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Orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte redgjørelser tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

1. Kort gjennomgang av ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

v/kommunalsjef 

 

2. Gjennomgang av organisasjon og driftsform innen Helse og omsorg 

v/kommunalsjef 

 

3. Gjennomgang av Rådmannens forslag til budsjett 2020- 2023 v/ kommunalsjef 

 

4. Svar på spørsmål fra Runar Johansen (H) 

Det ønskes en orientering om risiko knyttet til legemiddeltilgang fra norsk medisinaldepot og 

Brexit avtalen. Det spørres om Helse og omsorg har gjort en vurdering av risikoen. 

Forespørselen er tatt opp med kommuneoverlegen, som skriver følgende: 

Mangel på legemidler 

Statens legemiddelverk (legemiddelverket) er den nasjonale faglige instans som følger og gir 

råd ved legemiddelmangel. 

Mangel på legemidler er en kjent utfordring, som - også uten brexit - er en økende utfordring. I 

2018 var det registrert 684 tilfeller av legemiddelmangel, og over de siste tre årene har 

situasjoner med legemiddelmangel fordoblet seg hvert år.  I 2018 skyldes hovedparten av 

tilfellene utfordringer knyttet til produksjonen i industrien (43 %) og økt salg (16 %). Andre 

årsaker er kan være forårsaket av kompliserte omsetningsstrukturer i det globale 

legemiddelmarkedet. I tillegg til disse meldte manglene var det flere kortvarige 

leveringsproblemer, som også skapte utfordringer for tilgjengeligheten, men i mindre omfang. 
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I Norge er det etablert rutiner og formelle samarbeidsarenaer for å håndtere mangelsituasjoner. 

Legemiddelverket samarbeider med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og 

legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, 

legemiddelprodusentene og apotekene. Problemstillingen følges også av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

Norge har ingen egenproduksjon av legemidler. Alle legemidler importeres. Det betyr at 

legemiddeltilgjengelighet i Norge er tett koblet mot tilgjengeligheten i det internasjonale 

marked. 

Når det oppstår legemiddelmangel løses det ofte uten at pasienten må bytte behandling. Typisk 

finnes alternative legemidler, eventuelt i annen styrke, fra en annen produsent eller importert 

fra annet land eller et parallelt preparat. 

Legemiddelmangel er utfordrende og med få faktorer, som reelt kan påvirkes av norsk 

forvaltning. Det gjelder både på kommunalt og nasjonalt nivå. Kommunen har ansvar for 

etablere en beredskapsplan for «hva gjør vi om?» ved legemiddelmangel, herunder hvordan 

kommunens egne institusjoner vil håndtere en situasjon med mangel på nødvendige medisiner. 

Det kan i en ekstrem mangelsituasjon handle om å bidra til korrekt prioritering av forskriving 

til enkelt individer. Den kommunale risikovurdering vil følge den nasjonale, som utarbeides av 

Legemiddelverket. 

Brexit  

Storbritannia har en stor farmasøytisk industri, som bidrar med flere typer legemidler i 

EU/EØS landene.  

Legemiddelverket har på sine nettsider anført: «Siden Storbritannia er en viktig produsent av 

legemidler, vil en «hard» brexit ytterligere kunne påvirke legemiddelforsyningen, ikke bare i 

Norge men i hele EØS-området. Europeiske legemiddelmyndigheter og EU-kommisjonen har 

samarbeidet om å kartlegge konsekvenser for legemiddelforsyningen og vurdert tiltak. 

Industrien trenger mer tid til nødvendige omstillinger. På europeisk nivå er det derfor innført 

en unntaksordning hvor industrien fortsatt har mulighet til å kvalitetssjekke 

produksjonspartier i Storbritannia i en tidsbegrenset periode.» 
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Det er vanskelig å forutsi presis hvilke konsekvenser brexit vil få. Legemiddelverket følger 

situasjonen nøye, og forbereder seg på ulike scenarier i samarbeid med industrien og andre 

myndigheter. 

Avslutning/Sammendrag 

Legemiddelmangel er en kjent utfordring, allerede i dag. Mange av de kjente forklaringer ligger 

utenfor både legemiddelverkets, nasjonal og kommunal innflytelse.  Det forventes, at brexit vil 

påvirke tilgjengeligheten på legemidler, men presist hvilken konsekvens det vil få er vanskelig å 

forutsi.  Legemiddelverket følger situasjonen nøye og forbereder seg på håndtering av ulike 

konsekvenser. 

 

291019 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016 150 millioner kroner til det treårige forsøket 

med statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet gikk, på vegne av regjeringen ut 

med en invitasjon til norske kommuner om å delta i et tre-årig forsøksprosjekt med statlig 

finansiering av eldreomsorgen (se vedlagte sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til 

deltagelse i forsøk med statlig finansiering).  

Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og 

statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av 

kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. 

Ringerike kommune fattet i vedlagte kommunestyresak vedtak om ikke å delta i prosjektet, 

etter anbefaling fra eldrerådet. Argumentasjon for ikke å delta framkommer i vedlagte sak. 

Opprinnelig skulle 18 kommuner delta, men til slutt ble bare seks kommuner med på forsøket, 

som har pågått siden 1. mai 2016.  

De seks kommunene som har deltatt i forsøket, er Lillesand, Os, Hobøl, Stjørdal, Spydeberg 

og Selbu. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet ønsker alle å fortsette i prøveprosjektet. 

Forsøket er nå evaluert, og besluttet utvidet til 2020. Samtidig åpner direktoratet for at inntil 

20 kommuner til kan få delta i prosjektet, med søknadsfrist 1.2.2020. 

Evalueringen viser følgende hovedtrekk: 

Økte kostnader til tjenesten 

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall 

brukere. Gjennomgangen av tallmaterialet viser en betydelig økning i de såkalte A-

kommunenes kostnader på en del områder som i forsøket er blitt finansiert gjennom 

enhetspriser for ulike tjenester. 

Evalueringen peker på følgende hovedtrekk i utviklingen: 
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 Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper. De fire A-

kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 

til 2017. 

 Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket 

har svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. 

 Betydelig økning i kostnader for sykehjem. Selv om kommunen satser mer på 

hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent 

fra 2015 til 2017 i A-kommunene 

Økt utgifter for staten 

Ifølge rapporten gir forsøket økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene. 

Evalueringen forteller om en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 

prosent. 

Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette 

langt fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd 

som følge av finansieringsmodellen konkluderer evalueringsrapporten med. 

Økt kompetanse 

Forsøket har også gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen, ifølge 

evalueringen. Den konkluderer med økt kompetanse og samhandling, en opplevelse av styrket 

brukermedvirkning og bedre vedtakspraksis og bedre styringsgrunnlag. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen innstilte negativt i forrige runde, og vil anbefale kommunestyret å ikke delta i noe 

forsøk på nåværende tidspunkt. 

Rådmannen vil oppgi følgende hovedgrunner for dette: 

 Ringerike kommune har kommet godt i gang med omstillingsarbeidet, men er på langt 

nær ferdig med dette arbeidet. Å trekke hele budsjettet til omsorgssektoren ut, for så å 

tilbakeføre dette med en fire%-vis styrkning som en «øremerket bevilgning», vil frata 

kommunestyret disposisjonsretten over disse midlene, og skjerme eldreomsorgen fra de 

budsjettmessige endringer som følger av omstillingsarbeid. Sett i relasjon til den store 

andel disse tjenestene utgjør i budsjettet, og dermed kommunestyrets handlingsrom, vil 

dette bety at de andre enhetene i kommunen vil «måtte bære alle belastningene» med 

de pågående endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette 

ville medføre.  

 Som evalueringen viser har deltagende kommuners kostnader økt. De fikk beholde 

helsebudsjettet fra 2015 tillagt stimuleringsmidler på 4%.  Rådmannen er svært betenkt 

når det gjelder hvordan disse kommunene skal ta merforbruket ned igjen, når 

forsøksperioden er slutt. 

 Blant deler av fagmiljøene inne omsorg, vil sikkert en slik tankegang som prosjektet 

initierer kunne virke besnærende, men vil samtidig innebære et alvorlig angrep på det 

kommunale selvstyrte. Kommunestyret vil således måtte prioritere alle sine ønskede 

disposisjoner innenfor det som er igjen av kommunens budsjett etter at 

omsorgskostnadene er trukket ut.  

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en «fredning» av 

omsorgsbudsjettet, med 4 % økning av rammene i en 3-års periode, men deretter skal 

dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten gjennomføringen av påbegynte 
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nødvendige prosesser. Det er etter rådmannens syn svært viktig at organisasjonen nå 

holder fokus på de mål og strategier som er valgt, og ikke avspores av en tre-årig 

prosjektdeltagelse som påmange måter vil være et eksperiment. 

 

Vedlegg 

 Invitasjon fra Helsedirektoratet om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av 

omsorgstjenestene av 30.6.2015. 

 Sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering. 

 Invitasjon til å søke deltagelse ved utvidelse av prosjektet i 2020 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/4843-1   Arkiv:   

 

 

Orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte redgjørelser tas til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

1. Kort gjennomgang av ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

v/kommunalsjef 

 

2. Gjennomgang av organisasjon og driftsform innen Helse og omsorg 

v/kommunalsjef 

 

3. Gjennomgang av Rådmannens forslag til budsjett 2020- 2023 v/ kommunalsjef 

 

4. Svar på spørsmål fra Runar Johansen (H) 

Det ønskes en orientering om risiko knyttet til legemiddeltilgang fra norsk medisinaldepot og 

Brexit avtalen. Det spørres om Helse og omsorg har gjort en vurdering av risikoen. 

Forespørselen er tatt opp med kommuneoverlegen, som skriver følgende: 

Mangel på legemidler 

Statens legemiddelverk (legemiddelverket) er den nasjonale faglige instans som følger og gir 

råd ved legemiddelmangel. 

Mangel på legemidler er en kjent utfordring, som - også uten brexit - er en økende utfordring. I 

2018 var det registrert 684 tilfeller av legemiddelmangel, og over de siste tre årene har 

situasjoner med legemiddelmangel fordoblet seg hvert år.  I 2018 skyldes hovedparten av 

tilfellene utfordringer knyttet til produksjonen i industrien (43 %) og økt salg (16 %). Andre 

årsaker er kan være forårsaket av kompliserte omsetningsstrukturer i det globale 

legemiddelmarkedet. I tillegg til disse meldte manglene var det flere kortvarige 

leveringsproblemer, som også skapte utfordringer for tilgjengeligheten, men i mindre omfang. 



- 

 

 

I Norge er det etablert rutiner og formelle samarbeidsarenaer for å håndtere mangelsituasjoner. 

Legemiddelverket samarbeider med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og 

legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, 

legemiddelprodusentene og apotekene. Problemstillingen følges også av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

Norge har ingen egenproduksjon av legemidler. Alle legemidler importeres. Det betyr at 

legemiddeltilgjengelighet i Norge er tett koblet mot tilgjengeligheten i det internasjonale 

marked. 

Når det oppstår legemiddelmangel løses det ofte uten at pasienten må bytte behandling. Typisk 

finnes alternative legemidler, eventuelt i annen styrke, fra en annen produsent eller importert 

fra annet land eller et parallelt preparat. 

Legemiddelmangel er utfordrende og med få faktorer, som reelt kan påvirkes av norsk 

forvaltning. Det gjelder både på kommunalt og nasjonalt nivå. Kommunen har ansvar for 

etablere en beredskapsplan for «hva gjør vi om?» ved legemiddelmangel, herunder hvordan 

kommunens egne institusjoner vil håndtere en situasjon med mangel på nødvendige medisiner. 

Det kan i en ekstrem mangelsituasjon handle om å bidra til korrekt prioritering av forskriving 

til enkelt individer. Den kommunale risikovurdering vil følge den nasjonale, som utarbeides av 

Legemiddelverket. 

Brexit  

Storbritannia har en stor farmasøytisk industri, som bidrar med flere typer legemidler i 

EU/EØS landene.  

Legemiddelverket har på sine nettsider anført: «Siden Storbritannia er en viktig produsent av 

legemidler, vil en «hard» brexit ytterligere kunne påvirke legemiddelforsyningen, ikke bare i 

Norge men i hele EØS-området. Europeiske legemiddelmyndigheter og EU-kommisjonen har 

samarbeidet om å kartlegge konsekvenser for legemiddelforsyningen og vurdert tiltak. 

Industrien trenger mer tid til nødvendige omstillinger. På europeisk nivå er det derfor innført 

en unntaksordning hvor industrien fortsatt har mulighet til å kvalitetssjekke 

produksjonspartier i Storbritannia i en tidsbegrenset periode.» 



- 

Det er vanskelig å forutsi presis hvilke konsekvenser brexit vil få. Legemiddelverket følger 

situasjonen nøye, og forbereder seg på ulike scenarier i samarbeid med industrien og andre 

myndigheter. 

Avslutning/Sammendrag 

Legemiddelmangel er en kjent utfordring, allerede i dag. Mange av de kjente forklaringer ligger 

utenfor både legemiddelverkets, nasjonal og kommunal innflytelse.  Det forventes, at brexit vil 

påvirke tilgjengeligheten på legemidler, men presist hvilken konsekvens det vil få er vanskelig å 

forutsi.  Legemiddelverket følger situasjonen nøye og forbereder seg på håndtering av ulike 

konsekvenser. 

 

291019 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016 150 millioner kroner til det treårige forsøket 

med statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet gikk, på vegne av regjeringen ut 

med en invitasjon til norske kommuner om å delta i et tre-årig forsøksprosjekt med statlig 

finansiering av eldreomsorgen (se vedlagte sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til 

deltagelse i forsøk med statlig finansiering).  

Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og 

statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av 

kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. 

Ringerike kommune fattet i vedlagte kommunestyresak vedtak om ikke å delta i prosjektet, 

etter anbefaling fra eldrerådet. Argumentasjon for ikke å delta framkommer i vedlagte sak. 

Opprinnelig skulle 18 kommuner delta, men til slutt ble bare seks kommuner med på forsøket, 

som har pågått siden 1. mai 2016.  

De seks kommunene som har deltatt i forsøket, er Lillesand, Os, Hobøl, Stjørdal, Spydeberg 

og Selbu. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet ønsker alle å fortsette i prøveprosjektet. 

Forsøket er nå evaluert, og besluttet utvidet til 2020. Samtidig åpner direktoratet for at inntil 

20 kommuner til kan få delta i prosjektet, med søknadsfrist 1.2.2020. 

Evalueringen viser følgende hovedtrekk: 

Økte kostnader til tjenesten 

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall 

brukere. Gjennomgangen av tallmaterialet viser en betydelig økning i de såkalte A-

kommunenes kostnader på en del områder som i forsøket er blitt finansiert gjennom 

enhetspriser for ulike tjenester. 

Evalueringen peker på følgende hovedtrekk i utviklingen: 



- 

 Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper. De fire A-

kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 

til 2017. 

 Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket 

har svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. 

 Betydelig økning i kostnader for sykehjem. Selv om kommunen satser mer på 

hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent 

fra 2015 til 2017 i A-kommunene 

Økt utgifter for staten 

Ifølge rapporten gir forsøket økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene. 

Evalueringen forteller om en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 

prosent. 

Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette 

langt fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd 

som følge av finansieringsmodellen konkluderer evalueringsrapporten med. 

Økt kompetanse 

Forsøket har også gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen, ifølge 

evalueringen. Den konkluderer med økt kompetanse og samhandling, en opplevelse av styrket 

brukermedvirkning og bedre vedtakspraksis og bedre styringsgrunnlag. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen innstilte negativt i forrige runde, og vil anbefale kommunestyret å ikke delta i noe 

forsøk på nåværende tidspunkt. 

Rådmannen vil oppgi følgende hovedgrunner for dette: 

 Ringerike kommune har kommet godt i gang med omstillingsarbeidet, men er på langt 

nær ferdig med dette arbeidet. Å trekke hele budsjettet til omsorgssektoren ut, for så å 

tilbakeføre dette med en fire%-vis styrkning som en «øremerket bevilgning», vil frata 

kommunestyret disposisjonsretten over disse midlene, og skjerme eldreomsorgen fra de 

budsjettmessige endringer som følger av omstillingsarbeid. Sett i relasjon til den store 

andel disse tjenestene utgjør i budsjettet, og dermed kommunestyrets handlingsrom, vil 

dette bety at de andre enhetene i kommunen vil «måtte bære alle belastningene» med 

de pågående endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette 

ville medføre.  

 Som evalueringen viser har deltagende kommuners kostnader økt. De fikk beholde 

helsebudsjettet fra 2015 tillagt stimuleringsmidler på 4%.  Rådmannen er svært betenkt 

når det gjelder hvordan disse kommunene skal ta merforbruket ned igjen, når 

forsøksperioden er slutt. 

 Blant deler av fagmiljøene inne omsorg, vil sikkert en slik tankegang som prosjektet 

initierer kunne virke besnærende, men vil samtidig innebære et alvorlig angrep på det 

kommunale selvstyrte. Kommunestyret vil således måtte prioritere alle sine ønskede 

disposisjoner innenfor det som er igjen av kommunens budsjett etter at 

omsorgskostnadene er trukket ut.  

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en «fredning» av 

omsorgsbudsjettet, med 4 % økning av rammene i en 3-års periode, men deretter skal 

dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten gjennomføringen av påbegynte 



- 

nødvendige prosesser. Det er etter rådmannens syn svært viktig at organisasjonen nå 

holder fokus på de mål og strategier som er valgt, og ikke avspores av en tre-årig 

prosjektdeltagelse som påmange måter vil være et eksperiment. 

 

Vedlegg 

 Invitasjon fra Helsedirektoratet om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av 

omsorgstjenestene av 30.6.2015. 

 Sak 134/15 Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering. 

 Invitasjon til å søke deltagelse ved utvidelse av prosjektet i 2020 

 

 

 Ringerike kommune, 30.10.2019 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statl¡g finansiering

På vegne av Høyre- og FrP-regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke
om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering
av omsorgstjenester.

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren
Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre
måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle
tjenestemottakere.

De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens
omsorgstjenester, og å bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av
omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og brukergrupper.

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte
budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere
behovsdekning. Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra
og med 01.05.16. Forsøket skal evalueres.

To ulike modeller skal prøves ut:

Modell A

Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig
finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling av omsorgstjenester som
en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke
tjenesteproduksjonen.

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Kirsten Petersen, flf .:24163188
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo " Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo 'Tlf.: 810 20 050
Faks:24 16 3û 01 , Org.nr.: 983 544 ô22 . postmottak@helsedir.no " wvwv.helsedirektoratet.no



Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for utvalgte
tjenester som inngår i ordningen. Tildelingskontor i deltagende kommuner vil fortsette
å håndtere tildelingen av tjenester. På samme måte som i dag vil forsøkskommunene
stå ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir
som i dag.

Modell B

Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren
øremerkes gjennom et statlig tilskudd og det gis et inntektspåslag på 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune.

Finansierinq

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra
kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for
forsøksperioden. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i

kommuneøkonomien de tre årene forsøket løper. Helsedirektoratet tildeler midlene til
kommunene gjennom:

. Modell A. Øremerket tilskudd og en statlig prismodell

. Modell B: Øremerket tilskudd.

Roller oo ansvar

Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen.
Kommuner som velges ut til deltagelse i ordningen inngår en avtale med
Helsedirektoratet. Avtalen vil regulere og beskrive kommunens og Helsedirektoratets
roller og ansvar i forsøksperioden.

Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de deltar i.

De kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøkets modell A, vil få tett oppfølging av
Helsedirektoratet, og ansatte ved tildelingskontoret vil få opplæring.

Kriterier for deltaoelse

. Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.

. Kommuner som søker om deltagelse i forsøksordningen må ha oppgaven
<tildeling av omsorgstjenester> adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt
kunne skille disse før forsøksoppstart.

. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester
bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.

. Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av
omsorgstjenester.
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Kommunen må tilrettelegge for å kunne ?,1øpe tjenester fra andre leverandører
hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.

Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid

om forsøksordningen med Helsedirektoratet.

Det utarbeides et eget søknadsskjema som må fylles ut, se www.helsedir.no/sio

Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Det kan påregnes at valg av deltagende kommuner er foretatt innen 15. januar 2016.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Kirsten Petersen, tlf: + 47 810 20 050, eller
sio@helsedir.no

Vennlig hilsen

Anette Mjelde e.f.
Fungerende divisjonsdirektør

Michael Christian Kaurin
Fungerende avdelingsdirektør

Do ku m e ntet e r godkje nt e I ektro n isk

Vedlegg Forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenesten. Rammer
for forsøket og søknadsprosess.

Kopi:
Landets fylkesmenn
Kommunenes Sentralforbund (KS)

a

a
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en 

forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av 

omsorgstjenester. Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i 

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren 

Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre måte enn i 

dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med 

statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere 20 kommuner og 

vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Følgende tjenester inngår i forsøket: Alle opphold i 

sykehjem (inkl. rehabilitering), alle former for avlastning, trygghetsalarm, støttekontakt, 

BPA, alle former for praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie samt ergo- 

og fysioterapitjenester i hjemmet. 



Det legges til grunn at forsøket skal omfatte to modeller (modell A og modell B). I 

kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier, en 

retningsgivende budsjettramme og en statlig finansierings- og prismodell. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av en statlig overslagsbevilgning. 

I kommuner innenfor modell B fortsetter kommunen å tildele tjenester som i dag. Midler til 

kommunen gis som et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av kommunen selv. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøket. 

Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket. Helsedirektoratet har 

prosjektorganisert utrednings- og forberedelsene, og betegner prosjektet «Statlig initierte 

omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). 

Deltagelse i forsøket er frivillig. Kommuner som søker bestemmer ikke selv hvilken 

modell de skal delta i. Helsedirektoratet vil fordele kommuner på de to modellene, med en 

jevn fordeling av kommuner i de to modellene. Det påregnes en prosjektperiode på tre år. 

 

Modellbeskrivelse modell A:  

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig finansiering gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Nåværende 

tildelingsansvarlige skal fortsette å håndtere tildelinger og opprettholder sitt 

ansettelsesforhold i kommunen. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven. 

Ansatte ved tildelingstjenesten inngår i et tett samarbeid med Helsedirektoratet og skal etter 

avtale mellom Helsedirektoratet og kommunen følge statlige kriterier for tjenestetildeling. 

 

Modellbeskrivelse modell B:  

I forsøket skal det prøves ut om øremerket sektortilskudd til kommunen gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning.  

 

Ved begge modeller gjelder at  

 Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 

helse- og omsorgstjenestelovens 5 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i 

forsøksperioden. 

 Kommunens planleggingsansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen 

omsorgstjenestene opprettholdes. Kommunen skal i forsøksperioden sikre 

nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

 På samme måte som i dag vil kommunen stå ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. 

Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers 

side. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. 

 

Økonomiske rammer under forsøksperioden: 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra 

eksisterende øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 

tjenester og andre inntekter di rekte knyttet til omsorgsvirksom heten. 



I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Øvrige 

inntekter videreføres som før. 

Det legges til grunn at egenbetalingsordninger videreføres på samme reelle nivå, og at 

kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt utnytter de muligheter som ligger i 

eksisterende øremerkede tilskuddsordninger.  

Kommunene viderefører arbeidsgiveransvaret for sine ansatte på tildelingskontoret, slik at 

retten til å kreve kompensasjon fra NAV for fravær, videreføres for forsøkskommunene på 

linje med andre kommuner. 

Kommunene kompenseres for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, tillagt den generelle veksten 

i kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt realinntektsvekst til blant 

annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige regnskapstall for 

2015, jf. KOSTRA, og uttrekket vil ta utgangspunkt i kommunenes netto driftsutgifter på 

KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte forhold skulle tilsi det, f.eks. 

dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det også kunne tas 

hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket. 

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket 

tilskudd og en statlig prismodell. 

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd. 

 

Økonomi 

De kommunene som deltar i forsøket vil få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester inntektspåslaget er oppad begrenset til 25 mill. kroner pr år 

for en enkelt kommune. Påslaget vil bli gitt med 8 måneders effekt i 2016, 12 måneders 

effekt i 2077 og 2018, og 4 måneders effekt i 2019. Utmålingen av det øremerkede tilskudd 

vil skje våren 2016, forut for forsøksperioden, men etter at forsøkskommunene er bestemt. 

I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon. Inntil 500 000 kroner per 

kommune per år kan øremerkes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunen. 

Dersom kommunen ikke greier å produsere de tjenester som er bestilt etter de statlige 

tildelingskriterier til den stykkpris staten setter, vil kommunen måtte dekke underskuddet. 

I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til 

omsorgstjenester, uten spesifikke bindinger, men inntektspåslaget skal gå til videreutvikling 

av kommunale omsorgstjenester med vekt på kvalitetshevende tiltak, forebyggende tjenester 

og utvikling av nye tjenester. For øvrig avgjør kommunen selv den nærmere 

budsjettfordelingen av det øremerkede tilskuddet, så lenge det skjer til omsorgstjenester. 

Kostnader som ligger fast, og som i liten grad påvirkes av vedtak om tildeling av tjenester til 

den enkelte bruker, blir tilført kommunen som en øremerket årlig «rundsumstilskudd». 

Eksempler på slike kostnader er drift av tildelingskontor og den faste ledelsen i kommunens 

omsorgstjeneste. 

«Rundsumstilskuddet» vil også omfatte tjenester som kommunen tilbyr som åpne eller 

oppsøkende tjenester (eksempelvis eldresentre og oppsøkende hjemmebesøk) og uten at 

brukere må ha vedtak om denne tjenesten. 

Inntektspåslaget vil etter at forsøket er avsluttet bli trappet ned over 3 år. 

 



Kriterier for å få tjenester: 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

Det tas utgangspunkt i utvalgte tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven 5 3-2, 5 og 6 

ledd, 55 3-6 og 3-8. 

Med utgangspunkt i kommunale kriteriedokument og tjenester som rapporteres i IPLOS, har 

Helsedirektoratet utformet kriterier på et sett av tjenester. Helsedirektoratet har valgt å gjøre 

et tydelig skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene er delt opp i to hovedkategorier; 

hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser svært positivt på at staten initierer et sett med kriterier for å etablere 

omsorgstjenester som sikrer like tilbud i hele landet. I dag er det det enkelte kommunestyre 

som vedtar slike kriterier i egen kommune, og angir med dette hvilket nivå (også 

kostnadsnivå) den enkelte kommune skal ha. Dette fører til forskjellsbehandling av 

omsorgstrengende fra kommune til kommune. Vi ser allerede i dag en uheldig utvikling av 

dette, ved at omsorgstrengende velger å flytte mellom kommuner for å få det tilbudet de 

mener de trenger (omsorgsflyktninger). 

Organisatorisk er det ikke noe i veien for at Ringerike kommune søker å få delta i et slikt 

prosjekt. Kommunen har et kompetansemessig sterkt tildelingskontor, adskilt fra 

tjenesteproduksjonen, og kan enkelt dokumentere de krav direktoratet setter til deltakerne er 

oppfylt. 

Driftsmessig er rådmannen svært betenkt når det gjelder flere forhold som ligger i slik 

prosjektdeltagelse: 

1. Ringerike kommune er kommet langt, men er ikke ferdig med de 

omstillingsprosesser som er nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester og 

nødvendig framtidsrettet utvikling innen helse og omsorgsfeltet. Å legge et slikt stort 

prosjekt inn i kommunens mest kostnadskrevende og personellintensive virksomhet 

parallelt med de prosesser som må videreføres, vil kunne virke svært forstyrrende på 

det pågående arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet til de disponible rammer. 

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en 4 % økning av rammene i en 

3-års periode, men så skal dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten 

gjennomføringen av de nødvendige prosesser som nå pågår. Det er etter rådmannens 

syn svært viktig at organisasjonen nå holder fokus på de mål og strategier som er 

valgt, og ikke avspores av prosjektdeltagelse som kun vil være et eksperiment. 

2. Prosjektet vil trekke ut helse og omsorgstjenestens budsjett fra kommunens budsjett, 

for så å tilbakeføre dette (tillagt 4 %) som øremerkede midler. Et slikt valg ville være 

å frata rådmannen muligheten for også å innbefatte denne tjenesten i det 

omstillingsarbeidet som pågår. Sett i relasjon til den store andel disse tjenestene 

utgjør i budsjettet, og dermed rådmannens handlingsrom, vil dette bety at de andre 

enheter i kommunen vil «måtte bære belastningene» med de pågående 

endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette ville 

medføre.  

3. Ringerike kommune innførte en ordning i 2008 der de operative enheter i 

omsorgstjenesten fikk tilført økonomiske ressurser knyttet opp i mot de tjenester som 

tildelingskontoret tildelte og som enhetene skulle utføre. De enkelte tjenestene var 



kostnadsberegnet (stykkpris), og enhetene fikk tilført ressurser hver måned i forhold 

til det som var bestilt (ISF
i
-modell/Bestiller-utførermodell). Dette var også året 

utgiftene til helse og omsorg «eksploderte». Det er mulig dette skjedde fordi de 

faktiske utgiftene ble synliggjort og realisert, eller fordi tildelingskriteriene var «for 

slakke», men modellen ble også forskjellig mottatt, bl.a. fordi mange mente den 

«banet vei» for større bruk av private aktører i tjenesten. Kommunen forlot denne 

modellen i 2012, men det statlige prosjektet som direktoratet inviterer til deltagelse i 

er basert på samme tankegang, riktignok nå med statlige tildelingskriterier.  

Rådmannen hadde ikke vært så bekymret dersom man kunne garantere at en deltagelse i 

forsøket fra Ringerike kommunes side kunne garanteres å havne i modell B. Det er 

uttrykkelig presisert fra direktoratets side at dette kan ikke deltagende kommuner selv 

påvirke. Rådmannen er også skeptisk til at kommunen skal garantere nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser i forsøksperioden, når tildeling av tjenester skal 

skje etter kriterier kommunen selv ikke har bestemt. En deltakelse i dette prosjektet vil i 

realiteten frata kommunestyret styringsretten over disse tjenestene i prosjektperioden. 

Ut fra en helhetlig vurdering, og med bakgrunn i den prosessen kommunen er inne i, vil ikke 

rådmannen anbefale at det søkes om deltagelse på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser 

allikevel en rekke positive effekter for omsorgstjenesten selv om man ikke deltar aktivt i 

selve prosjektet. De statlige tildelingskriterier, kostnadsnøkler og analyser vil være fullt 

tilgjengelige for «benchmarking» i forhold til Ringerike kommunes tildelingskriterier og 

kostnadsnivå i hele forsøksperioden. Likeens de evalueringsdata og erfaringsgrunnlag som 

måtte komme i ettertid, selv om Ringerike kommune ikke aktivt deltar på nåværende 

tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

                                                 
i InnsatsStyrt Finansiering 
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Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester

Regjeringen har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å utvide forsøket med statlig finansiering av
omsorg stjenesten. Det åpnes for at 6 nye kommuner og Indre Østfold kommune kan søke om
deltagelse.

Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. De kommuner som
blir med i prosjektet får gjennom dette mulighet til å påvirke morgendagens omsorgstjenester,
og bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av tjenester. Forsøket omfatter alle
omsorgstjenester og brukergrupper. Forsøket ev alueres.

Innretningen på forsøket:

Kommuner skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, arbeidsprosess - og
tjenestekriterier.

Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset
oppad til 28 mill. kr oner i 2020 for en enkelt kommune.

Forsøket finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra
kommunenes rammetilskudd. Tilskudd gis kommunen for omsorgstjenestene ut fra en
aktivitetsbasert finansieringsmodell og et tilskudd til tjenes ter det ikke fattes vedtak om.

Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen. De
kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøket, vil få tett oppfølging av Helsedirektoratet.
Det er utarbeidet kriterier for deltagelse i forsøket der det blant annet forutsettes at
kommunestyret har vedtatt deltakelse i forsøksordningen.
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For nærmere informasjon om forsøkets innhold, søknadsprosess og kriterier for utvelgelse av
kommuner for deltagelse vises til

Kunngjøringen på Helsedirektoratets nettsider
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig - finansiering - av - omsorgstjenester og

I nformasjonsmøte den 18. november i Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 2, Oslo.

Møtet streames og legges ut på nett i etterkant.

Søknadsfrist for Indre Østfold kommune er 01.12.2019, for andre kommuner er søknadsfristen
01.02.2020.

Vennlig hilsen

Kristin Mehre e.f.
Avdelingsdirektør

Kirsten Petersen
Prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk
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