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HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES ME R 
EFFEKTIVT ENN I DAG?  - RAPPORT FRA AGENDA OKTOBER 2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Agendas rapport ”HVORDAN KAN AREALER TIL HELDØGNS OMSORG UTNYTTES 
MER EFFEKTIVT ENN I DAG?”  tas til orientering. Anbefalingene legges til grunn i det  
videre arbeidet med effektiv arealdisponering i Ringerike kommune. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Agenda Kaupang har vært engasjert av Ringerike kommune til å se på muligheter for å 
utnytte arealer til heldøgns omsorg mer effektivt enn i dag.  
 
 
Beskrivelse av saken 
 
Tema for denne rapporten er derfor å se på muligheter for å utnytte bygningsmassen på en 
bedre måte enn i dag. Dette vil si å ta bort eventuelle produktivitetshindre knyttet til 
bygningsmassen i dag. Siden svært stor andel av budsjettet er lønn, er dette i praksis hindre 
som gjør at en samlet sett har flere på vakt enn nødvendig på grunn av at enhetene er små 
eller at det er andre bygningsmessige forhold som hindrer at tjenestene kan gis på en effektiv 
måte. Eksempel på dette kan være unødig lange transportveier for pasienter pga. f.eks. flere 
plan, eller at innbyrdes avstand internt i enheter eller mellom enheter hindrer mulighet for å 
ha felles nattevakt. 
 
Følgende konkrete alternativer er sammenstilt og vurdert: 

Alternativ 0 
Økt behov for sykehjem (12 plasser) løses gjennom en økning av plasser innenfor nåværende 
struktur; enten ved at ta i bruk ledig tilstøtende areal eller ved å gjøre om tilstøtende areal 
som i dag brukes til andre formål til rom for beboere. I dette alternativet ligger det ellers 
ingen strukturelle endringer i sykehjem. 
 



Det står i dag utviklingshemmede i kø for bolig, samtidig som flere av beboerne som får 
heldøgns bistand av TTF, er i 50 og 60- årene. I alternativ 0 er det forutsatt at et dette er gir 
netto økt behov for 12 boliger; et behov som løses ved å bygge et nytt bofellesskap (for 
eksempel 6 x 2 boliger), helst så nært andre bofellesskap av samme størrelse at de kan inngå 
i samme turnus.    
   
Alternativ 1 i forhold til alternativ 0 
Bygging av større bofellesskap med omsorg for å bedre strukturen og redusere 
driftsutgiftene. Rent faktisk ved å bygge 2 nye bofellesskap (6 x 2) nær hverandre, slik at de 
ansatte kan inngå i samme turnus. Dette vil eksempelvis erstatte Lundveien, Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien. Ellers er alternativet likt med alternativ 0. 
 
Alternativ 2 i forhold til alternativ 0 
Dette alternativet forutsetter følgende endringer i forhold til alternativ 0 
Sykehjemsplassene på Tyribo, Hvelven korttid, Hønefoss omsorgssenter og Austjord tas ut 
av bruk og erstattes av nytt/nye sykehjem. Tyribo selges  og Hønefoss bygges om og brukes 
som kontorlokaler. Hvelven korttid/Austjord (totalt 50 plasser) bygges om til bofellesskap 
for 35 brukere.  
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen ser på rapporten som et nyttig verktøy og korrektiv når framtidens 
omsorgstjeneste i Ringerike kommune skal planlegges og dimensjoneres. Muligheter for 
effektiv drift og disponibel bygningsmasse henger nøye sammen. Rapporten viser allikevel 
at sammensetning av turnusgrupper er langt viktigere i forhold til kostnadseffektivitet, enn 
hvor mange lokalisasjoner tjenesten har. Med andre ord, - antall sykehjem er ikke 
avgjørende for kostnadsbildet, men turnusgruppenes sammensetning og størrelse. 
 
Rapporten legger en rekke forutsetninger til grunn, som bl.a. at Tyribo er salgbart og at 
nødvendige flyttinger av klienter som i dag er tildelt bolig kan la seg gjennomføre.  
 
Rapporten viser også at de nedbemanninger som er gjennomført innen tjenesteområdet nå 
gjør at tjenesten ikke framstår som overbemannet, snarere tvert i mot. Ytterligere 
nedbemanninger vil antagelig ikke være forvarlig dersom ikke omfattende endringer i 
bygningsmassen realiseres. 
 
Rapporten legges fram for politisk orientering. 
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