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Forord 
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. 

Rapporten er skrevet av Finn Arthur Forstrøm med Svein Lyngroth som kvalitetsikrer. 

Disponibel tidsramme (knappe 3 uker) gjør at beregninger og vurderinger er bygget på 
kjent viten i dag. Rapporten er blitt i et nært samarbeid med oppdragsgiver.     

 

 

Høvik, 12. oktober 2012 

Agenda Kaupang AS 
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 Bakgrunn 1
Ringerike kommune har gjennom flere år hatt en svært presset økonomisk situasjon. 
Situasjonen er så prekær at en i flere år har vært i det såkalte Robek-registeret, som 
medfører at en må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å 
kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.   

En av årsakene til dette har vært relativt sett store utgifter til pleie og omsorg i 
kommunen. Det har derfor vært gjennomført omfattende reduksjoner i årsverk. 
Reduksjoner som både skyldes produktivitetsøkninger og reduksjoner i tilbudet.  

I løpet av fjoråret ble det gjennomført reduksjoner tilsvarende 28 millioner kroner, i år 
er kravet 31millioner til. 

Så langt har reduksjonene hvert gjennomført uten store endringer i bygningsmassen 
som brukes til heldøgn omsorg. Siden allerede gjennomførte reduksjoner har gjort 
tjenesten mer produktiv og tjenestevolumet mindre, blir det stadig vanskeligere å 
gjennomføre nye reduksjoner. 

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. 

Disse vurderingene skal ses over tid og også ta for seg mulig utvidelse og eller/ 
endring av den bygningsmassen som i dag brukes til heldøgns omsorg. I et langsiktig 
perspektiv er det viktig å vurdere Ringerikes kommunes relative nivå i forhold til andre 
kommuner og framtidige behov når det gjelder omfang av institusjonsplasser og 
boliger med heldøgns omsorg. Dette var viktige tema i rapporten” FAKTA, FIGURER OG 
FREMTIDENEN, GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE 
KOMMUNE”. En rapport utarbeidet av Rune Snildal. I denne rapporten har vi bygd på de 
konklusjoner som trekkes i denne rapporten. Utdrag fra rapporten er lagt til vedlegg 1. 

1.1 Metode 
Siden en på noe sikt (om ca. 10 år i henhold til vedlegg 1) må øke kapasiteten i 
sykehjem er spørsmålet om en bør gjøre det nå og ta i bruk deler av bygningsmassen 
der til bofelleskap slik at størrelsen her kan bli mer driftsøkonomisk. 

Oppgaven er derfor å vurdere følgende tre alternativer opp mot hverandre. Alternativer 
som på følgende måte vil variere fram til behov for utbygging av ny 
sykehjemskapasitet oppstår;  

• Alternativ 0; Ingen endring av struktur for sykehjem og for boliger med omsorg. 
Utbygging av boliger med omsorg for å dekke økt etterspørsel som planlagt. Helt 
konkret har vi forutsatt utbygging av 12 institusjonsplasser (se vedlegg 1) og netto 
økning av 12 boliger til beboerne som får heldøgns bistand av TTF (nærmere 
utdypet i avsnitt 3.1)      

• Alternativ 1; Struktur som i dag for sykehjem. Bygging av større bofellesskap med 
omsorg for å bedre strukturen og redusere driftsutgiftene; en del av de minste 
enhetene tas ut av bruk. 
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• Alternativ 2: Utbygging av nytt sykehjem nå. Tilsvarende kapasitet i ett eller flere 
sykehjem omgjøres til bofellesskap. Dette gjøres både for å dekke økt 
kapasitetsbehov for bofellesskap samt for å bedre strukturen; både i bofellesskap 
og for sykehjem.            

Vi legger opp til en marginal tilnærming der alternativ 1 og alternativ 2 vurderes i 
forhold til alternativ 0. Sluttresultatet består av anslag på forskjeller når det gjelder 
økonomi og vurderinger av styrker og svakheter for beboere og pårørende.   

En nærmere spesifisering av disse alternativene gjøres i avsnitt 3.1, etter at vi kapittel 
2 gjør en vurdering av potensialet for strukturrasjonalisering.   

 Vurdering av potensialet for strukturrasjonalisering  2
Tjenestene innenfor heldøgns omsorg kan deles inn slik etter ansvarsområde; 

• Sykehjem med i alt 6 enheter 

• TTF med i alt 10 enheter 

• Hjemmetjenesten med i alt 2 enheter 

Før vi skal se nærmere på de ulike enhetene skal vi gå nærmere inn på hva som 
generelt kan sies om forholdet mellom størrelse og effektivitet.  

2.1 Forholdet mellom størrelse og effektivitet 
Agenda Kaupang har foretatt en sammenstilling av bemanningsplaner for ulike 
turnusgrupper fra ulike sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg i 
kommunene Oslo, Bergen, Asker, Kongsvinger, Tinn, Vang, Nittedal og Rælingen. Vi 
har sett på sammenhengen mellom størrelsen på gruppen med antall beboere og 
pleiefaktor. Resultatet viser at det er store kostnadsulemper for enheter med færre en 
12 brukere. Pleiefaktoren går da vesentlig opp for at turnusen skal bli fullstendig.   

Det er særlig for kveld og natt pleiefaktoren reduseres når størrelsen på grunnenheten 
øker. Dersom det er to bemanningsgrupper hvor det samarbeides om nattevaktene, vil 
pleiefaktoren reduseres. Et eksempel er felles nattevakt for to grupper med 8 beboere. 

Det finnes svært liten forskning knyttet til hva som er effektive størrelser på enheter 
innenfor pleie og omsorg. Gjennom et oppdrag for Sandes og Stavanger hvor vi blant 
annet gikk gjennom forskning på området, konkluderte vi med følgende; 

Dimensjonering av grunnenhetene synes å være et viktig virkemiddel for å få en mest 
mulig effektiv drift av tjenestene. Turnus-gruppen utgjør grunnenheten.  

Vi har utarbeidet en teoretisk skisse som viser forholdet mellom produktivitet og 
kvalitet sett i sammenheng. I neste figur viser vi hvordan kvalitet og utgiftsnivå 
påvirkes av størrelsen på grunnenheten, her definert ved antall årsverk. 



 

                         
                                           9 R7893 

 
Figur 2.1 Skisse av hvordan kvalitet og utgiftsnivå (kostnad pr. enhet) påvirkes av størrelsen på 
enheten 

Ved sykehjem er det de totale ressursene knyttet til natt og tilgang til sykepleiekompe-
tanse på kveld, natt og helg som fører til at mindre sykehjem og grunnenheter/-
bemanningsgrupper er dyrere å drifte enn større. Samtidig er det knyttet noe flere valg-
muligheter til større grupper1. På tilsvarende måte er dette gjeldende for hjemmebasert 
omsorg og boliger til funksjonshemmede.  

En grunnenhet oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelse på 13–14 årsverk. 
Når gruppen blir større enn dette, vil stordriftsfordelene forsterkes parallelt med 
økning i størrelsen på ansattgruppen.  

Denne effekten er lavere enn den er under grensen på 13–14 årsverk. Når gruppen 
med ansatte kommer opp i et nivå mot 20 årsverk, er stordriftsfordelene stort sett 
utnyttet. For større enheter henger produktiviteten sammen med intern organisering 
av ansatte, lederspennet og ledernes mulighet for å følge opp ansatte. 

Turnusgrupper på under 8-10 årsverk har ofte smådriftsulemper som gir høy pleie-
faktor, dårlig utnyttelse av bemanningen på natt og mangelfull tilgang på sykepleiere 
og annen høgskolekompetanse på kveld, helg og natt.  

Ofte bør det være to ansatte tilgjengelig på natt på sykehjem og i hjemmebasert 
omsorg. For å kunne kompensere for smådriftsulempene er det mulig mindre 
ansattgrupper må samarbeide om disse ressursene. 

2.2 Institusjonstjenesten 
Som det framgår av tabellen nedenfor medgår ca. 152 pleieårsverk (inkl. nattevakt) i 
institusjonstjenesten til å drifte 167 plasser i dag. Dette er etter en gjennomgang av 
alle turnuser i de prosessene som er gjennomført så langt innenfor tjenesten. Når en 
har gjennomført endringen med å redusere pleiefaktor ned til 1,00 ved Austjord (er 

                                                
1 Høyland, K. (2001): “Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud” 
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ikke forutsatt i tabellen), er oppfatningen at det ikke er forsvarlig å redusere 
bemanningen ytterligere med dagens bygningsmasse. 

  Tabell 2-1 Pleieårsverk, antall plasser og pleiefaktor pr. oktober 2012.2 

  

Som det framgår av tabellen er pleiefaktoren3 i dag 0,91. Når prosessen ved Austjord 
er gjennomført (med en reduksjon på ca. 4,5 årsverk) vil pleiefaktoren komme ned på 
1,00 i Austjord og i 0,89 for institusjonstjenesten totalt. 

Skjeler vi til hva som kan oppsummeres om forholdet mellom utgiftsnivå og 
driftsstørrelse (avsnitt 2.1) ser vi at det først og fremst er de små driftsenhetene ved 
Austjord, og i noen grad Nes, Hønefoss (1 etasje), Sokna og Hvelven som har noe 
mindre antall årsverk i turnusen enn optimalt. 

Dette er imidlertid før en ser hele bildet; Driftsintegrerte tjenester4 med hjemme-
tjenesten på Nes og Sokna, felles nattevakt på Austjord, muligheter for felles nattevakt 
mellom etasjene ved Hønefoss omsorgssenter5 og samarbeid mellom enhetene på 
Hvelven og andre tiltak i nærheten gjør imidlertid sitt til at størrelsen på enheter eller 
interne bygningsforhold ikke medfører store driftsulemper. 

                                                
2 For Austjord er felles nattevakt fordelt på de tre enhetene ut fra antall plasser. Samlet 
pleiefaktor er her 1.15, men det er igangsatt en prosess for å redusere pleiefaktor ned til 1,00.  

3 Merk at vi i denne rapporten snakker om pleiefaktor inkl. nattevakt. Dette presiseres fordi en i 
andre sammenhenger i arbeidet med å redusere utgiftsnivået også har operert med pleiefaktor 
ekskl. nattevakt 

4 Der en drifter sykehjem, hjemmetjeneste, dagtilbud og aktivitetssenter (bare Sokna) i en felles 
enhet.   

5 Det pågår arbeid for å få til dette nå. 

Tyribo I turnus 21,3 26 0,82
Sokna I turnus 17,7 20 0,88

Post 2,3 og 5 30,1 35 0,86

Post 1 og 4 16,1 20 0,81
Nes I turnus 14,7 16 0,92

Hospice 9,2 8 1,33

Rehab 10,2 10 1,21

Korrtid 9,5 12 0,98
Felles natteva 5,5

Hvelven 
kortitdavdeling (lantid) I turnus 18,0 20 0,90

152,3 167 0,91

Antall 
leigligheter/ 

plasser
Pleiefaktor

Inst tj

Enhet Ansvar Turnus

Hønefoss 
omsorgssenter

Austf jord

Totalt

Antall 
pleieårsverk

Ringerike

Årsverk
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Vurdering 
Pleiefaktor på 0,89 for hele tjenesten er relativt sett lavt. Vår vurdering er at effekten 
av bygging av f.eks. nytt sykehjem, der en eliminerer dagens driftsøkonomiske 
hindringer, ikke vil redusere behovet for pleiebemanning i vesentlig grad. 

Erfaring tilsier at en slik effekt maksimalt vil være 5-7 %, tilsvarende ca. 10 årsverk. 
Etter en slik endring vil en komme ned i en bemanningsfaktor på i overkant av 0,80 
inkl. nattevakt. 

TTF 
Som det framgår av tabellen nedenfor medgår ca. 195 pleieårsverk i TTF til å gi 
omsorg til beboere i 121 leilighetene med behov for heldøgns omsorg i dag. Dette er 
etter at har hatt en gjennomgang av alle turnuser og redusert antall årsverk i de 
prosessene som er gjennomført de siste 2 årene. 

Tabell 2-2 Utdrag av arbeidsplan (natt), pleieårsverk, antall leiligheter og pleiefaktor pr. oktober 
2012. TTF 

 

Som det framgår av tabellen er pleiefaktoren i dag i gjennomsnitt 1,62. Den store 
forskjellen skyldes hovedsakelig ulike behov for hjelp hos beboerne. Vi ser videre at 
det er totalt 15 nattevakter som inngår i turnusen, hvorav 7 er hvilende deler av 
natten. Tallene for nattevakt er trukket fram her, fordi det er behovet for nattevakter 
som først og fremst blir høyere enn nødvendig på grunn av at enhetene er små eller at 
det er innbyrdes store avstander mellom boligene innad i enheten.  

Skjeler vi til hva som kan oppsummeres om forholdet mellom utgiftsnivå og drifts-
størrelse (avsnitt 2.1) ser vi at det bare er Færdenmakta og Hvelven som har store nok 
driftsenheter. 

I tillegg er det slik at det er innbyrdes avstander internt i enhetene som gjør at en  
f. eks. må ha flere nattevakter enn om de hadde vært lokalisert nærmere hverandre. 
Eksempel på dette er Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og Sagaveien. 
Her har en alle steder 2 sovende nattevakter.  

Hvilke enheter skal inngå i alternativ 1 og 2 
Som tidligere angitt skal vi lage et alternativ 1; bygging av større bofellesskap med 
omsorg for å bedre strukturen og redusere driftsutgiftene. På bakgrunn av denne 

Natt Natt Natt Natt
Færdenmarka Turnus 2,00 2,00 10,0 10,0 28,0 18 1,56

Hov gård Turnus 2,00 2,00 9,25 9,25 50,0 30 1,67
Lundveien 2/ 
Trulsrudv 8 Turnus 2,00 2,00 8,50 8,50 12,0 7 1,71

Sagatun I turnus 2,00 2,00 5,90 5,50 13,5 9 1,50
Hov alle I turnus 1,00 1,00 11,4 12,5 9,0 12 0,75

Ullerål bofellesskap Turnus 0,00 0,00 0,00 9,5 14 0,68
Sagaveien Turnus 2,00 2,00 7,00 7,00 14,4 7 2,06

Austf jord avlastning Turnus 1,00 1,00 10,0 9,25 25,0 10 2,50
Banebollig (Hvelven 

87) I turnus 1,00 1,00 6,00 5,25 5,5 8 0,69
Hvelven 89 I turnus 2,00 2,00 10,0 10,0 28,5 6 4,75

15,00 15,00 8,58 8,50 195,4 121 1,62

Antall 
leigligheter/ 

plasser
Pleiefaktor

Utsnitt av arbeidsplan for den enkelte 
turnus. Første hovedkollonne viser 
antall tilstede/vaktordning  andre 

Enhet Ansvar Turnus

Hverdag

Alle med heldøgns omsorg

TTF

Antall 
pleieårsverk

Ringerike

Årsverk

Helg/hel
ligdag

Hverdag Helg/hel
ligdag

Antall tilstede pr 
vakt (delvis hvilende 

vakt kursiv)
Arbeidstid pr vakt
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gjennomgangen har vi valgt ut Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og 
Sagaveien, da disse er de enhetene som trolig har de største gevinstene knyttet til en 
forbedring av bygningsmassen. 

De samme enhetene er også brukt som de enhetene som er brukt som 
beregningsmessig eksempel på hvilke enheter som “overflyttes” til ledige lokaler ved 
bygging av ny sykehjemskapasitet i alternativ 2. Det understrekes imidlertid at dette er 
et beregningsmessig eksempel. Når en konkret skal se på omdisponering av Austjord 
og Hvelven kan det være aktuell å benytte dette både til funksjonshemmede eller 
demente.  

Vurdering 
På dag- og kveldstid er en flere på vakt, og en får ikke den samme “skalaeffekten”, det 
vil si at en har stort sett vil kunne få dimensjonere forholdet mellom behovet for hjelp 
og antall på vakt i dag. Men ikke helt, da bemanningen på dag og kveldstid i noen grad 
vil være avhengig av behovet i helgen, siden antall som jobber helg er 
dimensjonerende for antall som deltar i turnusen. Med så vidt mange på natt som her, 
vil dette derfor også til en viss grad påvirke hvor mange som er til stede resten av 
døgnet, siden en ellers enten ville fått svært små stillingsstørrelser eller svært hyppige 
helgevakter som resultat. I dag har en f eks lange vakter i helgene for å redusere antall 
ansatte som deltar i vaktarbeidet pr. helg i flere av enhetene for å redusere effekten av 
dette.     

En reduksjon av behovet for antall nattevakter (spesielt helg), vil derfor også innebære 
en viss reduksjon av antall til stede dag og kveld, gitt uendret nivå vedr 
problemstillingen vedr små stillingsstørrelser, uønsket deltid og hyppighet av 
nattevakter.  

I forbindelse med arbeidet med å redusere utgiftsnivået har en gjort en vurdering av 
størrelsen på effekten av ikke optimal bygningsmasse. Her er en kommet fram til at 
dette utgjør ca. 9 årsverk samlet for TTF. 

Konsulenten finner denne vurderingen rimelig.  

Når det gjelder konkret vurdering av effekten av å flytte Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien inn i mer driftseffektive lokaler, anslår vi denne 
effekten til ca. 5 årsverk; ca. halvparten av dette er knyttet til at antall nattevakter ved 
hver av enhetene trolig kan reduseres fra 2 til 1, den andre halvparten til redusert 
behov for antall tilstede på dag/kveldstid – blant annet på grunn av den beskrevne 
effekten knyttet til problemstillingen vedr små stillingsstørrelser, uønsket deltid og 
hyppighet på helgevakter beskrevet ovenfor. 

2.3 Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenesten har også to driftsenheter som gir heldøgns omsorg. Dette er 
Krokenveien (se beskrivelse i 6.2.2) og bofellesskap for demente i Hallingby. Da disse 
enhetene ikke berøres i de vurderingene som gjøres i denne rapporten er disse 
enhetene ikke beskrevet i detalj slik som de andre. 
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 De ulike alternativene 3

3.1 Beskrivelse av de ulike alternativene 
Oppgaven er som tidligere nevnt å vurdere tre alternativer opp mot hverandre. Men det 
er de samme behovene som skal dekkes. 

Tabell 3-1 Antall plasser/ boliger. Ulike alternativer  

 

Alternativer som på følgende måte vil variere fram til behov for utbygging av ny 
sykehjemskapasitet oppstår om ca. 10 år; 

Alternativ 0 
Økt behov for sykehjem (12 plasser) løses gjennom en økning av plasser innenfor 
nåværende struktur; enten ved å ta i bruk ledig tilstøtende areal eller ved å gjøre om 
tilstøtende areal som i dag brukes til andre formål til rom for beboere6. Ellers ingen 
strukturelle endringer i sykehjem. 

Det står i dag utviklingshemmede i kø for bolig samtidig som en del 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 *2 boliger), helst så nært andre bofellesskap av samme 
størrelse, slik 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*2) nær hverandre, slik 
at de kan inngå i samme turnus. Dette vil erstatte er Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien. Ellers likt med alternativ 0. 

En slik endring forutsettes å kunne redusere bemanningen med 5 årsverk som følge av 
at bedre tilpasset bygningsmasse. Dette er bygget på vurderinger gjort i kapittel 2.  

Alternativ 2 i forhold til alternativ 0 
Dette alternativet forutsetter følgende endringer i forhold til alternativ 0; 

• Sykehjemsplassene på Tyribo, Hvelven korttid7, Hønefoss omsorgssenter og 
Austjord tas ut av bruk og erstattes av nytt/nye sykehjem 

o Tyribo selges  

                                                
6 I oppstillingene har vi forutsatt at dette er i Hønefoss omsorgssenter, uten at det er 
noe praktisk betydning for beregningene som er foretatt 

7 Heter dette, men brukes i dag til langtidsplass. 

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
I dag 167 167 167
Nytt Behov 12 12 12
Totalt 179 179 179
I dag 121 121 121
Nytt Behov 12 12 12
Totalt 133 133 133

Inst tj

TTF
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o Hønefoss bygges om til  bruk som kontorlokaler 

o Hvelven korttid/Austfjord (totalt 50 plasser) bygges om til bofellesskap for 
35 brukere. Erstatter Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og 
Sagaveien i tillegg til å dekke nytt behov. 

• Ingen andre endringer innenfor TTF. 

Disse endringene forutsettes å kunne redusere bemanningen med 5 årsverk innenfor 
TTF og ca. 10 årsverk innenfor institusjonstjenestene som følge av at bedre tilpasset 
bygningsmasse. Dette er bygget på vurderinger gjort i kapittel 2.  

3.1.1 Om utbygging av ny sykehjemskapasitet i alternativ 2 
Når det gjelder bygging av ny sykehjemskapasitet er det viktig å understreke at det er 
størrelsen på grunnenheten, turnusgruppen, som er den viktigst – ikke størrelsen på 
sykehjemmet. 

For å komme opp i turnuser på ca. 20 årsverk, som er driftsøkonomisk optimalt, bør 
en derfor med pleiefaktor på ca. 0,8 bygge på grunnenheter (avdelinger) som skal 
driftes av en felles turnus på 24 -26 senger. Hvor mange av disse enhetene som 
bygges sammen i ett sykehjem er mindre viktig.  Sykehjemmene bør imidlertid ha en 
størrelse som gjør at en kan ha alle korttidsplassene et sted, da vi har fra erfaring 
andre steder har sett at dette er svært vesentlig for å få omsorgstrappen til å fungere 
på en tilfredsstillende måte.   

Når en i første omgang bør bygge 6 slike grunnenheter (behov på 143 senger) kan en 
derfor tenke seg flere alternative strukturer; et sykehjem, to sykehjem med 3 
avdelinger hver, eller 3 sykehjem med 2 avdelinger hver. 

Når en skal sette av tomter og bygge nytt/nye sykehjem er det en lang rekke forhold 
som bør vurderes når en skal beslutte hvor mange sykehjem en skal bygge nå/i 
framhold; 

• Tomteforhold; inkl. om en først skal bygge ut et sykehjem fullt ut, deretter neste – 
eller sette av større tomt, slik at utvidelse er mulig senere. Prognosene tilsier 
doblet behov på 30 års sikt.  

• Nærhet til sykehus 

• Forholdene for beboere 

• Samvirke med hjemmetjenesten, f.eks. base for hjemmetjeneste samlokalisert 
eller/og bygge boliger med heldøgns omsorg nært sykehjemmet 

• Kunnskapsmessig store nok enheter til å bygge opp å spre spisskompetanse 

Alle alternativene 
I neste tabell viser vi hvordan vi forutsetter at de ulike alternativene dekker behovet for 
plasser/boliger i de ulike alternativene og hva som forutsettes gjort med bygnings-
masse som brukes til andre formål. 
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Tabell 3-2 Hvordan dekker ulike alternativer behovet for plasser/ boliger og hva forutsettes 
gjort med bygningsmassen som brukes til andre formål 

   

3.2 Beregningsmessige forutsetninger 
I dette avsnittet redegjør vi for hvilke forutsetninger som er brukt i beregningene. Det 
understrekes at det er usikkerhet knyttet til en del av disse forutsetningene og at de 
bør kvalitetssikres nærmere før endelig beslutning av valg av alternativ tas.   

Investeringsutgifter og tilskudd fra husbanken  
Husbanken har rammer som tilsier at en får tilskudd til sykehjemsplasser opp til  
2,96 mill. kroner pr. plass og opp til 2,22 mill. kroner for omsorgsboliger. Vi har 
forutsatt at kostnadene er i underkant av dette; 2,5 mill. kroner pr. sykehjemsplass og 
2 mill. kr pr. bolig til funksjonshemmede. Vi forutsetter tilskudd på 30 % (gjelder 
foreløpig fram til 2015). 

Vi har lagt til grunn at investeringene både i boliger og sykehjem gjøres av kommunen.   

Reduserte utgifter til lokaler for bofellesskap som tar ut av drift  
Husleie til boligstiftelsen ekskl. moms er totalt ca. kr 970 000 ekskl. moms, fordelt 
slik; 

• Sagatun   kr 328 212.- 
• Sagaveien   kr 291 264.- 
• Lundveien   kr 181 608.- 
• Trulserudveien  kr 168 456.-  

Vi har forutsatt at utgiftene reduseres med dette beløpet når disse tas ut i bruk i 
alternativ 1 og 2.   

Ombygging av Austjord/ Hvelven korttid til bruk for andre målgrupper 
Vi har forutsatt at ombyggingen til bruk som bolig vil koste 25 % av nybyggskostand, 
dvs. kr 500 000 pr. bolig; totalt 17,5 mill. kroner for de 35 boligene.    

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
Tyribo 26 26 Selges/ annen bruk
Sokna 20 20 20
Hønefoss omsorgssenter 55 55 Adm/ kontorlok
Nes 16 16 16
Austfjord 30 30
Hvelven kortitdavdeling (la 20 20
Nytt/ nye sykehjem 143
Totalt 167 167 179
Færdenmarka 18 18 18
Hov gård 30 30 30
Lundveien 2/ Trulsrudv 8 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Sagatun 9 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Hov alle 12 12 12
Ullerål bofellesskap 14 14 14
Sagaveien 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Austfjord avlastning 10 10 10
Barnebollig (Hvelven 87) 8 8 8
Hvelven 89 6 6 6
Austfjord/ Hvelven korttid 35
Nytt/nye bofelleskap 12 35
Totalt 133 133 133

Brukes ti l  andre 
målgrupper  (TFF/Demens)

TTF

Inst tj
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Forutsetninger knyttet til alternativ bruk av Tyribo og Hønefoss omsorgssenter 
Tyribo forutsettes solgt til en verdi av 5 mill. kr. 

Hønefoss omsorgssenter forutsettes ombygget for 10 mill. kroner for å kunne brukes 
som kontorer. Verdi som bruk som lokaler når en slik ombygging er foretatt er 
anslagsvis satt til 1,2 mill. kroner pr. år.    

Investeringer til årlige driftsutgifter 
For å kunne prioritere mellom ulike tiltak må investeringsutgifter omgjøres til årlige 
utgifter. 

I Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser framgår/kan en 
tolke følgende:  

• Investeringsutgiftene fordeles på objektets økonomiske levetid (brukes 
nåverdimetoden, er det inntekter som beregnes for den samme perioden), her 40 
år – vurdert ut fra minimumsavdrag som kommunen benytter ved lån til 
investeringer og som forenklet medfører at lån til skolebygg nedbetales over 40 år.  

• Det beregnes en kalkulasjonsrente som skal gjenspeile hva det koster å binde opp 
kapital i langsiktige anvendelser. Risikofri realrente (risikofri alternativkostnad) er  
2 %. 

Nedbetalingstid på 40 år, og 2 % realrente innebærer at årlige investeringskostnader 
blir lik 3,6 % av investeringen 

Lønnsutgifter pr. årsverk 
Lønnsutgifter pr. årsverk som reduseres er forutsatt å være kr 500 000. Her inngår alle 
utgifter knyttet til et årsverk, inkl. pensjon, tillegg og innleie/overtid ved alle typer av 
fravær. 

3.3 Beregninger av forskjeller mellom alternativ 1/ 2 og alternativ 0 

3.3.1 Forskjeller i investeringer  
På bakgrunn av de beskrevne forskjellene mellom alternativene i kapittel 2 og 
forutsetningene beskrevet i forrige avsnitt; har vi beregnet forskjellen i investeringene. 
Dette framgår av neste tabell.  

 Tabell 3-3 Forskjeller i investeringer mellom alternativ1/ 2 og alternativ 0. Millioner kroner  

 
  

Aternativ 1 Aternativ 2
Slipper å investere i nytt boligfellesskap -24
Nye boligfellesskap som skal erstatte Lundv/ Trusrud/ Sa 46
Ombygging av Austfjord/ Hvelven korttid til bruk for TTF 17,5
Verdi av Tyribo som selges/avhendes -5
Nytt/ nye sykehjem 350
Ombygging Hønefoss omsorgssenter 10
Tilskudd fra husbanken -13 -97
Sum forskjell investeringer i forhold til alternativ 0 33 251,5
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Fra tabell 3.3 ser vi at: 
• Alternativ 1 vil gi en investering (fratrukket tilskudd fra husbanken) som netto 

er 33 millioner kroner høyere enn alternativ 0. 
• Alternativ 2 vil gi en investering (fratrukket tilskudd fra husbanken) som netto 

er drøyt 250 millioner kroner høyere enn alternativ 0. 

3.3.2 Forskjell i årlige beregnede driftsutgifter 
På bakgrunn av de beskrevne forskjellene mellom alternativene i kapittel 2 og 
forutsetningene beskrevet i forrige avsnitt har vi beregnet forskjellen i årlige 
driftsutgifter i neste tabellen som følger.  

Forskjellene i investeringer vist i tabell 3.1 er omgjort til årlige utgifter ut fra 
forutsetningene i avsnitt 3.2; kortfattet oppsummert slik - årlige investeringskostnader 
blir lik 3,6 % av investeringen. 

Dette innebærer at forskjellen i investeringene på ca. 250 millioner mellom alternativ 2 
og alternativ 0 blir til en årlig kostnadsforskjell på 9,1 millioner kroner fordelt over 
forutsatt økonomisk levetid på 40 år. 

Tabell 3-4 Forskjeller i årlige driftskostnader mellom alternativ 1/ 2 og alternativ 0. 
Tusen kroner 

 

Fra tabell 3.4 ser vi at; 
• Alternativ 1 vil gi ca. 2,3 millioner kroner i lavere årlige driftsutgifter enn alternativ 

0. Dette skyldes at den forutsatte driftsbesparelsen på 5 årsverk (2,5 millioner 
kroner) er langt høyere enn årlige investeringsutgifter ved å bygge nye boliger. 
Bortfall av utgifter til dagens lokaler bidrar til å øke dette beløpet.  

 
• Alternativ 2 vil gi omtrent likt nivå når det gjelder årlige driftskostnader. (En 

forskjell på 570 tusen er mindre enn usikkerhetsmarginen).  
 
Når en skal vurdere alternativ 2 opp mot alternativ 08 er det flere forhold enn 
forskjeller i årlige beregnede driftsutgifter som vurderes, Blant de viktigste er; 
• At investeringer og innsparinger kommer på ulikt tidspunkt. Investeringene må 

gjøres nå, mens de forutsatte besparelse i form av reduserte utgifter kommer de 
neste 40 årene.  

• At enn med alternativ 2 vil ha et annet utgangspunkt enn alternativ 0 om 10 år; 
dvs. når en ut fra prognosene uansett må bygge ut sykehjemskapasiteten 

                                                
8 Og i noen grad alternativ 1 i forhold til alternativ 0. 

Alternativ 1 Alternativ 2
Investeringsutgifter 1200 9100

-970 -970
Redusert bemanning forbedret bygingsmasse TTF -2500 -2500
Redusert bemanning forbedret bygingsmasse sykehjem -5000

-1200
Sum forskjell årlige kostnader i forhold til alternativ 0 -2270 -570

Reduserte driftsutgifter andre steder ved å ta i bruk 
Hønefoss omsorgssenter som adm lokaler 

Reduserte utgifter til bolistiftelsen når Lundv/ Trusrud/ 
Sagatun/Sagaveien tas ut av bruk
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• At alternativ 2 kan oppleves både dårligere og bedre enn alternativ 0 kvalitativt. 
Det gjelder både beboboere, pårørende og ansatte.  
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 Oppsummering  4
Bakgrunn 
Ringerike kommune har grunnet en krevende økonomisk situasjon gjennomført 
omfattende reduksjoner i antall årsverk innenfor pleie- og omsorg de to siste årene. 
Reduksjoner har ført til en mer effektiv drift og bedret ressursutnyttelse av pleie- og 
omsorgstjenestene i kommunen.  

Så langt har reduksjonene vært gjennomført uten store endringer i bygningsmassen 
som brukes til heldøgn omsorg. 

4.1 Vurdering av hvor mange årsverk mindre en vil bruke med 
bedre egnet bygningsmasse? 

Tema for denne rapporten har vært 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 praksis betyr dette å fjerne hindre som medfører at en 
må ha flere ansatte på vakt enn nødvendig. Årsaken til uhensiktsmessig bruk av 
ansatte er knyttet til at enhetene er små eller at de er andre bygningsmessige forhold 
som hindrer at tjenestene kan gis på en effektiv måte. 

Institusjonstjenesten 
Når prosessen ved Austfjord er gjennomført vil en få en pleiefaktor (inkl. natt) på 0,89 
for alle kommunens sykehjem sett under ett. Dette er et relativt lavt nivå. Vår 
vurdering er at effekten av bygging av f.eks. nytt sykehjem, der man eliminerer dagens 
driftsøkonomiske hindringer, ikke vil redusere behovet for pleiebemanning i vesentlig 
grad. 

Vår vurdering er at en slik effekt maksimalt vil være 5-7 %, tilsvarende ca. 10 årsverk.  

TTF 
I forbindelse med arbeidet med å redusere utgiftsnivået har en gjort en vurdering av 
størrelsen på effekten av ikke optimal bygningsmasse. Her er en kommet fram til at 
dette utgjør ca. 9 årsverk samlet for TTF. Konsulenten finner denne vurderingen 
rimelig.  

Når det gjelder konkret vurdering av effekten av å flytte Lundveien/Trulserudveien, 
Sagatun bofellesskap og Sagaveien9 inn i mer driftseffektive lokaler, anslår vi denne 
effekten til ca. 5 årsverk; ca. halvparten av dette er knyttet til at antall nattevakter ved 
hver av enhetene trolig kan reduseres fra 2 til 1, den andre halvparten til redusert 
behov for antall stede på dag/kveldstid – blant annet på grunn av effekten knyttet til 
problemstillingen vedrørende små stillingsstørrelser, uønsket deltid og hyppighet på 
helgevakter. 

4.2 Hvilke konkrete alternativer er vurdert 
Følgende tre alternativer er vurdert opp mot hverandre.  

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 

                                                
9 Som inngår i alternativ 1 og 2 som et beregningsmessig eksempel. 
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tilstøtende areal som i dag brukes til andre formål til rom for beboere10. 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 *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*2) nær hverandre, slik 
at de ansatte kan inngå i samme turnus. Dette vil 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 
Austfjord tas ut av bruk og erstattes av nytt/nye sykehjem11 

o Tyribo selges  

o Hønefoss bygges om og brukes som kontorlokaler 

o Hvelven korttid/Austfjord (totalt 50 plasser) bygges om til bofellesskap for 
35 brukere. (Erstatte Lundveien/Trulserudveien, Sagatun bofellesskap og 
Sagaveien i tillegg til å dekke nytt behov) 

• Ingen andre endringer innenfor TTF. 

I neste tabell viser vi hvordan vi forutsetter at de ulike alternativene dekker behovet for 
plasser/boliger i de ulike alternativene og hva som forutsettes gjort med bygnings-
masse som brukes til andre formål. 

                                                
10 I oppstillingene har vi forutsatt at dette er i Hønefoss omsorgssenter (den ledige 3 
etasjen), uten at det er noe praktisk betydning for beregningene som er foretatt. 

11 Her kan utbyggingen skje i ett, to eller 3 nye sykehjem. Det viktigste er at 
grunnenhetene (avdelingene) som skal driftes av en felles turnus har en 
størrelsesorden på 24 -26 senger  
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Tabell 4-1 Hvordan dekker ulike alternativer behovet for plasser/ boliger og hva forutsettes 
gjort med bygningsmassen som brukes til andre formål 

 

Dette er beregningseksempel 
Det understrekes at alternativ bruk av bygningsmasse i alternativ 1og 2 er 
beregningseksempel. Hvis en bestemmer seg for å gå for alternativ 2, kan 
omdisponering av Austjord og Hvelven benyttes til samlokaliserte boliger for både 
funksjonshemmede og demente.   

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
Tyribo 26 26 Selges/ annen bruk
Sokna 20 20 20
Hønefoss omsorgssenter 55 55 Adm/ kontorlok
Nes 16 16 16
Austfjord 30 30
Hvelven kortitdavdeling (la 20 20
Nytt/ nye sykehjem 143
Totalt 167 167 179
Færdenmarka 18 18 18
Hov gård 30 30 30
Lundveien 2/ Trulsrudv 8 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Sagatun 9 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Hov alle 12 12 12
Ullerål bofellesskap 14 14 14
Sagaveien 7 Selges/ annen bruk Selges/ annen bruk
Austfjord avlastning 10 10 10
Barnebollig (Hvelven 87) 8 8 8
Hvelven 89 6 6 6
Austfjord/ Hvelven korttid 35
Nytt/nye bofelleskap 12 35
Totalt 133 133 133

Brukes ti l  andre 
målgrupper  (TFF/Demens)

TTF

Inst tj
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4.3 Forskjeller i årlige beregnede driftsutgifter 
På basis av vurderingene av hvor mange årsverk mindre en vil benytte med bedre 
egnet bygningsmasse (avsnitt 4.1) og en rekke ulike forutsetninger12 (avsnitt 3.2) har 
vi beregnet at; 

• Alternativ 1 vil gi ca. 2,3 millioner kroner i lavere årlige driftsutgifter enn alternativ 
0. Dette skyldes at den forutsatte driftsbesparelsen på 5 årsverk (2,5 millioner 
kroner) er langt høyere enn årlige investeringsutgifter ved å bygge nye boliger. 
Bortfall av utgifter til dagens lokaler bidrar til å øke dette beløpet.  

 
• Alternativ 2 vil gi omtrent likt nivå når det gjelder årlige driftskostnader. (en 

forskjell på 570 000 er mindre enn usikkerhetsmarginen). 

4.4 Hvilket alternativ bør velges? 
Avgjørelsen om hvilket alternativ en bør gå for kan selvsagt ikke tas ut fra en vurdering 
av forskjeller i årlige beregnede driftskostnader alene. 

Når en skal vurdere alternativ 2 opp mot alternativ 013 er det flere forhold enn 
forskjeller i årlige beregnede driftsutgifter som vurderes. Blant de viktigste er; 

• At investeringer og innsparinger kommer på ulikt tidspunkt. Investeringene må 
gjøres nå/på kort sikt, mens de forutsatte besparelse i form av reduserte utgifter 
kommer de neste 40 årene.  

• At man med alternativ 2 vil ha et annet utgangspunkt enn alternativ 0 om 10 år, 
dvs. når man ut fra prognosene uansett må bygge ut sykehjemskapasiteten 

• At alternativ 2 kan oppleves både dårligere og bedre enn alternativ 0 kvalitativt. 
Det gjelder både beboboere, pårørende og ansatte. 

  

                                                
12 Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til en del av disse forutsetningene og 
at de bør kvalitetssikres nærmere før endelig beslutning av valg av alternativ tas.   

13 Og i noen grad alternativ 1 i forhold til alternativ 0. 
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 Vedlegg 1.  5

5.1 Behov og planer for utbygging framover 
Ringerikes kommunes relative nivå i forhold til andre kommuner og framtidige behov 
når det gjelder omfang av institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg var 
viktige tema i rapporten” FAKTA, FIGURER OG FREMTIDENEN, GJENNOMGANG AV PLEIE- 
OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE”. En rapport utarbeidet av Rune 
Snildal. Resten av dette vedlegget er utdrag fra denne rapporten. 

Er dekningsgradene riktig i dag? 
Dekningsgraden, målt som forholdet mellom antall institusjonsplasser i forhold til 
antall innbyggere over 80 år, har vist en betydelig nedgang de siste 20 årene. I samme 
periode er omsorgsboliger med eller uten heldøgnstjenester bygd ut. I 1990 hadde 
Ringerike 282 alders- og sykehjemsplasser. I 2010 hadde kommunen 263 sykehjems-
plasser og omsorgsboliger. Antall plasser med heldøgnstjenester er redusert med 19. I 
samme periode har antall innbyggere over 80 år økt med 55 %. Dekningsgraden er 
dermed redusert fra 28 % i 1990 til 17 % i 2010. Samtidig er målgruppene også noe 
endret. Vi vet det har vært en betydelig økning i brukere under 67 år. Det er også 
mulig at det i dag er flere brukere under 80 år på heldøgnsplassene enn det var i 
1990. I dag er ca. 18 % av beboerne under 80 år. 

En sammenligning med andre kommuner viser at dekningsgradene i Ringerike pr. i dag 
er lave. Hurum kommune er tatt med i sammenligningen for å vise at det er mulig å 
klare seg med lavere andel institusjonsplasser, men figuren viser også at Hurum har 
satset tungt på omsorgsboliger som alternativ til institusjon. 

 

Det er ingen fasit på hva som er riktig dekningsgrad. I rapporten ”Kostnader og kvalitet 
i pleie- og omsorgssektoren” konkluderer Telemarksforskning med at ”det er store 
variasjoner i hvordan kommunene setter sammen tjenestetilbudet, men de aller fleste 
kommunene har en profil som kjennetegnes ved å ha satset mye på hjemmetjenester. 
Kommunens frie inntekter har en klar og sterk positiv effekt på tjenesteomfanget og er 
den enkeltfaktoren som har størst betydning for forskjellene i dekningsgrad mellom 

Ringerik
e 11
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11
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kommunene”. Kommunene bruker m.a.o. de pengene de har. De siste årene har 
Ringerike brukt litt mer enn det. 

Vi må forutsette at dagens nivå er forsvarlig. Det er ingen indikasjoner på at 
kommunen bryter lov. Agenda Kaupang belyser kostnadsnivået (produktiviteten) i 
tjenesten. Det er trolig et potensial for å øke samlet tjenesteproduksjon for de 
pengene man bruker nå, eller mer aktuelt, ha samme tjenestevolum med mindre 
ressursbruk. Økte dekningsgrader vil ikke automatisk bedre tilbudet.  

Fremfor en økning i antall plasser, bør fokus rettes mot gjennomstrømmingen. I dag er 
gjennomsnitt botid ved langtidsplass i institusjon og omsorgsbolig omkring 2 år. Dette 
betyr at omkring 110 nye brukere får plass pr. år. En gjennomsnittlig botid ved 
langtidsplass i institusjon og omsorgsbolig på omkring 2 år er bra. Det er noe 
usikkerhet knyttet til tallet. Siden det er relativt små volumer, vil gjennomsnitt botid 
variere noe fra år til år. Klarer kommunen å opprettholde et godt tilbud i egen bolig 
lengre, kan det være realistisk å redusere gjennomsnitt botid noe. 

Flere plasser vil kreve økte rammer. Det betyr i så fall at det må flyttes penger fra 
andre sektorer til PLO. Det er ingen grunn til å anbefale dette nå. 

Fremskrivning av behov for plasser med heldøgns pleie- og omsorg 
Dersom dagens dekningsgrader benyttes på foreliggende befolkningsprognose, vil 
behovet for institusjonsplasser utvikle seg slik: 

 

Fremskrivningen viser en svak vekst i behov frem til ca. 2017. Etter noen år med 
stabilitet vil behovet igjen vokste, først sakte og deretter noe hurtigere fra ca. 2020. 
Veksten i nær fremtid skyldes økningen i antall eldre over 90 år. Fordi det er forventet 
en nedgang i antall innbygger 85-89 år, vil behovet for økning i institusjonsplasser 
være marginalt (ca. 2 plasser pr. år). Fra 2020 vil økningen skyldes vekst i antall i alder 
80-89 år.  

Beregnet behov for institusjonsplasser
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Ringerike har gjort vedtak om en økning med 12 institusjonsplasser (korttid). Utover 
dette kan den demografiske utviklingen ikke begrunne et behov for å øke antall 
institusjonsplasser av betydning de kommende 10 åra. 
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