering av nåværende 
finansieringsmodell 

Figurene illustrerer hvilke aktiviteter og kostnader som utgjør hva i kostnadsbildet. Denne kartleggingen er 
tradisjonelt første steg i et effektiviseringsarbeid. 

Enkelte poster, som lønn, tillegg, kommunal pensjonsordning og betalte pauser er politiske beslutninger, og 
dermed poster som ikke kan reduseres ved effektiviseringsarbeid. Andre poster som driftskostnader kan 
vurderes med tanke på innkjøpsprosesser, vedlikeholdsavtaler og liknende.  

Den siste kategoriseringen er effektivisering av aktiviteter, og innebærer en grundigere gjennomgang av 
aktivitetene der de gjerne klassifiseres i tre områder: 

1. Verdiskapende arbeid – De aktiviteter som skaper direkte verdi for brukeren. I dette tilfellet direkte 
brukertid. 

2. Ikke verdiskapende, men nødvendig arbeid – Aktiviteter brukeren ikke opplever som verdiskapende, 
men som er nødvendig for å levere de verdiskapende aktivitetene. For eksempel medisinhåndtering og 
reise. 

3. Unødvendig arbeid – Aktiviteter som ikke er nødvendige. Sløsing. 

Det er hovedsakelig i gruppe 2 og 3 det er mulig å hente gevinster. Her finnes mange ulike typer tiltak, men 
målet er å redusere tiden man bruker på gruppe 2. I enkelte tilfeller kan det være mulige å flytte deler av 
aktiviteten til brukertid så de oppleves som verdiskapende for brukeren. Der det avdekkes aktiviteter som 
tilhører gruppe 3 bør disse elimineres. 

Kartleggingen gir også et bilde på kostnadsforskjellene mellom de ulike tjenestetypene. Da de i dag er finansiert 
med samme timespris vil dette gi et stort utslag på de økonomiske vilkårene i de ulike enhetene. 
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Appendix C. - Bestiller-utfører 
modellen 

Konsistens i bestiller-utfører modellen 

Tjenestetilbudet i Tromsø kommune er organisert i en bestiller-utfører modell. Dette innebærer at det er et 
formelt og organisatorisk skille mellom kommunens forvaltningsoppgaver på den ene siden og kommunens 
tjenesteproduksjon på den andre.  

Overordnet bestiller (Byrådsavdelingen) har ansvaret for at kommunen kan tilby sine innbyggere helse- og 
omsorgstjenester i riktig volum og av riktig kvalitet. Tjenestebestiller (Tildelingskontoret) har ansvaret for å 
tildele tjenester i henhold til lov, forskrift og lokalt vedtatte kriterier for tildeling. Utfører har ansvaret for å gi 
en spesifiserte type og mengde tjeneste til tjenestemottaker. 

For at modellen skal fungere i henhold til prinsippene må det følge ressurser med bestillingen (vedtaket) til 
utførerleddet. Utfører blir således ansvarlig for effektiviteten i tjenesten, mens bestiller blir ansvarlig for 
aktiviteten, eller innholdet i tjenesten. 

Det finnes sterke synspunkter på hvorvidt bestiller-utfører modellen er en hensiktsmessig modell i offentlig 
sektor. Det argumenteres for at det fører til økte administrative kostnader og redusert medvirkning og 
motivasjon i organisasjonen. På den andre siden kan modellen føre til blant annet bedre kontroll over 
tjenestene og økt bevissthet over ressursbruk.  

Da modellen er utfyllende beskrevet i andre rapporter68 vil vi ikke ta stilling til hvorvidt denne modellen er 
riktig for Tromsø kommune. Vi vil kun kort presentere fordeler og ulemper ved modellen, og på bakgrunn av 
dette sette noen forutsetninger for at modellen skal fungere som tiltenkt når den først er valgt - og hvorvidt 
dette er samsvarende med praksis i Tromsø kommune. 

 

Bakgrunn for bestiller-utfører modellen 

I Rapport fra RO 1. mars 2006: Særanalyse av pleie og omsorg i Tromsø kommune, omtales en skjevhet i 
tildelingsfunksjonen. Dette var før opprettelsen av Tildelingskontoret i 2009, og daværende situasjon ble 
beskrevet slik: 

«Det er vel rimelig å anta at ulikhetene i utøvelsen av det faglige skjønnet hos de som vurderer brukerbehov, 
også gjenfinnes hos øvrige ansatte i måten de møter enkeltbrukeren på i det daglige. Vedtaket blir ikke 
bestemmende, i beste fall veiledende. (…) IPLOS analysen og TEAMStandard-testen (en eksperimentell test av 
enhetenes faglige skjønn ved vurdering av funksjonssvikt og tildeling av tjenester) viser klare forskjeller i 
skjønnsutøvelsen ved behovsvurdering. Denne forskjellen er tydelig mellom de ulike enhetene, men også 
internt i enhetene. Det er til dels stor forskjell i skjønnsutøvelsen, noe som kan framstå som en trussel mot 
brukernes rettssikkerhet. Tildeling av hjelp vil dermed i for stor grad bli avhengig av hvor du bor og hvem 
som vurderer dine behov.» 

De beskriver videre den teoretiske bakgrunnen for forskjellig syn på nødvendige vedtak i en omsorgs- og 
driftsrasjonalitetsmodell, og legger med det et grunnlag for opprettelsen av en bestillerenhet: 

  

                                                             
68 KS og Deloitte (2012) Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen; NOU (2005) Fra stykkevis til helt; 
NTL UiO (2013) Ja til ansvar og helhetstenking – nei til bestiller-utfører-modell 
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Omsorgsrasjonalitet  Driftsrasjonalitet  

Premissene legges nedenfra og opp  Premissene legges ovenfra og ned  

 Krav om fleksible tjenester.  

 En individtilpassa og situasjonsbestemt 
tjeneste, endres fort etter endring i behov.  

 Den enkelte fagpersonen bestemmer 
handling sammen med bruker der og da.  

 Personlige relasjoner mellom hjelper og 
mottaker, varme hender.  

 En tjeneste som bygger på forestillingen 
om å hjelpe den svake.  

 Lojalitet er rettet mot brukeren og det å 
tildele mye hjelp.  

 Faglig idealitet.  

 Rettssikkerhet for brukeren brukes som 
argument for tildeling av mer hjelp og som 
grunnlag for utøvelse av hjelp.  

 Den grenseløse omsorgen.  

 Plan og struktur i arbeidsopplegg.  

 Styring ut fra enkeltvedtak, 
standardisering, faglig definerte 
minstestandarder.  

 Tilmålt tid, budsjettlojalitet.  

 Kvalitetsmålinger.  

 I dette perspektivet blir ofte utfordringene 
møtt med forslag på tiltak som kan 
oppleves å være best tilpassa de 
ressurssterke brukerne (eks. frie 
brukervalg).  

 Konkurranseutsetting ut fra kvalitetsmål 
og økonomi.  

 En balanse mellom det faglige, juridiske og 
økonomiske når det gjelder forståelsen av 
lovens krav.  

 

 «Ofte kan det oppleves å være motstridende interesser mellom de som skal ivareta omsorgsrasjonaliteten og 
de som er satt til å ivareta driftsrasjonaliteten. Motsetninger mellom rådmannen samt enhetsledelse som skal 
sørge for at budsjettene holdes, og den enkelte avdelingsleder eller omsorgsarbeider som skal møte brukernes 
behov i det daglige, og som ønsker å yte det beste. 

Den som saksbehandler skal balansere begge disse perspektivene og samtidig oppfylle forsvarlighetskravet i 
loven. Dersom grunnlaget for enkeltvedtaket utføres av en tjenesteyter som står mottakeren nær, kan det 
være fare for at omsorgsrasjonaliteten vil overstyre driftsrasjonaliteten, ut over behovet for tiltak for å 
etterleve myndighetskrav og kommunalt vedtatte standarder. I motsatt fall kan driftsrasjonaliteten bli for 
styrende fordi budsjettene ikke er basert på troverdige data om reelle brukerbehov.» 

(RO (2006) Særanalyse av pleie og omsorg i Tromsø kommune) 

 

Innsatsstyrt finansiering og rammefinansiering 

All hjemmebasert omsorg i Tromsø kommune er finansiert ved innsatsstyrt finansiering (ISF), også omtalt som 
aktivitetsbasert finansiering (ABF). Dette bygger på prinsippet om at «pengene skal følge brukeren», og at 
utfører skal få finansiering basert på sitt faktiske behov. I praksis fungerer dette slik at Tildelingskontoret fatter 
vedtak på en viss tjeneste. Denne er definert med et estimert tidsbruk, og summen av tjenester hver bruker har 
tildelt utgjør finansieringen utøvende enhet mottar.  

Timesprisen utøvende enhet mottar skal inneholde direkte brukertid (vedtakstiden), indirekte brukertid som 
medisinhåndtering og driftskostnader som møtevirksomhet, rapportering o.l. I Tromsø kommune registreres 
og finansieres reisetid separat. For at en slik finansiering skal fungere, må denne timesprisen være riktig 
definert, så utøvende enhet får dekket sine kostnader i forbindelse med tjenestetilbudet til brukeren. 

 

Institusjonsdrift i Tromsø kommune er rammefinansiert. Dette innebærer at et budsjett beregnes årlig, gjerne 
basert på fjorårets kostnader, og det blir opp til institusjonen å drifte innenfor gitte rammer – uavhengig av 
brukermasse. Dette forutsetter en relativt stabil drift med stabile kostnader. 
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Fordeler og ulemper ved bestiller-utfører modellen 

69Fordeler Ulemper 

Tjenestetilbud 

 Politisk og administrativ ledelse får riktig 
informasjon om behovet for tjenester 

 Tydelighet i prioriteringen av søkere og en 
profesjonalisering av vurderingen av 
bistandsbehov 

 Bestiller med oversikt over kommunens samlede 
tjenesteportefølje 

 Kapasitetsbegrensninger i utførerleddet kan 
fungere som et incentiv til å finne alternative 
måter å dekke brukers bistandsbehov på 

 Tydeliggjøring av bestillers ansvar for å forvalte 
kommunens/bydelens ressurser (plassering av 
økonomisk ansvar hos bestiller)  

 Modellen legger til rette for å prioritere de 
brukerne som virkelig trenger tjenester, og bidrar 
til at brukeren får rett hjelp til rett tid 

 Dersom kommunen baserer utbygging av nye 
tilbud på en «ventelistepolitikk» kan dette virke 
kostnadsdrivende, da ventelister på ett tilbud kan 
oppstå på grunn av manglende andre ledd i 
tjenesteprofilen 

Styring og kontroll 

 Bedre samsvar mellom bistandsbehov og vedtak, 
og mellom bistandsbehov og økonomiske rammer 

 Bedre oversikt over hvor kostnadene utløses og 
hvorfor. Dette er viktige forutsetninger for god og 
effektiv bruk av ressursene på operativt nivå.  

 Økt bevissthet om ressursbruken i den enkelte 
virksomhet  

o Fremme effektivitet i de virksomhetene 
som har utfordringer knyttet til egen 
ressursutnyttelse 

 Der betaling baseres på vedtakstid, kan det inntre 
mekanismer som bidrar til at vedtakstiden 
forsøkes økt og at samlet vedtaksvolum blåses 
opp 

 ISF/ABF medfører at utfører melder raskere om 
økninger i behov enn hva som ellers ville vært 
tilfellet 

 Økt fokus på kontraktsoppfyllelse, heller enn 
tjenesteutøvelse 

Incentivstruktur 

 Rutiner for vurdering/revurdering som sikrer at 
tjenestemottaker er plassert på riktig nivå i 
tjenestekjeden i forhold til eget funksjonsnivå 

 Incentivet til forebyggende innsats innenfor 
bestiller-utfører- modellen er for svake 

 Manglende et incentiv til å arbeide forebyggende 
med å redusere brukernes bistandsbehov på sikt, 
da dette vil redusere utførers inntekter. 

 Det er brukere med størst behov for helsefaglig 
oppfølging som prioriteres, ikke brukere som ville 
profittere på forebyggende innsats i en tidlig fase 

Rettighetsfokus 

 Gjennom en profesjonalisering av 
saksbehandlingen og en tydeliggjøring av 
kommunens rolle som myndighetsutøver og 
tjenesteprodusent vil kommunene være bedre 
skikket til å håndtere rettighetskrav fra 
befolkningen 

 Mer lik og rettferdig behovsvurdering og tildeling 
av tjenester 

 Det ligger en sterkere forventning blant brukere 
og pårørende om at kommunen skal «ordne opp» 
når behovet for helsehjelp melder seg 

 Gjennom profesjonaliseringen av 
saksbehandlingskompetansen, medfører 
modellen større rettighetsfokus, det fokuseres 
sterkere på hvilke rettigheter søkeren har, enn 
hva det helsemessige behovet faktisk er 

 Bestiller-utfører-modellen har, i kombinasjon 
med strengere dokumentasjonskrav for helse- og 
omsorgstjenestene generelt sett, bidratt til at mer 
ressurser går med til administrative oppgaver. 

                                                             
69Basert på KS og Deloitte (2012) Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen; NOU (2005) Fra stykkevis til 
helt; NTL UiO (2013) Ja til ansvar og helhetstenking – nei til bestiller-utfører-modell 
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Forutsetninger for at modellen skal fungere 

Gitt at bestiller-utfører modellen er valgt, har konsistensen i modellen som er innført har en selvstendig 
påvirkning på om de effektivitetsfremmende elementene i modellen får effekt eller ikke. Med konsistensen i 
modellen menes samsvar mellom formell organisatorisk struktur, finansieringsmodell og ansvarsdelingen for 
volum og produksjon mellom bestiller og utfører i den daglige virksomheten.  

Basert på tidligere studier70 og våre analyser har vi satt opp følgende forutsetninger for effektiv utnyttelse av 
bestiller-utfører modellen: 

Tjenestetilbud 

• Riktig dimensjonering av nivåene i tjenestekjeden som bidrar til at tjenester kan tildeles på laveste effektive 
omsorgsnivå  

• Bestiller som har oversikt og myndighet til å tildele tjenester i hele tjenestekjeden   

Styring og kontroll 

• Finansiering basert på utførte tjenester  
• Samsvar mellom vedtak, timefordeling og utførte tjenester  
• Gode rutiner for revurdering av behov og endring av vedtak  
• Utforming av vedtak som tar hensyn til kompleksiteten på tjenesten: 

- Tidfestede vedtak der lett å måle produksjonen (eksempelvis praktisk bistand i hjemmet, enkle 
hjemmesykepleieoppdrag)  

- Tjenestebeskrivende vedtak der det vanskelig å måle produksjonen (eksempelvis hjemmetjenestebrukere med 
behov for varige og koordinerte tjenester, BPA, utviklingshemmede)  

• Klart skille mellom bestiller og utfører  
• Krav til dokumentasjon  

Incentivstruktur 

• Vedtak som gir rom for at utfører kan arbeide forebyggende når tjenestemottaker har et rehabiliteringspotensial  
• En ressursfordelingsnøkkel basert på reelle brukerbehov  

Rettighetsfokus 

• Klar kobling mellom politiske prioriteringer på overordnet nivå og tildeling av tjenester  
• Uavhengig av modell må klageadgang for brukere sikres 
• Overholde lovverk om brukerrettigheter og tjenestetilbud (Pasient og brukerrettighetsloven og Helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 

Riktig dimensjonering av nivåene i tjenestekjeden som bidrar til at tjenester kan tildeles på 
laveste effektive omsorgsnivå  

Som diskutert i tidligere kapittel, er dimensjonering av omsorgstrappa en viktig kostnadsdriver. Bestiller-
utfører modellen kan bidra til at tjenester utføres i henhold til LEON-prinsippet.  

Dette med forbehold i at tilbudene omsorgstrappa/tjenestetilbudet er riktig dimensjonert. I tillegg til å være en 
direkte kostnadsdriver, gjør dette arbeidet til saksbehandlerne ved Tildelingskontoret mer utfordrende, og det 
kan i enkelte tilfeller gjøre at de kan se seg nødt til å tildele tjenester på et høyere nivå enn pasienten har behov 
for. Selve saksbehandlingstiden kan også øke, da en får flere komplekse problemstillinger knyttet til 
tjenestetilbudet. 

  

                                                             
70 KS og Deloitte (2012) Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen. 
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Bestiller som har oversikt over- og myndighet til å tildele tjenester i hele tjenestekjeden  

En av hovedargumentene for bestiller-utfører-modellen er at det muliggjør en bestillertjeneste med komplett 
oversikt over kommunens tjenestetilbud. I utredelsen gjort av KS og Deloitte (2012) fant de varierende 
argumentasjon både for og imot denne påstanden:  

«Makta er lagt til de fagfolkene som er nærmest brukerne. Det er pleierne som møter brukerne som avgjør 
hva som skal ytes».  

«Utførerne i hjemmetjenesten framhever at saksbehandlerne ikke klarer å holde tritt med utviklingen i 
brukernes behov, og at det er noen brukere som har vedtak om tjenester de egentlig ikke trenger». 

«Bestiller nå sitter med en oversikt over kommunens samlede tjenesteportefølje, og at dette gjør det enklere å 
sette sammen «en pakke av tjenester» for den enkelte bruker». 

 

Resultatet blir i alle tilfeller at en forutsetning for at bestiller-utfører modellen skal fungere er at 
saksbehandlerne har en fullstendig oversikt over, og kunnskap om tjenestetilbudet i kommunen. Dette støtter 
opp om den tidligere anbefalingen om en tidlig involvering av koordinerende team i tildelingsprosessen. Det vil 
også underbygge viktigheten av kompetanse i enheten. Dersom utførende enhet er spydspissen i helsevesenet, 
er Tildelingskontoret øyet som sikter. 

Vi har ingen grunnlag i vår analyse til å vurdere kompetansenivået ved enheten, og heller ikke grunnlag for å 
anta noe annet enn at Tildelingskontoret gjør gode vurderinger. 

 

Finansiering basert på utførte tjenester 

Som tidligere nevnt, er grunnlaget for at bestiller-utfører modellen skal fungere i henhold til prinsippene, at det 
må følge ressurser med bestillingen (vedtaket) til utførerleddet (ISF). Med dette er utfører ansvarlig for 
effektiviteten i tjenesten, mens bestiller blir ansvarlig for aktiviteten, eller innholdet i tjenesten. I de tilfeller der 
det ikke følger ressurser med et vedtak, kan pasienten fort ende som en kasteball mellom enheter som har en 
motivasjon i å «kvitte seg» med brukere for å skape romslighet i økonomien. 

Tromsø kommune har i de fleste enheter (med unntak av rus- og psykiatritjenesten) innsatsstyrt finansiering. 

 

Samsvar mellom vedtak, timefordeling og utførte tjenester 

Studier viser at kombinasjonen av ISF/ABF, tidfestede vedtak, og vedtakstid som grunnlag for betaling til 
utfører, ser ut til å virke forsterkende på mekanismene som leder til aktivitetsavvik (avvik som oppstår hos 
bestiller fordi det tildeles mer tjenester enn det budsjettrammen gir rom for). Det kan antas at dersom 
vedtakstid legges til grunn for betaling til utfører, og det ikke kontrolleres for utført tid, vil utfører arbeide for å 
få vedtakstiden opp, og avviket synliggjøres ved at det bestilles mer tjenester enn de økonomiske rammene 
tillater. 

Disse utfordringene stemmer med funn av KS og Deloitte (2012) i alle kommunene/bydelene med unntak av de 
som hadde innført korrigerende mekanismer som etterprøving av samsvar mellom vedtakstid og utført tid. De 
fant også at: 

«Blant de kommunale utførerne hentydes det at incentivene til å øke tidsutmålingen i vedtaket vil være enda 
sterkere hos private utførere enn hos de kommunale. For dem sies muligheten for profitt å ligge i at 
vedtaksvolumet øker, og at smådriftsulempene reduseres. De private utførerne antas heller ikke å utøve den 
samme ansvarligheten for «riktig bruk av kommunes ressurser» som de kommunale utførerne mener at de 
gjør». 

De fant likevel at skepsis til kommersielle private utførere syntes å føre til tettere oppfølging og økt 
oppmerksomhet for å unngå problemer med sprikende informasjon.  

Det framheves også i rapporten at styrking av rettighetsfokuset i befolkningen i seg selv kan være et argument 
for å profesjonalisere saksbehandling og innføre et skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon, samt en 
sterkere kontroll med utførte tjenester. 
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Tromsø kommune har i dag begrenset kontroll på forholdet mellom vedtak, registrerte timer i profil og faktisk 
utført tid. Vi har fått motstridende svar på hvorvidt vedtak kontrolleres mot timeregistrering. Denne 
avstemmingen gjøres månedlig ved enkelte enheter, men andre opplyser at den mangler. Kontroll over faktisk 
utført tid er i dag fraværende, og rent basert på tillit til utfører. Med dette mister bestiller kontroll over sitt 
ansvar, som er innholdet i tjenesten og et av hovedgrunnlagene for bestiller-utfører modellen. Det finnes også 
indikasjoner på at reduksjon i behov hos en bruker i mange tilfeller ikke medfører en meldt reduksjon i 
tidsbruk. 

I saksframlegg 11/7442 «Saksprotokoll: bruk av konkurranse i Tromsø» av 19.06.2012 og 14/133 «Fritt 
brukervalg i hjemmetjenesten» av 31.03.2014, fremmes konkurranseutsetting av deler av helsetjenesten i 
Tromsø kommune. Vi mener dette gjør det helt nødvendig å få på plass en slik kontroll for å opprettholde 
kommunens kontroll av kvalitet og innhold i beboernes tjenester. 

 

Gode rutiner for revurdering av behov og endring av vedtak  

En hypotese om ISF/ABF modellen er at den medfører at utfører melder raskere om endringer i behov. 
Incentivet for ikke å yte mer tjenester enn nødvendig først og fremst ligger i kulturen i den enkelte virksomhet, 
og i den enkelte medarbeidernes faglige integritet, fremfor å være direkte knyttet til mekanismer innenfor 
bestiller-utfører. Strengere krav til endring av vedtak og underbyggende dokumentasjon kan virke dempende i 
forhold til at tjenestevolumet økes mer enn det økningen i bistandsbehov tilsier 

Dette sammenfaller med funn fra vår analyse, og peker på spesielt tre incentiver til å ha gode rutiner for 
endringsmeldinger: 

4. Holde saksbehandlingstiden nede 

a. Da ISF ofte fører med seg et økt volum av endringsmeldinger økes nødvendigheten av en 
effektiv prosess for å holde saksbehandlingskøen nede 

5. Holde tjenestevolumet nede 

a. Da volumøkninger er direkte drivende på utøvers inntekter, er det essensielt å ha gode rutiner 
for å vurdere og følge opp endringsmeldinger 

6. Opprettholde symmetri i systemene 

a. God og riktig behandling av endringsmeldinger er nødvendig for riktig oppdatering og samsvar 
mellom vedtak, tildelte timer, arbeidslister og IPLOS registrering. Et krav kan f.eks. være at det 
stilles krav om at endring i behov skal gi utslag i ADL- score og registreres i IPLOS før vedtaket 
endres 

 

Tilbakemeldinger fra ansatte ved Tildelingskontoret går stort sett på at det er gode prosesser med 
endringsmeldinger. Det kreves f.eks. både endret IPLOS score og påstand om en vedvarende endring før et 
vedtak endres. Det mangler derimot litt på dokumentasjon av endringer gjort, da det ved «små endringer» kun 
gjøres en justering av timetallet i Profil, og ingen registrering av endret vedtak.  

Det finnes også forbedringspunkter angående digitalisering av input og fokus ved gjennomgang av vedtak. 
Disse vil belyses nærmere i delkapittelet om Arbeidsprosesser. Det er god symmetri i forhold til vedtak og 
timeføring i Profil, men det mangler dog en del på vurdering og kontroll av endringsmeldinger i forhold til å 
holde nede tjenestevolumet. Kontrollen av innmeldte endringer mot faktisk endring i behov virker svært 
mangelfull. Dette utdypes videre senere i forhold til å holde forvaltningsansvaret utenfor utførerleddet. 

Disse funnene er sammenfallende med de gjort i undersøkelsen av KS og Deloitte (2012). 

 

Klart skille mellom bestiller og utfører 

En av de viktigste forutsetningene for effektiv utnyttelse av bestiller-utføre modellen er et skille mellom bestiller 
og utfører - at forvaltningsansvaret holds utenfor utførerleddet. Dette for å unngå en utvisking av prinsippene i 
bestiller-utfører-modellen og forhindre en styringsmessig risiko ved at utfører kan påvirke egne inntekter. 
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Selv om bestiller har avgjørende myndighet i sakene som vedtaksmyndighet er det en tendens i mange 
kommuner at en større del av forvaltningsansvaret blir overlatt til utfører. Dette kan ha flere uønskede effekter: 

1. Innføring av skillet mellom bestiller og utfører har bidratt til en profesjonalisering av vurderingen av 
bistandsbehov, en tydelighet i prioriteringen av søkere og en tildeling basert på kunnskap om hele 
tjenestetilbudet. Ved at utførende enhet overtar forvaltningsansvaret forsvinner disse fordelene.  

2. Det bidrar til dobbeltarbeid ved at både saksbehandlere utførende enhet gjør overlappende deler av 
kartleggingen. Det betyr også at det i realiteten er flere årsverk knyttet til forvaltningsoppgaver enn det 
som framgår av årsverk ved Tildelingskontoret.  

3. Dersom utfører har anledning til å påvirke egne inntekter gjennom en «smart» behovsvurdering og 
dokumentasjonspraksis kan det gi for høy tjenestetildeling på bakgrunn av f.eks. et ønske om 
romsligere økonomi, beskytte egne stillinger, eller i tilfellet med en privat tjenesteutøver, å øke 
omsetningen og redusere smådriftsulemper. 

4. Det undergraver prinsippet om at utfører skal være ansvarlig for effektiviteten i tjenesten, mens 
bestiller er ansvarlig for aktiviteten, eller innholdet i tjenesten. 

5. Som et følge av en skjev behovsvurdering kan dette også gi systematiske skjevheter i informasjon om 
behovet for tjenester på overordnet nivå, og dermed en uhensiktsmessig skalering av tjenestetilbudet. 

 

Denne tendensen er også framtredende i Tromsø, spesielt i forbindelse med endringsmeldinger. Det er liten 
eller ingen kontroll av hvorvidt en meldt endring i behovet er reell så lenge det er snakk om «små endringer». 
Hva en «liten endring» innebærer er ikke definert og varierer mellom saksbehandlerne. Flere intervjuobjekter 
fra hjemmetjenesten meldte også at fra deres synspunkt er den første kartleggingen noen ganger utilstrekkelig, 
så det blir jevnlig gjort en ny kartlegging. 

Det argumenteres for at utøvende er nærmere brukeren og har derfor bedre oversikt over behovet, men det sies 
at «for en hammer ser alt ut som spiker» - utøvende personell ser alle pasienter i lys av sin egen spesialitet. De 
kan mangle helhetsbildet bestillerenheten skal ha.  

Utfallet er uansett at så lenge bestiller-utfører modellen skal benyttes, er det viktig at disse skillene er definerte 
og klare, og at dette også skjer i praksis. 

 

Krav til dokumentasjon  

Bestiller-utfører modellen flytter administrasjonen ut i en egen separat enhet fra utfører, og med det kommer et 
økende behov for dokumentasjon. Dette påvirker både sporbarhet i forhold til kvalitetssikring av vedtak, 
dokumenterbarhet i forhold til klageadgang, økonomioppfølging mot utfører og styringsinformasjon for 
bestillerenheten. 

Tilbakemelding fra Tromsø kommune går på at mange syntes Profil er vanskelig å bruke, og at de ønsker mer 
opplæring både på Profil og generell datakunnskap. Disse synspunktene støttes i rapporten «Dokumentasjon 
helsehjelp» publisert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (august 2014) basert på deres 
prosjekt med sikte på å bedre strukturen og kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og 
omsorgstjenesten i Tromsø kommune71.  

Det ble i forbindelse med prosjektet gjennomført opplæring i bruk av profil i perioden januar 2012 til juni 2013 
hvor 43 avdelinger og soner fra ni enheter deltok. 536 personer fikk kurs i dokumentasjon, og 216 personer fikk 
profilopplæring. Ved endt arbeid kunne deltakerne melde at «Ingen anså at de hadde alt på plass verken, 
juridisk, faglig eller etisk, og på den måten så de seg heller ikke som ferdige med jobben». Prosjektet anbefaler 
at denne type opplæring integreres som en viktig del av kommunens opplæringstilbud, og at man setter et 
spesielt fokus på dette de kommende to til fire år. Vi anbefaler at disse anbefalingene følges opp og at 
kompetanse på styringssystemer blant utøvende ansatte i kommunen styrkes. 

 

                                                             
71 Rapporten er tilgjengelig i sin helhet på www.utviklingssenter.no 
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Utforming av vedtak som tar hensyn til kompleksiteten på tjenesten 

Basert på studien av vedtakspraksis i en rekke kommuner har KS og Deloitte (2012) anbefalt en todelt 
utforming av vedtak: 

 Tidfestede vedtak der lett å måle produksjonen (eksempelvis praktisk bistand i hjemmet, enkle 
hjemmesykepleieoppdrag)  

 Tjenestebeskrivende vedtak der det vanskelig å måle produksjonen (eksempelvis 
hjemmetjenestebrukere med behov for varige og koordinerte tjenester, BPA, utviklingshemmede)  

De fant også at timefestede vedtak innenfor boliger med fast bemanning virker kostnadsdrivende. Dette 
skyldtes at driften dreide seg mot å utføre bestillingen i den enkelte beboers vedtak, framfor å se ressursene i 
boligen mer under ett. De kommunene med tjenestebeskrivende vedtak for denne brukergruppen melder om at 
dette har hatt ønsket effekt, og at utførerne i større grad ble utfordret på å iverksette bestillingen innenfor de 
rammene basert på normtider. 

I Tromsø er alle institusjonstjenester rammefinansiert, noe som er i tråd med anbefalingene. Hjemmetjenesten 
har en ISF finansiering med tjenestebeskrivende vedtak basert på normtider for hver enkelt tjeneste. Det 
innebærer at brukeren får et tjenestebeskrivende vedtak, mens utførende enhet har et timeantall å forholde seg 
til. 

På denne måten, men likevel en ramme å forholde seg til. Dette gjør at man unngår en «stoppeklokkekultur» ut 
mot bruker som gir utøvende enhet en fleksibilitet ovenfor brukere med varierende behov. På den andre siden 
er det begrensende for brukernes klageadgang.  

Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere hvorvidt dette er riktig finansieringsmodell, og vil derfor ikke 
gjøre noen anbefalinger på dette området. 

 

Vedtak som gir rom for at utfører kan arbeide forebyggende når tjenestemottaker har et 
rehabiliteringspotensial  

En svakhet ved ISF er at modellen ikke belønner adferd som reduserer behovet for tjenester gjennom 
forebyggende arbeid. Mekanismene synes heller å bidra i motsatt retning. Her er det vanskelig å komme med 
noen konkrete tiltak, men i mangel av økonomisk motivasjon, kan et fokus på rehabilitering med mål om å øke 
personlig, faglig motivasjon være med å redusere den negative effekten. 

Vi har ingen grunnlag i vår analyse til å vurdere Tromsø kommune på dette punktet. 

 

En ressursfordelingsnøkkel basert på reelle brukerbehov  

RO påpeker i rapporten «Særanalyse av pleie og omsorg i Tromsø kommune (2006)» at «en 
ressursfordelingsnøkkel som ikke er basert på reelle brukerbehov, kan vanskelig bli troverdig. Når det reises 
tvil eller spørsmål ved om fordelingen av rammene i budsjett er riktig og rettferdig, reduseres 
budsjettlojaliteten vesentlig». 

Det har under flere intervju kommet fram en mistillit til tidsestimatene som benyttes i forbindelse med ISF 
modellen i Tromsø kommune. Samme innstilling kommer fra institusjonstjenestene, der den gjengående 
oppfatningen er at budsjettrammene ikke er dekkende for behovet. 

Hvorvidt det er tilfelle at ressursfordelingsnøklene er feil, om gapet skyldes ineffektivitet i tjenesteproduksjonen 
eller en kombinasjon av begge har vi ikke tilfredsstillende data til å si noe om. Vår anbefaling vil være en 
utfyllende tidskartlegging og analyse av både faktisk brukertid i forhold til vedtak, samt tidsbruk i tjenesten for 
å kartlegge eventuelle effektiviseringsområder. 

 



  
  

  

Faglig og økonomisk analyse av tjenesteområdene pleie- og omsorg  11. mai 2015 

PwC   131 
 

Klar kobling mellom politiske prioriteringer på overordnet nivå og tildeling av tjenester 

Bestiller-utfører-modellen har i kombinasjon med strengere dokumentasjonskrav, bidratt til at politisk ledelse 
får mer korrekt informasjon om behovet for tjenester enn tidligere72. Dette fører til at det kan gjøres mer 
konkrete prioriteringer på et politisk nivå. Disse prioriteringene må kommuniseres og reflekteres i 
tildelingspraksisen. Vi har ingen grunnlag i vår analyse til å vurdere Tromsø kommune på dette punktet. 

 

                                                             
72KS og Deloitte (2012) Kostnader og gevinster knyttet til bestiller-utfører-modellen. 
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Appendix D. - Analyse av 
tildelingsprosessen 

Arbeidsprosesser ved tildelingskontoret 

I tillegg til å analysere de overordnede elementene(?) i tjenestetildelingen i Tromsø kommune, har vi gjort en 
innledende analyse av arbeidsprosessene ved Tildelingskontoret og identifisert noen mulige 
forbedringsområder.  

En forenklet oversikt over vedtaksprosessen og videre arbeidsprosessen i hjemmetjenesten er illustrert i 
følgende figur: 

 

Søknad

Mottak – nye 
søknader

Saksbehandlin
g – nye 

søknader

Kartleggings-
besøk

Profil

Bruker

Utførende 
enhet

Tildelings-
kontoret

IPLOS

ERP

Søknad

Vedtak

Vedtak 
/vurdere endring

Oppdatere 
tjeneste

Profil

IPLOS

Arbeidsliste/
Utføre tjeneste

Endre IPLOS 
verdier og skrive 
endringsmelding

Justere 
tjenester?

JA

Månedlig 
gjennomgang av 

vedtaket
Fortsette tjeneste 

som vanlig

NEI

 

 

Figuren beskriver hva som skjer fra bruker sender søknad om bistand og fram til tjenesteytingen er i gang.  

 

Bruker 

Sender søknad. Får avtalt tid for kartleggingsbesøk fra Tildelingskontoret. Mottar skriftlig vedtak om hvilke 
tjenester som blir tildelt, og omfanget av disse. 

Tildelingskontoret 

Mottar søknad fra bruker eller utførende enhet hvis brukerkontakt allerede eksisterer og saksbehandler denne. 
Oppdaterer Profil og IPLOS etter kartleggingsbesøk. Fatter vedtak som sendes bruker og som samtidig er 
arkivert i Profil. Tjenestebildet i Profil fylles ut og oppdateres ut mot utførende enhet. Ved endringsmeldinger 
fra utførende enhet vurderes endringen og tildelte timer i Profil endres. 

Utførende enhet 

Tar utgangspunkt i tjenestebildet til ny tildelt bruker. Eventuelle nye brukeropplysninger registreres i Profil og 
IPLOS. For utførelsen av tjenestene mot bruker må brukerens tjenester inn på arbeidslisten/kjørelisten i Profil 
slik at respektive ansatte får brukeren opp på sine lister. Ved behov for justering av tjenestetype eller volum på 
tjenester sendes endringsmelding til Tildelingskontoret. Endringsmeldingen må saksbehandles før eventuelt 
timeantallet korrigeres i Profil. Dersom ingen endringer tilkommer utføres tjenestene som vedtatt og i henhold 
til etablert tiltaksplan for bruker. 

 

Tildelingskontorets arbeidsprosesser er vanskelig å sammenligne direkte mot andre kommuner eller å måle 
kvantitativt uten en omfattende analyse av arbeidsprosessene. Vi har utført en overordnet prosessanalyse av 
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arbeidsflyten ved tildelingskontoret, men har ikke observert arbeidsprosessene eller fått input fra andre ansatte 
ved Tildelingskontoret. Informasjonen her er derfor basert på informasjon fra enhetsleder. 

Slik vi oppfatter det gjøres vedtak i tråd med lovverk og overordnede strategier for kommunen. 

 

Identifiserte forbedringsområder 

Gjennom workshop og intervjuer har vi identifisert følgende mulighetsområder for effektivisering av 
arbeidsprosessene ved Tildelingskontoret i Tromsø: 

 

Strukturert input 

Per i dag kommer informasjon til Tildelingskontoret meget ustrukturert. Ved ny bruker eller forespørsel om 
nytt vedtak, er mulige informasjonsstrømmer muntlig, gjennom telefon eller personlig oppmøte, eller skriftlig i 
form av epost. Det finnes få eller ingen føringer i forhold til form, struktur eller innhold i forespørselen. I de 
tilfeller der bruker selv tar kontakt er det begrenset hva som kan forventes av innsikt i egen medisinsk 
situasjon, men der forespørsel kommer fra medisinsk personell, kan det tenkes at det bør være akseptabelt å 
forvente strukturert informasjon om brukerens situasjon. 

Spesielt i forbindelse med endringsmeldinger ble det rapportert om mye unødvendig tidsbruk. Meldinger med 
utskrifter fra Profil kommer gjerne tilsendt i papirform for scanning, sammen med ustrukturert 
pasientinformasjon, og ofte med manglende signering fra avdelingsleder ved utførende enhet. Da dette er 
påkrevd for godkjent endring, går det ofte med en del tid på å innhente en slik signatur. I en del tilfeller 
mangler forespørselen også endringsdato eller hvilken enhet det gjelder. 

I disse tilfellene, der det omhandles en endring i en kjent brukerprofil var det forespurt et standardisert, 
elektronisk skjema for endringsmeldinger, med dokumentert brukermedvirkning, faglig vurdering og 
pasientopplevelse. Dette skal vært ferdig utfylt med tid og sted, og ikke sendes inn før den er digitalt signert av 
leder.  

 

Tidligere involvering av koordinerende team 

Koordinerende team ved Tildelingskontoret har ansvar for koordinering av brukere med individuell plan (IP) 
og der flere enheter skal bidra med tjenester. Per i dag blir disse involvert etter søknaden er opprettet, 
saksbehandler er oppnevnt og hjemmebesøket er avtalt. Det er først da det gjøres en vurdering på hvorvidt flere 
enheter skal involveres.  

Under workshopen kom det fram at koordinerende team burde involveres tidligere i vedtaksprosessen, før 
saksbehandler opprettes og brukeren kontaktes. Dette støttes av intervjuer hvor det ble hevdet at det ofte var 
slik at hvilken saksbehandler brukeren fikk avgjorde hvilken «bås» de havnet i, og dermed hvilke tjenester de 
ble tilbudt. 

 

Utsatt tildeling av hovedansvar for brukere 

I de tilfeller der flere enheter skal involveres i prosessen har én av de utførende enhetene hovedansvaret for 
brukeren. Per i dag defineres dette før hjemmebesøket er gjort og kartleggingen utført. Dette kan potensielt 
resultere i flere behandlingsfeil, som en forutinntatthet i forhold til hvilke tjenester som er hensiktsmessig for 
brukeren – «for en hammer ser alt ut som en spiker», og uhensiktsmessig hovedkontakt i forhold til hvilke 
tjenester brukeren skal ha. Under analysen kom det fram et ønske om å flytte denne tildelingen til 
vedtaksprosessen – etter hjemmebesøket er utført og man har kartlagt brukerens behov. 

 

Redusert tidsbruk i forbindelse med møter 

Under intervjuene kom det fram en oppfattelse av at alt for stor andel av tiden blir brukt på møtevirksomhet. 
Dette er igjen et selvforsterkende problem: Da saksbehandlerne opplever at de ikke har nok tid til å forberede 
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seg til møtene med bruker og eventuelle pårørende, går ofte saksbehandlere sammen to stykker i møtet for å 
unngå å bli presset til å fatte et vedtak på stedet. Dette igjen spiser av tilgjengelig tid da møtet effektivt krever 
doble ressurser. 

Det ble hevdet at dersom saksbehandlerne hadde nok tid til å forberede seg, ville de kunne gå i møtet med 
større selvsikkerhet, og dermed slippe å ha med en støttespiller. 

 

Enhetlig fokus ved gjennomgang av vedtak 

Månedlig har utførende enhet og saksbehandler fra Tildelingskontoret et kalibreringsmøte av utføre vedtak. Det 
ble fra begge kanter uttrykt utfordringer forhold til dette. Fra både Tildelingskontorets og utførerenhetenes side 
oppfattet flere intervjuobjekter dette som en dragkamp: Saksbehandler fra tildelingskontoret oppfatter at 
utførende enhet har et sterkt fokus på å få tildelt nok tid, mens de selv har et større fokus på tjenestekvalitet og 
nødvendige tjenester. Fra utførerenhetene ble det fra flere uttrykt en mistillit i forhold til saksbehandlers 
kompetanse – at de selv har en bedre forståelse av brukernes behov.  

Dette er et klassisk skille mellom omsorgsrasjonalitet og driftsrasjonalitet, som tidligere nevnt. Her er det snakk 
om tillitsbygging mellom tildeler og utfører, og en bevisstgjøring bland utførerenhetene om formålet og 
rasjonaliteten med en bestillerenhet. 

 

Forbedret robusthet i organisasjonen 

Teamorganiseringen ved Tildelingskontoret med relativt få saksbehandlere per team er slik at en enkelt 
saksbehandler ofte er utførers kontaktperson i forbindelse med enheten. Det kom fram under intervjuene at 
dette skaper en risiko i forbindelse med akutt fravær i personalgruppen. Da henvendelser ofte kommer til den 
enkelte saksbehandlers epost, kan det skje at henvendelsen ikke blir behandlet før vedkommende er tilbake på 
jobb. 

Tildelingskontoret i Tromsø har lenge hatt utfordringer med høyt sykefravær (14,9 % i 2014).  Dette dels 
grunnet at enheten har et antall ansatte omplassert fra andre deler av tjenesten. Dette framhever denne 
usikkerheten. Det bør vurderes hvorvidt nåværende organisering gir en tilfredsstillende robusthet, både på kort 
sikt i forbindelse med ivaretakelse av arbeidsoppgaver ved korttidsfravær, og på lang sikt i forbindelse med 
kompetansebevaring ved langtidsfravær eller bortfall. Her burde et minstekrav være at henvendelser blir fanget 
opp og behandlet selv om den aktuelle saksbehandler er utilgjengelig. 

 

Redusert saksbehandlingskø 

Det framkommer av intervjuer og mottatt informasjon at det ved enkelte områder er veldig høy 
saksbehandlingstid. Et gjentakende moment var den nedadgående spiralen vedrørende lang saksbehandlingstid 
og opphoping av vedtak. På grunn av at mange søknader ligger i kø, blir det på enkelte områder veldig lang 
saksbehandlingstid. Dette fører igjen til merarbeid i forhold til gjentatte purringer fra søkere. Det gir også en 
psykisk belastning i forhold til følelsen av å alltid ligge etter med arbeidet. 

Vi sjekket i forbindelse med dette bruken av overtid på enheten for å se hvorvidt det settes inn ekstra ressurser 
ved aktivitetstopper, og fant denne til å være ubetydelig. Et mulig effektfullt tiltak kan i denne sammenhengen 
være et periodisk «skippertak» for få redusert søkerbunke n til et håndterlig nivå og dermed redusere 
saksbehandlingskøen og de negative effektene av denne. 
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Appendix E. - Utvikling i 
tjenesteproduksjonen i Tromsø 
kommunes pleie- og omsorgstjeneste 
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Appendix F. - Hvordan gjennomføre 
omstillinger 
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Utfordringer med omstillingsprosesser med mål om redusert 
kostnadsnivå 

Det er en rekke utfordringer knyttet til omstillingsprosesser av denne art. Det PwC vil trekke frem er faren for å 
jobbe for kortsiktig og fragmentert. Dette kan medføre til høy slitasje i organisasjon, omdømmerisiko og ikke 
minst suboptimalisering. 

De tradisjonelle formene for kostnadsreduksjon resulterer ofte i en kortsiktig suboptimalisering. Fokus må 
være på hvordan man sikrer varig kostnadsreduksjon 

 

 

 

Typiske fallgruver 

 Manglende legitimitet som følge av utydelig strategisk rasjonale og manglende kommunikasjon ut i 
organisasjonen 

 Uklar målsetning og mandat for prosjektet 

 Utilstrekkelig prosjektorganisasjon og kompetanse for gjennomføring 

 Mangelfull forankring av baseline i linje og hos ledelsen 

 Uklare analyser og mangelfull dokumentasjon 

 Dårlig koordinering på tvers av tjenesteområdene 

 Foretar kutt som ikke tar hensyn til en fremtidig organisasjonsmodell eller nivå på tjenestene 

 Kun overordnet implementeringsplan 

 Manglende KPIer og oppfølging av forbedringsområder i linjen 
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Kostnadseffektivisering – en utvikling over tid  

PwC anbefaler rammeverket Transform i endringsprosesser. Dette er en metodikk som sikrer en helhetlig og 
målrettet tilnærming. Her er fokus på at organisasjonsutvikling på tvers av organisatoriske enheter, 
kompetanseområder og prosessområder blir implementert på en enhetlig og effektiv måte. Endringer er 
forankret i medarbeiderskap, samstemt ledelse og tjenestedesign. 
 

 
 

Omstillingsplanen (tiltakslisten) er ikke utfyllende, men løfter opp de kostnadsdrivere som kan gi de største 
økonomiske og organisatoriske gevinster. Når en går i gang med en omstilling av denne karakter, er det 
avgjørende at en jobber helhetlig, at det sikres felles forståelse, lojalitet og gjennomføringsevne.  

Design av fremtidsbildet og nødvendige strukturelle endringer må forankres og designes sammen med ledere 
og medarbeidere. Brukerperspektiv må ivaretas, og det må sikres samhandling med politisk nivå.  

PwC vil løfte frem behovet fra å jobbe mer systematisk på overordnet nivå, sikre gode læringsprosesser på tvers 
av enheter, god styring og kontroll og fokus på gevinstrealisering.  Omstilling som reduserer kostnadsnivået av 
denne karakter er krevende for enhver organisasjon og vil forutsette både prosesskompetanse og kapasitet til 
planlegging, gjennomføring og evaluering.   

 

Kostnadseffektivisering krever god planlegging og prosesskompetanse  

Gjennom kartleggingsfasen kom det frem at mange ledere oppfattet prosjekter og endringer som positive, men 
at disse ofte ble nedprioritert i forhold til driftsoppgaver. PwC har ikke analysert kapasitet eller kompetanse til 
stab/støtte, men det er avgjørende at en har tilstrekkelig med kapasitet for å utrede og følge opp 
endringsprosjekter. For å lykkes med kostnadsreduksjon må en jobbe på tvers av enhetene og forbedre dagens 
styringssystemer og implementere en sterkere kultur for læring og gevinstrealisering. Dette utfordrer øverste 
ledelse på tydelige lederskap, samhandling og systematisk evaluering. 
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Transform som rammeverk gir nødvendig støtte til slike prosesser: 

 

 

Gode omstillingsprosesser kjennetegnes av 

 Felles forståelse av endringsbehov og fremtidsbildet 

 Tydelig endringsvisjon og strategi 

 Forståelse gjennom involvering og kommunikasjon 

 Motivasjon og handlingskraft 

 Høyt fokus på gevinstrealisering 

 Evaluering og kontinuerlig forbedring 

 

Tromsø kommune må sikre at de nødvendige omstillinger ikke blir fragmenterte tiltak, men som en del av 
overordnet strategi.  Dette har stor betydning for både brukere, ansatte og for å skape et rom for 
organisasjonslæring.  

En utfordring som har vært nevnt i kartleggingsfasen er at det å drive omstilling og prosjektarbeid i tillegg til 
ordinær drift er utfordrende. Vi vil anbefale Tromsø kommune å sikre at en har tilgang på nok ressurser og 
kompetanse, slik at en kan berede grunnen for endringer, sikre oppfølging og gevinstrealisering.  

Det er svært viktig at Tromsø kommune tilrettelegger for en endringsprosess som forankres mot kommunens 
fremtidsbilde og visjon. Det er et kritisk punkt at analyse, plan og prosesskompetanse og kapasitet er 
tilgjengelig i hele prosessen. Tiltakene vil kreve at en både ser hvordan dagens organisering kan forbedres og 
effektiviseres, samt kreve systemer for oppfølging og kontroll, mer standardisering av tjenestetilbud og 
arbeidsprosesser.  Samtidig må en jobbe med organisasjonskultur og organisasjonslæring. 
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Varige kostnadsreduksjoner vil betinge endringer på flere nivå 

 

 

 

For å lykkes med å oppnå kostnadsreduksjoner og varige endringer, må kommunen jobbe med et 
endringsprogram som ivaretar både strategier, mål, styring og kontroll og ikke minst sikre ansattes forståelse 
og medvirkning. En slik omstilling vil kreve et prosjekt eller omstillingsprogram som må eies av kommunens 
ledelse, samtidig som en tilrettelegger for god påvirkning og interaksjon med den enkelte enhet. En bør tilstrebe 
at også brukerrepresentanter og politisk nivå er representert på de områder som berører brukere. En slik 
omstilling kan utfordre omdømmet, derfor bør forventningsstyring og kommunikasjon med brukere og 
eksterne prioriteres høyt. 

En endringsprosess vil foregå i flere faser, prosjektetablering, analyse, løsningsforslag, implementering og drift. 
Det å ha fokus på gevinstrealisering og evaluering av tiltak må være et fundament gjennom hele prosessen. PwC 
vil foreslå at en gjennomfører en prosess for kostnadsreduksjoner organisert som et prosjekt, men som 
overføres til linjeorganisasjonen etter hvert. Representanter fra enhetene/linja må være delaktig gjennom hele 
prosessen.  
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For å sikre gevinstrealisering og varige besparelser må linja/enhetene delta 
og ha eierskap  

Gevinstrealisering betinger at en har fokus både på læringsprosesser, systematisk oppfølging og ikke minst er 
bevisst varige effekter av endringer. For å oppnå dette må linja/utøvende enheter og berørte parter delta aktivt 
og ha eierskap. PwC anbefaler at videre prosess har fokus på tydelige mål og definerer hvilke gevinster 
kommunen ønsker i et kort og langt perspektiv.  

Øverste ledelse må være prosjekteier, da endringer vil påvirke interaksjon mellom enheter og grupper. 
Prosjektdesign, kommunikasjon, involvering og oppfølging av kritiske parametere må ha fokus.  
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Appendix G. -  
Enkelt korrelasjonsstudie - 
Sammenhengen mellom demografi, 
vær og helsekostnader 

Vi har i forbindelse med rapporten utført et innledende kvantitativt studie i et forsøk på å besvare noen ofte 
spurte spørsmål, som «Påvirker lang vinter folkehelsen?» og «Koster det mer å drive hjemmetjenester i nord 
når det snør så mye?» 

I et utvalg av 78 kommuner (der vi kunne finne komplette datasett i krysningen mellom SSB og værdata fra 
YR.no73, sjekket vi korrelasjonen mellom følgende variabler: 

 Middeltemperatur (månedsvis) 

 Nedbørsmengde (per måned) 

 Folkemengde 

 Areal 

 Folketilvekst 2003 - 2012 

 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten  

 Netto driftsutgifter i prosent av samlede 
netto driftsutgifter  

 Brutto driftsutgifter per innbygger. 
Funksjon 232, 233 og 241 

 

Mulige korrelasjoner vi fant var følgende: 

 Snømengde i april (minusgrader og nedbør) og helsekostnader74 (R2=0.324) 

 Middeltemperatur og helsekostnader (omvendt korrelasjon) (R2=-0.402) 

 Folkevekst 2003-2012 og helsekostnader (omvendt korrelasjon) (R2=-0.659) 

 Innbyggertall og helsekostnader (R2=-0.477) 

Ut fra disse funnene kan det tenkes følgende hypoteser: 

 Kommuner med snø i april (minusgrader og nedbør) har høyere kostnader per innbygger 

 Kommuner med lav middeltemperatur (år) har høyere kostnader per innbygger 

 Kommuner med lavere innbyggertall har høyere kostnader per innbygger 

 Kommuner med høy folkevekst har lavere kostnader per innbygger 

Selv om man på bakgrunn av en slik korrelasjonsanalyse aldri kan påberope årsakssammenheng, kan det synes 
som at snø og kaldt vær kan ha en sammenheng med høyere driftsutgifter til helse og omsorg. Vi har dermed 
ikke klart å motbevise disse påstandene. 

At lave innbyggertall sammenfaller med høyere kostnader per innbygger kan ha sammenheng med mangel på 
stordriftsfordeler. Høy folketilvekst og lavere helsekostnader kan mulig forklares med at økningen i 
helsetilbudet ikke klarer å holde tritt med en høy befolkningsøkning. 

 

 

                                                             
73 Datakilder: 
SSB.no - Tabell: 04904: E. Kommunehelse - nivå 2 (K) 
«Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK» 
http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39080&_dad=portal&_schema=PORTAL 
Været basert på normalperioden 1961-1990. (ref. http://www.yr.no/verdata/1.3321307) 
74 Brutto driftsutgifter per innbygger. Funksjon 232, 233 og 241 


