
 

Rapport fra arbeidsgruppe bistand  

1 Mandat til arbeidsgruppene 

1.1 Mål om innsparing i perioden 2018-2021 

På anbefaling fra Agenda Kaupang har styringsgruppen gitt arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 80 mill. kr. i løpet av 4 år (2018-2021).  

Alta kommunes egne analyser, samt nåsituasjonsanalysen fra Agenda Kaupang viser at 

kommunen har et høyt nivå på sin tjenesteproduksjon og at behovet for innsparing fremover er 

stort.  

Noe av årsaken er et ekspansivt investeringsbudsjett. Reduksjon av investeringene bør derfor 

vurderes som en del av tiltakspakken. Noen investeringer er samtidig nødvendig for å 

effektivisere driften.  

Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter som følge av investeringene i omsorgssenteret og ny 

stor skole. Det er også en forutsetning at budsjettert eiendomsskatt (2018-2021) ikke reduseres. 

1.2 Fordeling av sparemålet på 80 mill. kroner med full effekt fra 2021 

Kostnadskuttene fordeles mellom tjenestene i tråd med analysen. At fokuset ligger på tjenester i 

tabellen under betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan 

være muligheter for å effektivisere i mange som ikke er nevnt her. Effektiviseringskravet bør 

derfor legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. 

Tabellen under viser fordelingen av kuttene på 80 millioner kroner med full årlig effekt fra 2021.  

Tjenester 

Innsparings-potensial i 
forhold til Kostragruppe 
13 % Innsparing 80 mill. kr 

Kultur og kirke 7,8 
 

                  
Sosial 17,7 6 %                 5-8  
Barnevern 18,9 7 %                 6-9  
Barnehage 15,3 5 %                  
Grunnskole 75,7 26 %                
Grunnskole og barnehage                24-32 
Helse 30,4 11 %                9-12 
Pleie og omsorg 119,9 45 %              35-39  
Administrasjon -4,1 

  Totalt 285,7   80 

 

Pleie og omsorg – 

Bistand 

Omstillingsprosjektet Alta 

kommune endret for livskraftig 

drift i 2018 
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1.3 Mandatet til arbeidsgruppene 

I fase 2 i prosjektet, februar-mai 2018, skal arbeidsgruppe innen PLO utarbeide tiltak for å 

redusere kommunens netto driftsutgifter. Gruppen skal finne ut hvordan besparelser best kan 

gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for 

planlagte investeringer. 

På anbefaling fra Agenda Kaupang gir styringsgruppen arbeidsgruppene i oppdrag å finne 

effektive tiltak som gir en samlet kostnadsreduksjon på 35-39 millioner kroner i løpet av 4 år 

(2018-2021). Utgangspunktet for sparemålet på 35-39 millioner kroner er regnskapet for 2016. 

2 Tidsplan  
Møte nr. Dato/klokkeslett Tema 

1 22. februar Felles oppstart av gruppearbeidet. Mål med 

arbeidet, plan for gjennomføring. Starte arbeidet 

med tiltaksutvikling - idèmyldring. 

2 22. mars Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak 

3 25. april Videreutvikle og kvalitetssikre tiltakene, 

ferdigstille tiltakslisten 

4 8. mai Gjennomgang og prioriteringer 

 

3 Deltakere i arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppe bistand 

► Per Prebensen – Spesialrådgiver. Leder av arbeidsgruppen  

► Ingunn Torbergsen – Nestleder HS  

► Siri Isaksen – Virksomhetsleder Bistand  

► Turid Pedersen- – Avdelingsleder Psykiatri- og Rus  

► Inger Lise Borch – Avdelingsleder Bistand  

► Linn Therese Guldhaugen – Boleder Barneavlastningen  

► Isabell Pedersen – Avdelingsleder Kongleveien  

► Stian L. Lyngmo – Personalavdelingen (HR, KS-ned)  

► Martine Guttormsen – Personalavdelingen (HR, omstillingsrutiner)  

► Arne Dahler – Budsjett- og innkjøpsavdelingen (Økonomiberegninger)  

► Ann-Birgith B. Wærnes - tillitsvalgt 

► Hege Kristin Farstad – tillitsvalgt 

 

► Hege Askestad – rådgiver Agenda Kaupang 
► Rune Holbæk – rådgiver Agenda Kaupang 
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4 Prosessen i gruppen - grad av enighet  
Gruppen har ut mai 2018 vært ledet av spesialrådgiver i helse og sosial. Deltakernes oppgave 

har vært å bidra til best mulig utredning av tiltakene.  

Prosjektets utgangspunkt har vært analyser av regnskapstall fra 2016. Som planverktøy har dette 

klare begrensninger, men gir verdifull informasjon og kan være et viktig supplement i planlegging 

av fremtidig virksomhet.   

Agenda Kaupang har i samarbeid med arbeidsgruppen bestemt hvilke tiltak som er tatt med på 

listen. Det er i prosessen fremmet en rekke tiltak. Det meste av dette bygger på forslaget til 

kommunedelplan for helse og sosial 2018-2025 og på OU-prosjektet i helse og sosial.  

Konsulentene fra Agenda Kaupang har vært opptatt av å få frem tiltakene med størst 

innsparingspotensial i forhold til dagens brukere (2016-17). Dette gjelder i hovedsak heldøgns 

omsorgstjenester som kjøpes hos private og tjenester som i dag drives i bygg som ikke er 

optimale rent driftsmessig, herunder enetiltak. Ny organisering, reforhandling av avtaler og ny 

infrastruktur vil kunne gi en gevinst i forhold til disse brukerne.  

Men bistandstjenestene er ikke statiske. Bistand opplever sterk vekst i antall brukere, og 

brukersammensetningen endrer seg. Dette prosjektet har i sin metodikk liten fokus på dette, men 

arbeidsgruppa har likevel i noen grad berørt dette. Dersom man skal oppnå varige endringer i 

tjenestetilbudet og dempe kostnadsveksten på sikt må tiltakene være samvirkende, helhetlige og 

omhandle alle trinnene i omsorgstrappa. Dette er vesentlig bedre ivaretatt i de omfattende 

prosessene i forbindelse med kommunedelplanen og i OU-prosjektet. 

Denne prosessen har vært preget av tidspress i arbeidsgruppene. Mange av forslagene er 

omfattende og behøver nærmere utredning. Flere av tiltakene berører brukere og ansatte som 

ikke har medvirket i prosessen. 

5 Kort presentasjon av bistand sitt ansvarsområde 
 

Virksomheten består av 7 avdelinger: Dag- og arbeidssenteret, Kongleveien, Midtbakkveien, 

miljøarbeidertjenesten, botiltakene, psykiatri- og rustjenesten og habilitering. Virksomheten gir 

tjenester til mennesker med utviklingshemming, fysisk funksjonshemming, kognitiv svikt, psykiske 

lidelser og rusproblematikk.  

6 Hovedutfordringene for bistand i perioden 2018-2021 
Funksjonshemmede: (Kilde: Forslag til Kommunedelplan for helse og sosial 2018-2025) 

 Stort og økende behov for tjenester 

 Nye brukergrupper, større kompleksitet 

 Kompetanses- og rekrutteringsutfordringer 

 Forebygging mister effekt – dårlig oppfølgingskapasitet, tiltak iverksettes for seint 

 Individuell plan – for dårlig kapasitet til koordinering og oppfølging 

 Hjelpemiddelformidlingen er ikke rask og effektiv nok 

 For dårlig kapasitet i dag og aktivitetstilbud 

 Unge faller utenom mellom videregående og voksenlivet når NAV kommer inn 

 Boligstruktur, mangel på tilrettelagte boliger 

 Mangelfulle kommunale avlastningstilbud 

 Flere eldre brukere – tilbud til utviklingshemmede krever særkompetanse 
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Psykiatri og rus: (Kilde: Forslag til Kommunedelplan for helse og sosial 2018-2025) 

 Kapasitetsutfordringer – stor økning i antall brukere 

 Nedbygging av institusjonsplasser ved UNN og Jansnes har gitt økt trykk mot kommunen 

 Kortere behandlingstid innen rus, større risiko for tilbakefall, større ansvar for kommunen 

 Økt konkurranse om fagfolk – private tilbydere, spesialisthelsetjenesten 

 Kommunen mangler sosiale aktiviteter på lavterskelnivå 

 Ungdom mangler lavterskel tilbud og trygge arenaer å møtes 

 Støttekontakt – dårlig kapasitet til oppfølging og iverksetting 

 Brukerne, mange unge, faller utenom det ordinære arbeidslivet 

 Individuell plan brukes i liten grad til planlegging og som samhandlingsverktøy 

 Mange får for dårlig hjelp i tidlig fase – kan medføre forverring i sykdomsforløpet 

 Mangel på boliger til personer med psykiatri- og/eller ruslidelser 

 For få tilrettelagte botilbud – kan medføre kostbare enkelttiltak 

 Mangel på ressurser til å ivareta del- og heldøgnstjenester i boligene 

 Vi bruker store ressurser på få brukere – behov for mer samlokalisering 

 Utskrivningsklare pasienter skaper et trykk på kommunale tjenester. Dette krever lite 

planlagte og kostnadskrevende løsninger 

 Slikter med rekruttering av fagfolk med spesialkompetanse, særlig i boligene 

 Mangler egen sykehjemsavdeling for brukergruppen 

 

6.1 Strategier  

(Fra forslag til kommunedelplan for helse og sosial 2018-2025) 

 

Funksjonshemmede 

 Sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet i forebygging og tidlig innsats, for å forhindre 
langvarige og komplekse problemer 

 Gjennom gode forebyggende tiltak å stimulere til økt egenomsorg for å redusere/utsette 
behovene for omfattende tjenester  

 Innføre hverdagsrehabilitering som metode der dette er relevant 

 Legge til rette for et differensiert dag- , arbeids- og avlastningstilbud med fleksible 
åpningstider 

 Legge til rette for bruk av BPA  

 Sikre et tilfredsstillende antall boliger og tilpasset tilbud for fremtidige brukere 

 Legge til rette for samlokalisering og samordning av tjenester der det er hensiktsmessig 

 

Psykiatri og rus 

 Styrke det holdningsskapende arbeidet blant barn og unge på skolen, i fritida og hjemme 

 Ha tilstrekkelig kapasitet i forebygging og tidlig innsats, for å forhindre langvarige og 
komplekse problemer 

 Legge til rette for et differensiert aktivitets- og arbeidstilbud 

 Tjenestene skal fremme mestring av eget liv (bolig, arbeid, fritid, sosialt, økonomi) 

 Ha en god dialog med brukerne, pårørende, frivilligheten og det offentlige hjelpeapparatet 

 Tjenestene må organiseres slik at de er lett tilgjengelig for brukere og pårørende 

 Etablere flere boligtiltak med ulik grad av tilsyn/tjenester 

 Sikre kapasiteten og kvaliteten i ettervernet for å forhindre tilbakefall 

 Etablere god samhandling med spesialisthelsetjenesten  

 



5 

 

7 Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse  
 

Etter første møte i arbeidsgruppen (22.02.18) ble det nedsatt 3 undergrupper med følgende tema: 

1. Forebygging, tidlig inn, stabilisering 

2. Bistandsboligene 

3. Psykisk helse og rus 

Gruppene ble bedt om å utrede nærmere ulike tiltak innenfor sitt område. Disse ble presentert i 

arbeidsgruppas andre møte 22.03.18. Etter dette møtet prioriterte konsulentene fra Agenda 

Kaupang følgende hovedområder for oppfølging og beregning: 

 Ny beregning av Marienlund 

 Kongleveien – beregne ulike alternativer for videre drift (bygge nytt, gjøre 

brukerrokkeringer, ta tilbake kjøp, mv.) 

 Samlokalisering av enetiltak, inkludert kjøp av tjenester 

 Avvikling av boliger 

 Prosess med skole/barnehage på brukere med omfattende behov for helse og 

omsorgstjenester (dersom man trenger helse og omsorgstjenester for å kunne nyttiggjøre 

seg det pedagogiske tilbudet kan det fattes vedtak om dette – grunnlag for refusjon?) 

 Utrede kjøpstjenestene innen psykisk helse og rus – kan man ta dette i egen regi? Hva 

vil det kreve/koste? 

I det tredje møtet i arbeidsgruppen 25.04.18 ble innspillene fra undergruppene gjennomgått, og 

det var enighet om å ta inn igjen vesentlige forslag fra undergruppe 1 «Forebygging». Dette for å 

få inn det forebyggende aspektet bedre med, der hovedmålet er å redusere eller utsette behovet 

for heldøgnstjenester. For å nå målet må det bygges opp gode og helhetlige forebyggende 

tjenester som gir brukerne og pårørende forutsigbarhet og trygghet, og det må legges inn 

ressurser på de lavere trinnene i omsorgstrappa.  

Bistand har opplevd og opplever fortsatt sterk vekst i tjenestene. Kommunens økonomiplan har i 

liten grad tatt hensyn til dette. Mange av de tiltakene som arbeidsgruppa foreslår tar høyde for 

forventet vekst i tjenestene, og fremstår derfor ikke umiddelbart som innsparinger. Det er fokus 

på hvordan man skal kunne ivareta denne veksten på mest mulig kostnadseffektiv måte – 

hvordan vi må innrette oss for å bruke «mindre mer». Dersom vi ikke forbereder oss på denne 

veksten vil resultatet kunne bli dyre ad hoc løsninger og enetiltak.  

Det fjerde møtet i arbeidsgruppen 08.05.18 hadde fokus på prioriteringer og mulighet for rask 

gjennomføring. Flere av tiltakene er samvirkende. Dersom noen tiltak velges bort, kan ønsket 

effekt utebli. Mange av tilbudene til enkeltbrukere endres vesentlig og samlokaliseres med nye 

tilbud. Det er en utfordring å beregne reelle økonomiske nettovirkninger i budsjett. 
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Nr
. 

Tiltak Konsekvenser Effekt 
18 

Effekt 
19 

Effekt 
20 

Effekt 
21 

1 Øke kapasiteten i den 
ambulante 
miljøarbeidertjenesten- 
sikre 24/7 drift hele 
uken. Økt samarbeid 
mellom den ambulante 
miljøarbeidertjenesten 
og boliger med stedlig 
bemanning.  

Pr i dag er det brukere som har 
tjenester i bolig med stedlig 
bemanning eller tjenester 
organisert som BPA, som kan 
ivaretas med en ambulant 
miljøarbeidertjeneste. Ha tilbud 
om koordinator for å sikre bedre 
samordning og koordinering av 
tjenester. 

  -0,8 -0,8 0,8 

2 Redusert bemanning i 
avlastningsboligen. 

Endringer i antall brukere har 
medført at man har redusert 
bemanningen sammenliknet med 
nivå i 2016. 

1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Avvikle avtale og lyse 
ut konkuranse for 
brukere med behov for 
heldøgnsomsorgstilbud 
som kommunen ikke 
kan ivareta i egen regi.  

Gjennomgang av eksterne kjøp 
med sikte på å reforhandle 
tilbud/pris (sees i sammenheng 
med brukere fra omsorg). Brukere 
med omfattende tjenester, 
endringer i omsorgssituasjon. 

0,9 3,0 3,0 3,0 

4 Avvikle tilbud som følge 
av flytting.  

Endringene skjer som følge av 
bruker har flyttet til annen 
kommune. 

1,2 1,2 1,2 1,6 

5 Etablere nye mer 
driftsoptimale boliger 
og like tilbud. Erstatte 
en del av boligene som 
ikke er driftsoptimale. I 
tillegg medfører 
byggingen økt kapasitet 
(dette er ikke med i 
tiltaket her og vil gi 
lavere enhetskostnader 
for nye tiltak). 

Omrokkere brukersammensetning 
og få en lavere enhetskostnad i 
ny struktur. Redusere 
enhetskostnad med ca. 1,4 mill pr 
plass (brutto). Alle brukerne er 
under ordningen med refusjon og 
medfører at gevinsten blir lavere. 

    3,3 3,3 

6 Etablere nytt tiltak ved 
å samlokalisere flere 
enetiltak  

Benytte en av boligene som vil bli 
ledige etter brukerrokkering og 
etablering av Nye Marienlund. 

    0,5 2,0 

7 Nytt bygg og ny 
brukerrokkering vil 
også gi mer effektiv 
drift.  

Omrokkere brukersammensetning 
og få en lavere enhetskostnad i 
ny struktur. De bygningsmessige 
strukturene setter store 
begrensinger for dagens drift.  

      1,5 

8 Redusere årsverk på 
natt, innføre ambulante 
tjenester som server 
hele kommunen.  

Utrede muligheten for 
samordning, herunder bruk av 
elektronisk tilsyn, ambulante 
tjenester.  

  1,5 1,5 1,5 

9 Avvikle kjøp ved å 
etablerer tilbud i egen 
regi. 

Ha tilbud i egen regi for flere 
brukere for lavere enhetskostnad. 

  0,1 0,1 0,1 

10 Avvikle avtale om 
arbeidspraksis/Mia 

Tilbudet reduseres.   1,2 1,2 1,2 

11 Prosessveileder 
omstilling 

Sikre prosesser med brukere, 
pårørende, ansatte og 
innbyggerne. 

-0,2 -0,8 -0,8 -0,8 

  Totalt - årlig 
økonomisk effekt 
(mill. kr)  

  3,6 7,8 11,6 16,5 
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7.1 Kommentarer til tiltakene 

1. Forebygging, tidlig inn, stabilisering, styrking miljøarbeidertjenesten. 

Opprettelse av virksomhet for forebygging 

Øke kapasiteten i den ambulante miljøarbeidertjenesten- sikre 24/7 drift hele uken. Økt 

samarbeid mellom den ambulante miljøarbeidertjenesten og boliger med stedlig bemanning. 

Pr i dag er det brukere som har tjenester i bolig med stedlig bemanning eller tjenester organisert 

som BPA, som kan ivaretas med en ambulant miljøarbeidertjeneste. Ha tilbud om koordinator for 

å sikre bedre samordning og koordinering av tjenester. Forventet å kunne medføre at brukere kan 

flytte ut fra stedlig bemanning/avvikle tjenester organisert som BPA. 1 tiltak i 2019, ytterligere 1 i 

2020, ytterligere 1 i 2021. 

Effekt:  

 Øke årsverk til ambulante tjenester og årsverk koordinator. 1,5 årsverk i 2019, 3 i 2020. 

Videreføres i 2021.  

 Avvikle tjenester/BPA/stedlig bemanning 

Opprettelse av virksomhet for forebygging 

Bistand opplever sterk vekst i antall brukere, og brukersammensetningen endrer seg. For å 

kunne møte denne utviklingen på en bærekraftig måte, må tjenestene ha større fokus på 

forebygging og tidlig innsats. Det må satses mere på lavere trinnene i omsorgstrappa for å 

begrense eller utsette behovene for heldøgns botilbud. For å få nødvendig trykk på dette bør det 

vurderes å opprette en forebyggende enhet – kanskje dele bistand i en virksomhet for 

forebygging og en virksomhet for bolig. Det er startet et utredningsarbeid via OU-prosessen for 

opprettelse av en forebyggende virksomhet i forhold til følgende tjenester:  

 Individuell plan, koordinerende enhet, aktiv fritid, støttekontakt, omsorgslønn, BPA, 

arbeid, samhandling (BU, videregående skole, spesialisthelsetjenesten mm), Skansen 

aktivitetssenter, miljøarbeidertjenesten, avlastningstiltak, treningsleilighet.   

Vi tror at ved å styrke det forebyggende arbeidet kan vi utsette behovet for heldøgnstjenester 

med inntil 4 år for mange av våre brukere. Aktuelle brukere som i dag bor hjemme, men som vil 

ha behov for heldøgnstjenester når de flytter ut (kartlegging KDP januar 2017):  

 11-17 år: 34 brukere. Gjennomsnitt 5 i hvert årskull 

 18-49 år: 32 brukere. Når tid boligbehovet oppstår vanskelig å forutsi, forebygging viktig 

I tillegg har vi flere hundre brukere med mindre tjenester, som vil ha stor nytte av gode 

forebyggende tiltak for å forhindre negativ utvikling og økte hjelpebehov. 

Hver heldøgnsbeboer i bistand koster i snitt 1,5 mill.kr. netto pr. år. Forebyggende tiltak rundt 

enkeltbrukere har svært variabelt omfang, og for de tyngste brukerne kommer det på over 1 

mill.kr. Et veid snitt for de aktuelle brukerne er kostnader på 0,5-1 mill.kr. pr. år forsiktig vurdert. 

Dersom man forutsetter at gode forebyggende tiltak kan utsette boligbehovet med 4 år for 3 

brukere hvert år vil vi kunne oppnå en innsparingseffekt på 1,5-3 mill. årlig økende til 6-12 mill. 

etter 4 år.  

Alternativ kostnad i bolig for disse 12 er ca. 18 mill.kr. Denne kostnaden vil komme etter hvert. 

Men gode forebyggende tiltak vil midlertidig redusere og utsette disse kostnadene i flere år. 

Merk at dette er en innsparingseffekt og en alternativ kostnad i forhold til forventa nye brukere 

som ikke ligger inne i dagens budsjett.  
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2. Avlastningsbolig 

Redusert bemanning i avlastningsboligen. 

Endringer i antall brukere har medført at man har redusert bemanningen sammenliknet med nivå 

i 2016. Avlastningen har for tiden færre brukere, og turnusen er midlertidig nedskalert til fra ca 16 

til ca. 11 årsverk. Dette fremkommer som et mindreforbruk i regnskapet i 2018. Det forventes 

imidlertid vekst i antall brukere de nærmeste årene, slik at man må ha beredskap for å iverksette 

«normalturnusen» i hht. basisbemanningen.  

Effekt: Innsparing beregnes til ca. 1,5 mill.kr. per år 

 

3. Kjøp av tjenester 

Avvikle avtaler og lyse ut konkurranse for brukere med behov for heldøgnsomsorgstilbud som 

kommunen ikke kan ivareta i egen regi. 

Gjennomgang av kjøpene fra eksterne med sikte på å reforhandle tilbud/pris (sees i 

sammenheng med brukere fra omsorg).  

Alta kommune kjøper tjenester hos flere, men viktigst er avtalene om kjøp av heldøgns tjenester 

til svært ressurskrevende brukere med Stiftelsen Betania og med Aleris.  

Det er store prisforskjeller i avtalene om kjøp av tjenester. Det kan være forhold som gjør at en 

direkte prissammenligning ikke er riktig, men forskjellene er likevel svært store. Dersom 

kommunen skal opprette enetiltak med 2-2-2-bemanning i egen regi vil kostnadene være 

noenlunde like de Betania har. Men dersom man kan organisere tjenestene for flere brukere i en 

felles turnus, vil enhetskostnadene bli vesentlig lavere. Avtalen med Betania utgår 31.12.2019. 

Avtalen har en 12 mnd. oppsigelsestid.  

Arbeidsgruppas forslag:  

 Gjennomgang av avtalene med sikte på samlokalisering.  

o Avtalene med Betania sies opp og lyses ut. 

o Avtalene med Aleris sies opp og lyses ut 

 

Effekt: Benyttet samme beregningsmodell som omsorg- prosent. Forventet innsparing på kr. 3 

mill per år 

 

 

4. Avvikle kjøp av tjenester i annen kommune 

Avvikle tilbud som følge av flytting. 

Endringene skjer som følge av bruker har flyttet til annen kommune.  

 

Effekt: 1,2 mill per år. 
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5. Marienlund ny beregning 

Etablere nye mer driftsoptimale boliger og like tilbud. Erstatte en del av boligene som ikke er 

driftsoptimale. I tillegg medfører byggingen økt kapasitet (dette er ikke med i tiltaket her og vil gi 

lavere enhetskostnader for nye tiltak). 

Effekt: Omrokkere brukersammensetning og få en lavere enhetskostnad i ny struktur. Redusere 

enhetskostnad med ca. 1,4 mill pr plass (brutto). Alle brukerne er under ordningen med refusjon 

og medfører at gevinsten blir lavere, utgjør ca 3 mill per år. 

Vurdering: Gjennomgang av budsjettmessige konsekvenser av de vedtatte utbyggingene på 

Marienlund – kommunestyresak 28/2017. Utbyggingens 1. fase inneholder i alt 22 nye heldøgns 

plasser. Planlagt omdisponering av eksisterende boliger gir en reduksjon på 9 plasser, slik at det 

blir 13 nye boenheter netto. Kostnad ca. 900.000 pr. plass. I dag er netto gjennomsnittspris på 

heldøgns botilbud i bistand på ca. 1,5 mill.kr. Denne utbyggingen innebærer derfor et stort 

innsparingspotensial.  

Bygg A – 2. etasje med 7 aldersplasser  

Planlagt bemanning: 3-3-2. Planlagt flytting fra eksisterende boenheter. Brukerne har i dag 

tilnærmet 1-1-1 bemanning i boligene, men sambruk (særlig på natt) innebærer en samlet 

estimert ressurs på ca. 5-5-2 i dag.  

Bygg A – 1 etasje med 4 avlastningsplasser + 3 treningsleiligheter 

Dette er i realiteten et nytt tilbud for hjemmeboende. Dagens voksenavlastning i Myrveien 9 med 

2 plasser drives i sambruk med boligene der, i dårlige og trange lokaler med store driftsmessige 

begrensninger. Dette tilbudet har i dag 2,3 årsverk. Dette bortfaller.   

Noen av brukerne vil komme inn under den statlige refusjonsordningen sammen med andre tilbud 

de har eksempelvis fra Skansen og fra miljøarbeidertjenesten. Dette er imidlertid svært vanskelig 

å beregne.  

Bygg B – 8 omsorgsboliger 

Planlagt flytting fra eksisterende boenheter for 5 brukere, 3 hjemmeboende/andre 

(kapasitetsøkning). 2 av eksisterende boliger avvikles.  

 

Oppsummert 

Kommunens økonomiplan har ikke lagt inn økte driftsutgifter som følge av denne utbyggingen. 

Marienlund innebærer en kapasitetsøkning og nye forebyggende tiltak. Kommunen har pr i dag 

en «venteliste» på søkere til boliger. Vurderingen er at dersom noen av disse løses ved å tilby 

tjenenester i Marienlund vil dette være kostnadseffektivt. Beregninger viser at enhetskostnadene 

vil reduseres vesentlig i fht nivå 2016. Det er kun gjort små justeringer i forhold til k-sak 28/17. 

Agenda Kaupang’s metode har fokus på nåsituasjonen og dagens brukere, hvem av disse som er 

aktuelle for å flytte til Marienlund, og hvilken innsparing dette gir. Utbyggingen av Marienlund har 

imidlertid et langt videre perspektiv der det er lagt stor vekt på forventet vekst i antall brukere, 

kvalitet, kompetanse/rekruttering og på stordriftsfordeler i tillegg til boligstruktur. 

Enhetskostnadene for enkeltbrukerne vil gå ned, men veksten i brukere fører til at 

totalkostnadene vil øke. Dersom vi ikke forbereder oss på denne veksten må vi forvente betydelig 

større kostnadsvekst bla dyre ad-hoc løsninger og flere enetiltak. 

6. Samordne enetiltak 

Etablere nytt tiltak ved å samlokalisere flere enetiltak 

Samlokalisere flere av dagens enetiltak ved å benytte en av boligene som vil bli ledige etter 

brukerrokkering og etablering av Nye Marienlund. Ny bemanning: 3-3-2, gammel: 4-4-3, 



10 

 

differanse 1,8 pr plass, minus refusjon. Det er ikke gjort endringer sammenliknet med ny modell. 

Gevinsten er derfor mulig større enn det som fremkommer i tabellen. 

 

Forutsetninger: 

 Eksisterende bolig må vurderes helsefaglig, bygningsfaglig og tomt/område 

 Pårørende – prosess for flytting 

 Evt. nybygg – vurdere om man bygger en 3’er, 4’er eller 5’er 

 Samordning gir større fagmiljø, økt kvalitet og mulighet for økt kompetanse - innsparing 

 Økt heltid/redusert fravær – innsparing 

 

Arbeidsgruppens forslag gir en reduksjon på 6,4 årsverk som utgjør en brutto innsparing på 4.8 

mill. kr. Noen av årsverkene er knyttet til brukere med statlig refusjon. Dette vil påvirke gevinsten 

av tiltaket. Et grovt estimat tilsier en økonomisk gevinst på 2,0 mill. kroner. Tiltaket vil tidligst 

kunne realiseres etter at Marienlund er ferdigstilt høsten 2020. 

Effekt:  

 Reduserer refusjonen. Ligger inne med 20 % over innslagspunktet, kan legge inn 35 %. 

 Innsparing per år: 2 mill 

 

7. Bygge ny bistandsbolig 

Nytt bygg og ny brukerrokkering vil gi mer effektiv drift. 

Bygget er gammelt og ikke optimalt driftsmessig. De bygningsmessige strukturene i eksisterende 

bolig setter store begrensinger for dagens drift. Omrokkere brukersammensetning og få en lavere 

enhetskostnad i ny struktur. Vil kreve investeringer i form av nytt bygg. 

Arbeidsgruppen anbefaler et nybygg der personalenheten er sentralt plassert for mer rasjonell 

personalutnyttelse.  

Tar man utgangspunkt i brukerne i 2016/17, og tenker seg et bygg med optimale løsninger 

driftsmessig vil dette kunne gi følgende innsparinger i turnusen: Beregnet innsparing brutto 6,0 

årsverk x 750.000 = 4,5 mill. kroner. Mange av årsverkene er knyttet til brukere med statlig 

refusjon. Dette vil påvirke gevinsten av tiltaket. Et grovt estimat tilsier en økonomisk gevinst netto 

på 1,5 mill. kroner. Dette krever nybygg, uten at gruppen har tatt stilling til hvor boligen bør ligge. 

Men primært ønskes plassering på samme tomt. 

En plassering på Marienlund anbefales ikke da dette er en krevende brukergruppe med en stor 

personalgruppe som vil kreve større arealer enn det som er avsatt på Marienlund. 

Tiltaket vil være et viktig for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Det jobbes 

kontinuerlig med innsparinger i boligen, bla gjennom prosjektet heltidskultur er det spart 0,6 

årsverk.  

Effekt: Innsparing kr. 1,5 mill per år 
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8. Nattjenesten i bistand 

Redusere årsverk på natt, innføre ambulante tjenester som server hele kommunen. 

Bistand har mange tjenestesteder med nattevakt. Forslag om å utrede muligheten for 

samordning, herunder bruk av elektronisk overvåkning, ambulante tjenester, samarbeid mellom 

boliger på natt. 

Effekt: Innsparing et årsverk natt. Utgjør kr. 1,5 mill. 

 

9. Dagsentertilbud psykiatri/rus 

Avvikle kjøp ved å etablere tilbud i egen regi. 

Kjøp av dagsentertilbud for brukere innen psykiatri/rus. Vi må se om vi kan gjøre noen grep for at 

flere skal benytte seg av tjenesten. Tilbudet må ligge mer sentrumsnært.   

Vurderingen er at man kan ivareta dette for flere brukere og til en lavere enhetskostnad ved å 

drifte tiltaket i egn regi. Det legges inne 4 årsverk, dette må utredes nærmere. 

Effekt: Ha tilbud i egen regi for flere brukere for lavere enhetskostnad 

 

10. Avvikle avtale med Aksis om arbeidspraksis/Mia  

Avvikle avtale om arbeidspraksis/Mia 
 

Kommunen kjøper pr i dag tilbud som få brukere benytter. Alta kommune betaler 1,2 millioner per 

år. Er det rett at kommunen skal betale for dette? 600 000 kr til Mia butikken. Arbeidspraksis 

kommunalt 600 000 kr.  

Vurderingen er at dette er et tiltak som ikke hører inn under PLO. Må sees i sammenheng med 
tilbud i Nav og tiltak som medfører å etablere tiltak i egen regi. Konsekvens: Tilbudet reduseres. 

Forslaget oversendes Sosial som skal ha en innsparing på 5 mill.kr. 

 

Effekt: Innsparing kr. 1,2 mill/år 

 

11. Prosessveileder omstilling 

Prosessveileder omstilling - lederstøtte 

Sikre gode prosesser med brukere, pårørende, ansatte og innbyggerne, sikre gevinster, helhet og 

framdrift. Prosessveileder skal ha arbeidssted i helse- og sosialtjenesten 

Effekt: Utgift kr. 800 000 per år. 

 

 


