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Forord 

Den rapporten er en gjennomgang av kostnadsnivået for PLO tjenestene i Ringerike. I 

rapporten sammenligner vi nivået med andre relevante kommuner og viser utviklingen 

kommunen har hatt fra 2007 /2008, og frem til i dag. Vi har også innarbeidet 

resultatet fra en analyse av kostnadene i tjeneste for funksjonshemmede.  

I rapporten har også lagt inn en beregning av forventet behovsutvikling for årene som 

kommer.  

 

Høvik, 26.11.12 
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1 Oppsummering 
Ringerike kommune har et behov for pleie- og omsorgstjenester som ligger på  

109,5 % i forhold til landsgjennomsnittet. Behovet er trukket opp på grunn av mange i 

alderen 67-79 år og mange eldre 80-90 år. Andel ikke gifte over 67 år trekker også 

opp snittet, det gjør også dødeligheten som er beregnet til 112 % av 

landsgjennomsnittet.  Andel PU > 16 år trekker ned snittet noe. 

Kommunen tapte 1,7 % på omlegging av behovsberegningen innen PLO i 2011. Det 

representerte ca. 6 mill. kr1.  

KOSTRA- dataene for 2011 viser at Ringerikes utgifter til pleie- og omsorgsformål er 

litt høyere enn gjennomsnittet for de store kommunene etter korrigering for behovet. 

Det er likevel ingen av de utvalgte sammenligningskommunene som bruker mer enn 

Ringerike kommune til dette formålet.   

Kommunen har hatt en relativt liten økning i utgiftene fra 2008 til 2011, og i både 

2010 og 2011 var det en absolutt nedgang regnet i nominelle kroner. En del av 

sammenligningskommunene har også hatt en oppsiktsvekkende lav kostnadsvekst 

men flere har fått trangere økonomiske rammer å forholde seg til.  

I forhold til sammenligningskommunene har Ringerike noe høye utgifter til 

institusjonsomsorg pr. bruker og middels utgifter til hjemmetjeneste. Kommunen 

bruker likevel mindre til institusjon og mer til hjemmetjeneste enn gjennomsnittet i 

gruppe 13 pr. korrigert innbygger.  

Når man skal vurdere situasjonen i 2012 er det viktig å være klar over at tallene i 

denne rapporten i alt vesentlig gjelder KOSTRA tall for 2011. Dette er kommentert flere 

steder i rapporten og vi minner om at 2012 har vært nok et omstillingsår for 

kommunen. Det betyr at utgiftsnivået var større ved inngangen til 2012 enn ved 

utgangen av året. Utgiftene i 2012 vil derfor være lavere enn i 2011 når vi korrigerer 

for behovet uten at man gjør nye tiltak.  

I budsjettdokumentet ligger det inne tiltak for ca. 20 mill. kr for pleie- og omsorg 

alene og 31 mill. for hele området helse, omsorg og barnevern. Kommunen opplyser at 

prognosene for drift i forhold til budsjett er 3,8 mill. i merforbruk pr. oktober 2012. 

Merforbruket er her i hovedsak knyttet til institusjon. Dersom kommunen klarer å 

holde prognosene pr. oktober ut året må dette karakteriseres som en betydelig 

innsparing og omstilling. Det betyr også at kommunens utgifter til pleie- og omsorg 

går ned i nominelle kroner for tredje år på rad. Vår erfaring er at innsparing på tredje 

og fjerde året er langt mer krevende enn innsparing første og andre år.   

I forhold til de andre kommunene i sammenligningen ligger Ringerikes kostnader pr. 

institusjonsplass på et noe høyt nivå. Dekningsgraden er noe lav og en må regne med 

at liten dekning gir forholdsvis stort pleiebehov hos brukerne. Videre viser 

gjennomgangen at nettoutgiftene pr. plass for kommunen er noe høy. Kostnadsnivået 

henger også sammen med at kommunen har enkelte spesialiserte sykehjemsplasser 

med noe høy bemanning. Noe av årsaken til høye nettoutgifter er videre at kommunen 

har flere plasser til korttidsopphold. Dette er imidlertid viktig for flyten av 

pasientstrømmen, og muligheten for kommunen til å ta imot utskrivningsklare 

pasienter.  

                                                
1
 Alt i alt ble tapet ved introduksjon av nye kostnadsnøkler forhåndsberegnet av Kommunaldepartementet 

til ca. 12 mill. kr slik det fremgår av Prp. 124 S. 
2
 Anslaget på kostnadsveksten i kommunesektoren 

3
 Hjelp i hjemmet omfatter funksjonshemmede, psykisk helse og ordinære hjemmebaserte tjenester til 



Kostnadsnivået i omsorgstjenesten 

 

                         
                                           7 R7959 

 

 

Kommunebarometeret viser at to av sammenligningskommunene har bedre kvalitet i 

tjenesten. Det er litt uvisst hvor gode slike målinger er, men det er ikke noen direkte 

sammenheng mellom kvalitet og kostnad og det er mye som tyder på at kvaliteten kan 

opprettholdes med lavere kostnader.  

Kostnadene pr. hjemmetjenestebruker i Ringerike er nest størst blant sammen-

ligningskommunene. Den særskilte analysen av tilbudet til funksjonshemmede viser at 

en ganske stor del av driftsutgiftene til hjemmetjenester er knyttet til funksjons-

hemmede. Kommunen får store tilskudd til ressurskrevende tjenester, og en nærmere 

gjennomgang av tjenesten til funksjonshemmede viser at tjenesten er svært kostbar. 

Når det gjelder brukere under 18 år er omfanget av tjenestene mer normal.   

Vi kan trolig konkludere med at omsorgsutgiftene fremdeles er relativt høye, men 

tallene vil trolig bedre seg når en legger inn kostnadsbesparelsene årets prognoser 

tyder på. Det høyeste kostnadsnivået i pleie- og omsorg ligger nå først og fremst 

innen tjenestene til funksjonshemmede. 

Problemet er at reduksjon i driftsutgiftene etter alt å dømme kan forutsette behov for 

noen investeringer. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til om kostnadene er 

knyttet til brukere eller til boligstrukturen. Gjennomgangen «hvordan kan arealer til 

heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag» pekte på at det er et potensial 

innen institusjonstjenesten for kostnadsreduksjoner på 5-7 %, hvilket betyr en 

reduksjon på ca. 10 årsverk.  

Vi har tidligere nevnt at Ringerike har et tilbud til funksjonshemmede som synes å 

være forholdsvis dyrt å drifte. Gjennomgangen av arealkostnadene viste også at en 

optimalisering av boligmassen vil kunne gi en mulighet for å redusere arbeids-

innsatsen med ca. 9 årsverk innen tjenestene til funksjonshemmede ved endring av 

turnus og bedre tilrettelegging. Dette er ikke tilstrekkelig for å ta ut hele det 

beregnede potensialet for kostnadseffektivitet.  

Arbeidet med å optimalisere driften av tjenesten til funksjonshemmede i årene 

fremover forutsetter en bred tilnærming der man kombinerer brukerperspektivet med 

strukturelle og organisatoriske løsninger. Dette er krevende prosesser der man må 

samarbeide tett med brukere, pårørende og ansatte slik at man kan benytte 

fagkompetanse og kreativitet så vel som andre kommuners gode erfaringer. Slike 

prosesser er krevende og de tar tid. Det er viktig at kommunen legger dette til grunn i 

måten å arbeide videre med kostnadstilpasning av tjenesten.     
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2 Analyse av utgiftsnivå og kostnader, basert på 

KOSTRA 

2.1 Tilnærming og metode  

Analysene er gjennomført med utgangspunkt i KOSTRA-tall for år 2011. Analysen 

baserer seg på regnskapstall og tjenestedata som kommunen selv har rapportert inn til 

KOSTRA. Metoden innebærer at vi sammenlikner kommunenes prioriteringer, 

dekningsgrader og produktivitet innenfor de utpekte tjenesteområdene. 

Etter avtale med oppdragsgiver er det gjennomført sammenlikninger med kommuner i 

samme region, og med en kommune med lignende størrelse, utviklingsforløp og/eller 

rolle i sin region. Følgende kommuner er valgt ut som sammenligningskommuner: 

 Modum 

 Nedre Eiker 

 Ringsaker 

 Svelvik 

 Gjøvik 

 Sandefjord 

I tillegg har vi tatt med gjennomsnittet for kommunegruppe 13 som omfatter alle 

kommuner med mer enn 20 000 innbyggere utenom de fire største og er den gruppen 

Ringerike tilhører i KOSTRA.  

Hensikten med denne delen av analysen er å finne ut hva som driver kostnadene 

innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Ringerike. Vi vil dessuten vurdere om det er 

sannsynlig at man kan redusere kommunens utgifter til pleie- og omsorgsformål sett i 

forhold til kostnadsnivået i de andre kommunene.  

2.2 Analyse av utgiftene på kommunenivå 

I analysen av KOSTRA-tallene vil vi først vise hvor store andeler av kommunens netto 

driftsutgifter som går til de ulike hovedtjenestene. Dette framgår av figuren nedenfor. 

Tallene er korrigert for befolkningens sammensetning og behov innenfor hvert av de 

aktuelle områdene.  

Med korrigert innbygger menes her at det er foretatt korrigeringer for ulikheter i 

befolkningens sammensetning. I oversikten vil antallet ”relevante innbyggere” variere 

ut fra hvem som utgjør målgruppen for tjenesten. For pleie- og omsorg tas det blant 

annet hensyn til antallet eldre over 67 år, antallet eldre over 80 år og antallet psykisk 

utviklingshemmede. Skoleutgiftene er regnet i forhold til barn i alderen 6-15 år. For 

administrasjon, sosial, barnevern, helse, pleie og omsorg er det foretatt korrigeringer 

ut fra det kriteriesystemet som ligger til grunn for kommunenes inntektssystem.  

Figuren nedenfor gir et godt bilde av hvorledes kommunene prioriterer de ulike 

tjenestene i forhold til hverandre.  

 



Kostnadsnivået i omsorgstjenesten 

 

                         
                                           9 R7959 

 

 

 

 

Figur 2-1  Utgiftene pr. korrigerte antall innbyggere etter hovedformål.  

Av figuren framgår det at Ringerikes samlede netto driftsutgifter ligger lavere enn i 

Modum, men på nivå med gjennomsnittet i gruppe 13 og kommunene Ringsaker, 

Svelvik og Gjøvik. Tabellen viser videre at Sandefjord og Nedre Eiker bruker mindre enn 

Ringerike.   

Når det gjelder pleie- og omsorg, ligger Ringerike på et utgiftsnivå som er ca. 100 

kroner høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13. Det er en betydelig nedgang fra 

2007 da forskjellen var kr 500 kroner pr. innbygger. I Ringerike er det imidlertid 

gjennomført ytterligere kutt i 2012. Dette er ikke tatt med i sammenligningen. 

Deflatert med deflator2 for kommunesektoren som er beregnet av det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har prisveksten vært 

18,77 % fra 2007 til 2011. Det betyr at differansen representerte ca. kr 600 pr. 

innbygger målt i 2011 kroner. Innsparingene representer dermed ca. 19,8 millioner 

kroner i kostnadsreduksjon for hele tjenesten i Ringerike kommune.   

Modum og Nedre Eiker har et kostnadsnivå innen pleie- og omsorg som ligger ca.  

kr 500 lavere enn Ringerikes i 2011. De andre kommunene bruker enda mindre. 

Sandefjord som brukte ca. kr 2 400 mindre i nominelle kroner i 2007 bruker i 2011  

kr 1 300 mindre pr. korrigert innbygger. Svelvik bruker kr 3 000 mindre pr. 

gjennomsnittsinnbygger i 2011.  

Når det gjelder de øvrige tjenestene bruker Ringerike litt mer enn gjennomsnittet i 

gruppe 13 på tekniske tjenester mv. Kommunen bruker som gruppe 13 på 

sosialtjenester og barnevern. Man bruker kr 843 mindre til kirke og kultur pr. 

innbygger og kr 575 mindre pr. korrigert innbygger til barnehageformål. Utgiftene til 

undervisning er kr 10 663 pr. innbygger. Det er kr 575 mindre enn for gjennomsnittet 

i gruppe 13.   

                                                
2
 Anslaget på kostnadsveksten i kommunesektoren 

Ringerike
11

Modum
11
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Ringsake
r 11
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11
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rd 11
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13 11

Administrasjon og styring 4584 3304 3043 3245 4127 3415 3028 3308

Tekniske formål ekskl. VAR 2013 1202 1396 1804 2320 1722 977 1798

Sosialtjeneste og barnevern 3854 4049 3816 3993 4550 4672 3224 3828

Helse 2069 2600 1782 1699 1484 1849 1880 1874

Pleie og omsorg 13723 13167 13201 13080 10779 12761 12448 13605

Kirke og kultur 1356 2401 1430 1816 1665 2003 1931 2199

Undervisningsformål 10663 12556 9382 11838 11959 11367 11110 11099

Barnehage sektoren 6140 7231 6553 6310 7235 6395 7818 6715
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Kommunen bruker kr 4 584 til politisk styring og administrasjon. Det er mer enn de 

andre kommunene. Til gjengjeld har man gjennomført store endringer.  

Vi har sett på hvordan ressursbruken for 2011 hadde vært om man hadde brukt hver 

av de andre kommunenes prioritering anvendt på befolkningssammensetningen og det 

beregnede behovet som finnes i Ringerike kommune. Resultatet er vist i figur 1.2. Her 

er Ringerike kommune representert med null-linjen. Pluss i figuren betyr at Ringerike 

ville brukt mer ved å kopiere en kommune og minus betyr at kommunen kunne spart 

tilsvarende beløp. Alle beløp er angitt i millioner kroner.  

 

Figur 2-2  Endringer i kommunens netto driftsutgifter ved kopiering av utgiftsnivået i 
de andre kommunene, 2011 

Figuren viser at Ringerike kommune kan drive rimeligere pleie- og omsorg ved å 

«kopiere» de andre kommunene. Forskjellene er som vi har påvist ovenfor ikke så store 

som de var, og vil dersom prognosene i inneværende budsjett holder stikk, bli enda 

mindre. Det viser seg imidlertid at Ringerike kan spare utgifter også ved å kopiere de 

andre kommunenes drift på andre områder. Det var i svært liten grad tilfelle i 2007. 

Det kan se ut til at endringene først og fremst gjelder tekniske tjenester mv. og 

administrasjon.  

Flere kommuner bruker mindre til helse, og en sammenligning med Sandefjord viser at 

sosialtjeneste og barnevern også kan være interessant å få nærmere vurdert. Vi har for 

øvrig kontrollert utgiftene til administrasjon og ser at forskjellene er mindre når vi 

måler brutto utgifter enn når vi ser på nettoutgiftene. Det betyr at administrasjonen 

kanskje har vært litt mild når det gjelder regnskapsførselen av utgiftene for tjenestene 

og belastet administrasjonen mer enn det som ellers er vanlig.  

Vi ser av figuren at Ringerike fremdeles bruker mer enn alle sammenlignings-

kommunene til PLO, men forskjellene er blitt mye mindre enn de var i 2007. 

  

Modum 11
Nedre Eiker

11
Ringsaker 11 Svelvik 11 Gjøvik 11 Sandefjord 11 Gruppe 13 11

Administrasjon og styring -34,7 -41,8 -36,3 -12,4 -31,7 -42,2 -34,6

Tekniske formål ekskl. VAR -23,7 -18,1 -6,1 9,0 -8,5 -30,3 -6,3

Sosialtjeneste og barnevern 5,6 -0,8 3,9 20,1 23,2 -18,0 -0,7

Helse 15,3 -8,4 -10,8 -17,1 -6,4 -5,5 -5,7

Pleie og omsorg -17,8 -16,7 -20,6 -94,3 -30,8 -40,8 -3,8

Kirke og kultur 30,6 2,2 13,4 9,0 18,9 16,8 24,6

Undervisningsformål 45,0 -32,7 33,4 37,4 19,4 10,2 10,3

Barnehage sektoren 31,9 12,1 5,0 32,0 7,5 49,1 16,8
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3  Utviklingen i utgiftsnivå over tid  

3.1 Utgiftsnivået fra 2008- 2011 

Figuren nedenfor viser utviklingen i utgiftsnivå i sammenligningskommunene fra 

2008-2011.  

 

Figur 3-1 Utvikling i utgiftsnivå fra 2001 til 2005 

Det framgår av figuren at Ringerike har redusert sine utgifter for hvert år siden 2009. 

Det har ikke skjedd i noen av de andre kommunene selv om flere av kommunene har 

hatt lavere utgiftsvekst enn man kunne vente. Både Gjøvik og Sandefjord har hatt 

ganske stor utgiftsøkning. Svelvik som hadde lave utgifter har fortsatt svært lave 

utgifter.  

Vi har beregnet økningen fra 2008 til 2011 til nominelt 3,8 %. Svelvik og Nedre Eiker 

har hatt utgiftsøkning på henholdsvis 9,2 % og 13,8 %.  Gjennomsnittet i gruppe 13 har 

vekst på 13,3 %. Det kan dermed se ut til at Ringerike i denne perioden har redusert 

sine utgifter til PLO mer enn noen av sammenligningskommunene.  
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4 Kostnadsanalyse av pleie- og omsorgstjenestene 

samlet sett 
Tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren gis i hovedsak til personer over 67 år og 

til funksjonshemmede. Tjenestene til funksjonshemmede inklusive PU >16 år inngår i 

kostnadene knyttet til hjemmetjenesten. Utgiftene knyttet til vertskommunebrukerne 

holdes utenfor i sammenligningene. Det forutsettes at denne tjenesten går i balanse.   

Våre drøftinger er knyttet til hva nøkkeltallene betyr for Ringerike, herunder om 

forskjellene kan indikere at kommunen har noe å hente på å forbedre, endre og 

effektivisere sin ressursbruk.  

I neste figur viser vi det beregnede behovet for pleie- og omsorgstjenester i Ringerike 

og sammenligningskommunene, basert på Kommunal- og regionaldepartementets 

kriteriesett for rammetildeling til kommunene. Her inngår i alt 11 ulike kriterier, hvorav 

andel under 67 år, eldre på henholdsvis 67-79 år, 80-89 år og over 90 år, ikke gifte 

over 67 år, PU over 16 år og dødelighet hører med til de tunge kriteriene. Alle 

kriteriene som er vektet med sum PLO vises derfor i figuren. Summen er også angitt 

med tall som viser hvordan behovet er i forhold til landsgjennomsnittet for 

kommunene. 

 

 

Figur 4-1  Kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester 

Vi ser at sammenligningskommunene har en befolkningssammensetning som 

medfører ulikheter i behov. Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Ringerike er  

109,5 % av gjennomsnittet. Behovet i de andre kommunene spenner fra 88 % i Nedre 

Eiker til 113,2 % i Modum. Gjennomsnittet for gruppe 13 ligger på 95,1 %.  

Når vi ser nærmere på de faktorene som er avgjørende for Ringerikes behov for pleie- 

og omsorgstjenester, ser vi at beregnet behov varierer en god del, fra 100 % av 

Ringerike1
1

Modum11
Nedre

Eiker11
Ringsaker1

1
Svelvik11 Gjøvik11

Sandefjord
11

Gruppe
1311

Under 67år (11,5%) 97 % 98 % 102 % 98 % 100 % 98 % 98 % 100 %

67-79 år (11,0%) 114 % 109 % 90 % 117 % 107 % 116 % 114 % 102 %

80-89 år (19,7%) 128 % 116 % 87 % 111 % 80 % 122 % 103 % 99 %

over 90 år (13,8%) 100 % 113 % 56 % 85 % 81 % 99 % 106 % 88 %

Ikke-gifte 67 år og over (13,2%) 121 % 113 % 82 % 110 % 96 % 119 % 111 % 97 %

PU over 16 år (14%) 89 % 136 % 104 % 111 % 118 % 100 % 118 % 92 %

Dødlighet (13,2%) 112 % 106 % 107 % 112 % 120 % 103 % 107 % 100 %

Basistillegg (1,2%) 39 % 88 % 50 % 35 % 176 % 39 % 26 % 28 %
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landsgjennomsnittet for innbyggerne over 90 år, til 128 % for 80-89 år. Andel psykisk 

utviklingshemmede over 16 år utgjør 89 % av landsgjennomsnittet.  

Gjøvik er den kommunen som, når vi ser på både behovsstørrelse og behovsprofil, 

ligner mest på Ringerike. Når det gjelder den geografiske dimensjonen som kan være 

av betydning for en tjeneste til befolkningen der innbyggerne bor, vil det være 

interessant med Ringsaker og Modum. Begge kommunene har et areal pr. innbygger 

som ligner Ringerike. Gjøvik er den av kommunene som ligner mest på Ringerike med 

hensyn til geografisk fordeling av befolkningen mellom byen og områdene utenfor. En 

stor del av befolkningen bor sentralt i ett stort tettsted, men en betydelig andel bor 

spredt og avstandene er ganske store, selv om spredningen er størst i Ringerike.    

En gruppe som har mye å si for kostnadene innen pleie- og omsorgstjenestene er 

funksjonshemmede brukere. En stor gruppe innen funksjonshemmede er psykisk 

utviklingshemmede. En nærmere analyse av sammensetningen av brukergruppen 

psykisk utviklingshemmede viser som følger:  

 

Figur 4-2  Andel psykisk utviklingshemmede over 16 år 

Ringerike er den av kommunene som har den laveste totale andelen psykisk 

utviklingshemmede (0,37 %). Gjøvik er den kommune som har nest laveste andel med 

0,42 %. – De andre kommunene har til dels betydelig høyere andel. Dette er spesielt 

interessant med tanke på at Ringerike kommune har høye kostnader knyttet til denne 

brukergruppen.          

4.1 Sammenligning av utgifter før og etter korreksjon for behovet 

Med grunnlag i det som ovenfor er beregnet å være befolkningens behov, kan vi 

forvente at Ringerike har utgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester som er 

lavere enn Modum og Ringsaker og høyere enn i de andre kommunene. Vi har 

nedenfor vist regnskapstall som viser kommunenes netto driftsutgifter til pleie- og 

omsorg.   

Figuren viser både netto driftsutgifter pr. innbygger (blå søyle) og netto driftsutgifter 

pr. innbygger korrigert for behov (rød søyle). Utgifter pr. justert innbygger (rød søyle) 
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gir det eneste fornuftige utgangspunktet for sammenlikning av driftsutgiftene, fordi 

hver innbygger som telles i denne beregningen antas å ha det samme omsorgs-

behovet.  

 

Figur 4-3  Netto driftsutgifter pr. innbygger og pr. justert innbygger til pleie- og 
omsorgstjenester 

Ringerike og Modum ligger på et høyt utgiftsnivå i forhold til de andre kommunene før 

vi korrigerer for behovet. Ringerike bruker kr 15 029 pr. innbygger og Modum bruker 

kr 14 906. Etter korreksjon for behovet, bruker Ringerike kommune kr 13 723 pr. 

innbygger og Modum kr 13 167. Det er fremdeles litt høyt.  

Figuren viser at i 2011 har Ringerike de høyeste utgiftene blant sammenlignings-

kommunene. Gjennomsnittlig utgift pr. innbygger korrigert for behovet i gruppe 13 

ligger på kr 13 605. Dette er betydelig høyere enn i mange av våre sammenlignings-

kommuner og bare kr 118 lavere enn i Ringerike. Det vil si ca. 129 budsjettkroner pr. 

innbygger.  Alt tyder dermed på at Ringerike fremdeles driver litt dyrt innen deler av 

pleie- og omsorgstjeneste. 

Figuren viser også at Svelvik, Gjøvik og Sandefjord har de laveste utgiftene. De to 

bykommunene bruker ca. kr 1 000 mindre pr. korrigert innbygger enn gjennomsnittet 

i gruppe 13. Svelvik er den av kommunen som bruker aller minst. Svelvik bruker 

nesten kr 3 000 mindre pr. korrigert innbygger enn Ringerike. Her må det presiseres at 

Svelvik kommune har svært lave kostnader til pleie- og omsorgsformål. De øvrige 

kommunene i utvalget har også relativt lave kostnader, og alle ligger under 

landsgjennomsnittet. 

I den neste figuren skal vi se på behovet for tjenester i forhold til netto driftsutgifter 

pr. innbygger, ikke bare for Ringerike og sammenligningskommunene, men for 

samtlige kommuner i Norge (unntatt kommuner som har ekstra store frie inntekter). 

Dermed kan vi se sammenhengen mellom kostnad pr. innbygger og plassere 

sammenligningskommunene i forhold til øvrige kommuner i landet. 
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Figur 4-4  Sammenheng mellom netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger i 
2011 og beregnet behov pr. innbygger til de samme formålene. Hver prikk i 
figuren er tall for en kommune  

Fra figuren kan vi se følgende: 

• Det er en ganske god sammenheng mellom behov og kostnader pr. innbygger.  

(R2 = 63,0 %) 

• Alle referansekommunene bruker mindre enn landsgjennomsnittet illustrert av 

regresjonslinjen 

Figuren illustrerer hvor viktig det er å bygge analysene på utgifter pr. korrigert 

innbygger og ikke på utgifter pr. innbygger. Som det framgår av figuren bruker 

Ringerike som den eneste av kommunene i utvalget mer pr. innbygger enn 

landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet i gruppe 13 synes også å ligge klart under 

landsgjennomsnittet. Det er god grunn til å merke seg at denne type kommuner driver 

rimeligere enn landsgjennomsnittet.  

 

Nedenfor vil vi gå mer detaljert inn i hvordan driftsutgiftene fordeler seg mellom 

institusjonsdrift, aktivisering, hjemmebaserte tjenester etc.  
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Figur 4-5  Strukturen i pleie og omsorgstjenestene  

4.1.1 Strukturen i tilbudet – styrkeforholdet mellom hjemmebaserte tjenester og 

institusjonsomsorg 

Ett av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie– og omsorgssektoren er 

fordelingen av ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. 

Dels er det spørsmål om hva som er best for brukerne og dels er det spørsmål om hva 

som er den rimeligste løsningen for kommunene. På dette området arbeider de fleste 

kommuner ut fra et prinsipp om at tjenesten bør gis etter prinsippene om laveste 

effektive omsorgsnivå, og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som mulig. Laveste 

effektive omsorgsnivå er i Stortingsmelding 47 beskrevet som Beste effektive 

omsorgsnivå (BEON). Neste figur viser BEON prinsippet: 
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Figur 6 Omsorgstrappen med mange trinn tilpasset brukernes behov ordnet etter økende 
arbeidsinnsats 

I figuren ser vi at det er ulike trinn som må være på plass for å ha en komplett 

tiltakskjede. Dersom det mangler trinn i trappen kan det medføre at brukerne blir 

sluset inn på et høyere og dyrere, men ikke alltid bedre, trinn. Ringerike kommune har 

de siste årene arbeidet aktivt for at de ulike trinnene i trappen skal være riktig tilpasset 

behovet til brukerne.  

Vi skal i denne rapporten videre vurdere om det er forskjeller i kostnader knyttet til 

vektleggingen kommunene har gjort av hjemmebaserte tjenester og institusjons-

omsorg, samt tilbud til aktivisering av eldre. Neste figur viser netto driftsutgifter pr. 

korrigerte innbygger for pleie- og omsorgstjenestene fordelt på institusjonsomsorg, 

aktivisering og hjelp i hjemmet3. 

 

Figur 4-7  Netto driftsutgifter pr. justert innbygger – pleie- og omsorgstjenestene etter 
korreksjon av KOSTRA-tall for Ringsaker 

Ringerike bruker kr 5 878 til institusjonsdrift pr. korrigert innbygger. Det er bare 

Ringsaker av kommunene som bruker mer. Gjennomsnittet i gruppe 13 ligger på  

kr 6 138.  Ringerike har bare økt utgiftene i til institusjonsdrift med kr 308 siden 

2007. Det er i realiteten en stor utgiftsreduksjon. De andre kommunene har økt sine 

utgifter i samme periode ganske betydelig. Det kan dermed se ut til at en stor del av 

innsparingen som har funnet sted ligger på drift av institusjonsplasser.    

Ringerike bruker kr 7 249 pr. innbygger til hjemmetjenester. Modum, Nedre Eiker og 

Gjøvik bruker mer. Gjennomsnittet i gruppe 13 ligger på kr 6 861. Vi skal nedenfor se 

nærmere på utgiftsfordelingen innen hjemmetjenestene. Først skal vi imidlertid se på 

utgifter til aktivisering som omfatter dagtilbud til omsorgskrevende personer. 

Ringerike bruker netto kr 596 til formålet. De andre kommunene bruker fra kr 253 i 

Nedre Eiker til kr 916 i Sandefjord. Tatt i betraktning at Sandefjord alt i alt bruker 

                                                
3
 Hjelp i hjemmet omfatter funksjonshemmede, psykisk helse og ordinære hjemmebaserte tjenester til 

eldre. 
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forholdsvis lite kan det være en god ordning. Svelvik sparer heller ikke på dette 

tilbudet som kan bidra til at flere brukere kan bo hjemme.   

I figuren nedenfor viser vi hvor mye toppfinansieringen til ressurskrevende brukere 

betyr for netto driftsutgiftene innenfor de hjemmebaserte tjenestene. Bildet gir også en 

oversikt over hva kommune får til driften av tjenesten for vertkommunebrukerne.  

 

Figur 4-8  Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger til hjemmetjeneste etter korreksjon 
av tallene i KOSTRA for Ringerike 

Det er bare Ringsaker og Ringerike som får vertskommunetilskudd. Det utgjør kr 616 

pr. innbygger i Ringerike og kr 1197 pr. innbygger i Ringsaker. I har i denne rapporten 

regnet med at tjenesten går i balanse.  

Kommunen får statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester på kr 940 pr. innbygger. 

De andre kommunene i denne sammenligningen, får fra kr 476 i Svelvik til kr 1 283 i 

Nedre Eiker kommune. Gjennomsnittet for gruppe 13 er kr 915. I alle kommunene 

binder de samme brukerne opp kommunale midler. Ringerike bruker kr 1 717 pr. 

korrigert innbygger av egen kasse til denne gruppen. De andre kommunene bruker fra 

kr 391 i Svelvik til kr 1752 i Ringsaker. Gjennomsnittet i gruppe 13 er kr 1367 pr. 

korrigert innbygger. Sammenlignet med Ringsaker er forholdet mellom egne midler og 

statens midler svært ugunstig for Ringerike. Nedenfor har vi sortert kommunene etter 

forholdstallet som viser hvor mye kommunen bruker av egne midler i forhold til 

tilskuddet fra staten.  

 

Tabell 1 Statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester 

Kommune Egne midler/ 
statlige tilskudd 

Sandefjord 11 1,92 

Ringerike 11 1,83 

Modum 11 1,66 

Gruppe 13 11 1,49 

Ringsaker 11 1,49 

Ringerike
11
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Nedre

Eiker 11
Ringsaker

11
Svelvik 11 Gjøvik 11

Sandefjord
11

Gruppe 13
11

Toppfinansiering tunge brukere pr. innbygger 940 641 1283 1179 476 730 494 915

Vertskommunetilskudd 616 0 0 1197 0 0 0 173

Egenfinansiering tunge brukere 1717 1064 1632 1752 391 981 949 1367

Netto driftsutgifter ekskl
vertskommunetilskudd og tunge brukere

5533 6708 6476 3013 5348 6335 5712 5494
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Gjøvik 11 1,34 

Nedre Eiker 11 1,27 

Svelvik 11 0,82 

 

Vi ser av sorteringen at Sandefjord kommer dårligere ut, og alle de andre kommunene 

bedre ut. Dette kan bero på sammensetningen av brukere, men vi må også kunne 

legge til grunn at kommunens organisering av tilbudet kan ha stor betydning. Her 

ligger det i så fall en mulighet for endring og tilpassing av tilbudet. Dersom vi legger 

til grunn at PU andelen i Ringerike er lav, kan dette bety at tjenesten er forholdvis dyr 

pr. bruker uten at den nødvendigvis medfører høy kvalitet. Dersom man kopierer 

Gjøvik ville denne tjenesten bli ca. 15 mill. kr rimeligere å drifte for kommunen. Kunne 

man kopiert Svelvik kunne man spart ca. 33 mill. kr. Å kopiere andre kommuner på 

dette området er krevende. Dette henger sammen med at tidligere inngåtte vedtak kan 

være vanskelig å omgjøre. Det er imidlertid viktig med et målrettet arbeid innen denne 

deltjenesten ved å sikre gode turnusgrupper og riktig sammensetting av brukere. 

Dette er forhold som er positive for både kvalitet og kostnad, men vanligvis et 

tidskrevende arbeid.   

Det er verdt å merke seg at det bare er Ringerike og Svelvik, som bruker mindre til 

hjemmetjenesten for de øvrige brukerne enn Ringerike. Ringerike bruker likevel litt 

mer til denne gruppen enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.  

For å kunne vurdere hvor nyttig en slik opplysning er, må man først se på hele 

tjenesten med dekningsgradene for alle tjenestene samlet. Dette er gjort i Ringerike og 

en har vurdert det slik at kostnadene i dag spesielt er knyttet til funksjonshemmede 

brukere.    

4.1.2 Oppsummering utgiftsnivå i forhold til behov 

Ringerike kommune har et behov for pleie- og omsorgstjenester som ligger på  

109,5 % av landsgjennomsnittet. Det er nedjustert fra 112,9 % i 2007 etter endringer 

av kriteriene. Man har altså tapt ca. 3,4 prosentpoeng av rammetilskuddet i 2011 da de 

nye kriteriene ble gjort gjeldende. Dette er en skjebne man deler med mange av de 

andre kommunene. Faktum er at Modum og Ringsaker kommer enda dårligere ut av 

endringen.  

Utgiftene ligger fremdeles høyere enn behovet skulle tilsi selv om kommunen har 

redusert utgiftene til formålet betydelig. Alle referansekommunene driver rimeligere, 

men forskjellene er betydelig redusert. Årsaken til dette er at Ringerike har kuttet mye 

kostnader de siste årene. I forhold til gjennomsnittet i gruppe 13 er forskjellen 

redusert med 81 %.  

Ringerike er den av kommunene i sammenligningen som bruker mest til pleie- og 

omsorg både før og etter at det er korrigert for befolkningens behov. Våre beregninger 

viser at Ringerike, til tross for kostnadskutt vil kunne spare ved å kopiere 

sammenligningskommunene. Her må det imidlertid presiseres at resultatene for 

kuttene i 2012 ikke er medregnet.  

Toppfinansieringen fra staten utgjør kr 940 pr. korrigert innbygger. Det er bare Nedre 

Eiker og Ringsaker som får mer. Egenfinansieringen av tunge brukere representerer en 

kostnad på kr 1 717. Det er bare Ringsaker som bruker mer. Det kan se ut til at 

Ringerike har en forholdsvis ugunstig fordeling av utgiftene mellom toppfinansiering 

og egenfinansiering. Dette gjør det sannsynlig at kommunen kan hente inn betydelige 

innsparinger ved ytterligere arbeid med tjenestene til funksjonshemmede brukere.   
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Vertskommunetilskuddet utgjør kr 616 pr. innbygger. Det er viktig at dette tilskuddet 

dekker utgiftene. Vi har ikke data som viser i hvilken grad kommunen får kostnads-

dekning.    

Når det gjelder vektleggingen mellom institusjonsomsorg, hjemmebaserte tjenester og 

aktivisering viser sammenligningen at Ringerike; 

 Fremdeles ligger noe høyt i forhold til sammenligningskommunene når det gjelder 

institusjonstjenester. Dette gjelder ikke nødvendigvis antall plasser, og på dette 

området er det gjort betydelige kutt i 2012   

 Ligger relativt lavt når det gjelder hjemmetjenester etter at vi har tatt hensyn til 

kommunens ressurskrevende brukere 

 Ligger litt høyt når det gjelder egenfinansiering av ressurskrevende brukere til 

tross for at kommunene får store tilskudd  

 Ligger middels høyt hva angår utgiftene til aktivisering 

4.2 Produktivitet – tjenesten samlet sett 

Strukturen i tjenestetilbudet (som vi har analysert ovenfor) sier noe om hvordan 

tjenestene er prioritert i forhold til hverandre. I dette avsnittet vil vi se nærmere på 

tilgjengelige data vedrørende ressursutnyttelsen innenfor hjemmebaserte tjenester og 

institusjonsomsorg samlet. Neste figur viser driftsutgifter pr. bruker i pleie- og 

omsorgssektoren samlet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Figur 4-9  Kommunale driftsutgifter i kr 1 000 pr. bruker for hele pleie- og 
omsorgstjenesten 

Sammenlikningen viser at hver bruker av pleie- og omsorgstjenestene i Ringerike 

kostet kr 336 000. De andre kommunene bruker fra kr 242 000 i Svelvik til kr 350 000 

i Ringsaker. Gjennomsnittet for gruppe 13 er kr 332 000 pr. bruker. Ringerike har altså 

forholdsvis høye kostnader pr. bruker, men sammenlignet med 2007 er kostnadsnivået 

redusert betraktelig om vi sammenligner med gjennomsnittet i gruppe 13. Nå ligger 

Ringerike 1,2 % over mens kommunen i 2007 lå 7,3 % over gruppegjennomsnittet.  
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Kostnadsnivået i Ringerike kan skyldes flere forhold: 

 Andelen brukere som mottar tjenester er lavere enn i andre kommuner – hver 

enkelt tjenestemottaker kan dermed antas å ha mer omfattende bistandsbehov. 

 Forholdsvis flere brukere har mer kompliserte lidelser og trenger mer bistand 

 Høyere standard (hver bruker mottar forholdsvis mer bistand enn brukerne i andre 

kommuner med tilsvarende behov) 

 Betalingen for tjenestene er lavere 

 Sykefraværet i Ringerike er høyere enn i sammenligningskommunene, med større 

kostnader for kommunen 

Hvilke av disse mulige forklaringene som er mest relevante for Ringerike, vil vi gå 

nærmere inn på nedenfor. 

4.3  Dekningsgrad - tjenestene samlet sett 

Erfaring viser at eldre over 80 år mottar opp mot ¾ av omsorgstjenestene. Når vi ser på 

den samlede dekningsgraden for hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg i 

forhold til antallet eldre over 80 år kommer det fram at Ringerike har noe over middels 

høy samlet dekningsgrad sammenlignet med de andre kommunene. Modum og 

Ringsaker har litt høyere dekningsgrad. Nedre Eiker har langt lavere dekningsgrad.  

Dekningsgradene er imidlertid 4,9 % høyere enn gjennomsnittet for gruppe 13. 

 

Figur 4-10  Dekningsgrad for tjenestene samlet sett – aldersgruppen over 80 år 

Ringerike har middels dekningsgrad for omsorg til innbyggere over 80 år. Kommunen 

har lav dekningsgrad for institusjonstjenester for eldre over 80 år. Dekningsgraden er 

7,8 %. Dette er 4,8 % lavere enn gjennomsnittet for gruppe 13. Ingen av de andre 

kommunene har så lav andel her som Ringerike. Siden 2007 har kommunen utvidet 

kapasiteten for boliger med døgnbemanning. Den er nå på 4,4 %. Det betyr at det 
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samlede tilbudet med døgnbemanninger er på 12,6 %. Nedre Eiker og Sandefjord har 

en litt lavere dekning. Gjennomsnittet for gruppe 13 er 16,6 %. Det betyr at Ringerike 

neppe har mer å gå på når det gjelder reduksjon i dekningsgrad.   

Dekningsgraden for de hjemmebaserte tjenestene er 34,1 % - som er noe høyere enn i 

de andre kommunene og høyere enn for gjennomsnittet i gruppe 13 som ligger på 

29,2 %.  Samlet dekningsgrad er 46,3 %. Det er en nedgang fra 47,1 % i 2007. Det er 

0,9 % høyere enn gruppegjennomsnittet.  

Vi har også sammenlignet dekningsgradene for de yngre brukerne. Dette fremkommer 

i neste figur. 

 

Figur 4-11  Dekningsgrad for innbyggere 67 – 79 år 

Vi ser av figuren at Ringerike er den kommunen som har den høyeste dekningsgrad for 

aldersgruppen 67-79 år. Dekningsgraden er 1,5 % høyere enn gruppe 13. Ringerike 

tilbyr institusjonsomsorg til 1,3 % i denne brukergruppen. Dette er litt mindre enn for 

gjennomsnittet i gruppe 13 og mer enn i to av sammenligningskommunene.  

Neste figur viser andel av innbyggere under 67 år som mottar pleie- og omsorgs-

tjenester. 
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Figur 4-12  Dekningsgrad for innbyggere under 67 

Av figuren ser vi at Ringerike tilbyr omsorg til 2,2 % av innbyggerne under 67 år. Fire 

av kommunene har høyere dekningsgrad. Gjennomsnittet i gruppe 13 ligger på 1,9 %. 

Ringerike har institusjonsplass til 0,17 %. Det er det bare Modum som har så stor 

andel/bruk av innbyggere i denne aldersgruppen. Gjennomsnittet for gruppe 13 ligger 

på 0,12 %. Sandefjord og Nedre Eiker er nede på 0,04 %. 

Ringerike har bolig med døgnbemanning til 1,01 % av alle innbyggerne under 67 år. I 

de andre kommunene ser det ut til at denne andelen varier fra 0 i Svelvik (som kanskje 

kjøper denne tjenesten fra private) til 1,15 i Nedre Eiker. Det betyr at det bare er Nedre 

Eiker og Ringerike som har mer enn 1 % av innbyggerne under 67 år i institusjon eller 

annet døgnbemannet tilbud. De andre kommunene har tilbud til fra 0,56 % i 

Sandefjord til 0,92 % i Modum. Gjennomsnittet for gruppe 13 er 0,65 %.     

Vi kan foreløpig konkludere med at den samlede dekningsgraden er gjennomsnittlig 

for eldre over 80 år. Den er relativt høy for gruppen 67-79 år og den er forholdsvis lav 

for aldergruppene opp til 67 år. Det kan dermed se ut til at kommunen gir forholdsvis 

dyre tjenester til de yngste og forholdsvis rimelige tjenester til de eldre.  

Høye dekningsgrader betyr vanligvis at det gjennomsnittlige bistandsbehovet for 

brukerne er lavere enn det man finner i kommuner med lave dekningsgrader. Motsatt 

betyr lave dekningsgrader at de som får bistand har et noe høyere pleie- og omsorgs-

behov. Vi kan ikke uten videre se hvorfor utgiftene pr. bruker i kommunen er 

forholdsvis høy. Vi kan imidlertid anta at det er tjenesten til de yngre brukerne 

kommunen kan ha noe å ta fatt i. Dette stemmer med vurderingene gjort tidligere, 

hvor vi har pekt på at kostnadene til de tunge brukerne er forholdsvis høye.  

Vi skal nedenfor se nærmere på kostnadene i institusjonstjenesten og hjemme-

tjenesten, men vi ser nå at hjemmetjenesten er mer sammensatt enn før, da denne 

tjenesten i større grad ga tjenester i hjemmene. 
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5 Institusjonstjenesten 

5.1 Brutto driftsutgifter pr. kommunal plass 

Institusjonstjenesten omfatter utgifter til pleie- og omsorg i institusjoner, inklusive 

korttidsopphold. Sammenlikningen inkluderer alle utgifter knyttet til drift av 

institusjonen, det vil si ressursinnsats til pleie– og omsorg, renhold, kjøkken, 

vaktmestertjenester, drift av bygninger med mer. Neste figur viser brutto driftsutgifter 

i institusjon pr. kommunal plass. 

 

Figur 5-1  Brutto driftsutgifter drift og brutto driftsutgifter pleie pr. plass i institusjon. 

Figuren viser at det er stor forskjell mellom kommunene når det gjelder kostnadene til 

drift av plassene. Selv om forskjellene knyttet til bygningsdrift er relativt stor er det 

forskjellene knytter seg til pleie som betyr mest rent økonomisk. Her har det vist seg 

at grunnenhetenes størrelse betyr forholds mye mer en institusjonsstørrelse4 Svelvik 

driver for eksempel en gammel, men ikke veldig stor institusjon.  

Ringerike bruker ca. kr 958 000 pr. plass til pleie og kr 142 000 til bygningsdrift i 

2011. Vi har tidligere bemerket at det ble gjennomført kostnadskutt innen institusjon i 

2011, som ble effektuert i 2012. Dette vil få innvirkning på KOSTRA-tallene som blir 

klare i mars 2013. Svelvik, bruker ca. kr 669 000 til pleie og kr 45 000 til 

bygningsdrift. Sandefjord er den eneste kommunen som bruker mer til pleie pr. plass 

enn Ringerike. Der koster pleien knyttet til en plass kr 1 071000. Alle de andre 

kommunene bruker mindre enn Ringerike. 

5.1.1 Tilgjengelighet og bruken av plasser med døgnbemanning 

Vi har til slutt sett på den samlede dekningen av plasser med døgnbemanning og 

bruken av disse plassene. Plassene er beregnet og angitt i forhold til innbyggere > 80 

år (i prosent) og brukes som et viktig måltall for vurdering av behovsdekningen. Det er 

anbefalt at antall plasser utgjør ca. 25 % av antall eldre 80+. Tabellen viser som følger: 

                                                
4
 Forskningsrapport utarbeidet av Agenda Kaupang for storbyforskningsprogrammet for Sandenes og 

Stavanger har dokumenter denne betydningen for barnehager, skoler og pleie og omsorgstilbudet  
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Figur 5-2 Dekning av plasser med døgnbemanning i forhold til antall innbyggere >80 år, 
og bruken av plassene5 slik de fordeler seg på ulike aldersgrupper  

Vi ser at Ringerike har en dekning på 21,8 % i alt. Det er bare Svelvik av de andre 

kommunene som har så liten dekning. Vi ser også at det er forholdsvis liten andel av 

plassene i institusjon som bruke av innbyggere over 80 år. Det innebærer at man må 

regne med at brukerne er forholdsvis pleietrengende.  

Det stemmer med at hver bruker krever forholdsvis mye ressurser for å få 

tilfredsstillende pleie. 

5.1.2 Tidsbegrenset opphold      

Andelen institusjonsplasser beregnet til tidsbegrenset opphold har mye å si for 

pasientflyten innenfor pleie- og omsorgstjenesten og brukernes mulighet til å bo 

lengre i eget hjem. Særlig planlagte, rullerende avlastningsopphold har vist seg å ha 

positiv effekt i så måte. I figuren nedenfor har vi vist hvor stor andel av plassene som 

brukes til korttidsplasser.  

                                                
5
 Årsaken til at andel innbyggere over 80 år i institusjon ikke er den samme som vi tidligere har vist i form av andel 

innbyggere som bor i institusjon, er at tallene her tar utgangspunkt i antall plasser. Forskjellene som fremkommer, 

skyldes derfor ulik beleggsprosent på telletidspunktet. 
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Figur 5-3 Andelen plasser i korttidsopphold i sykehjem 

Vi ser av figuren at Ringerike har angitt 25 % som korttidsplasser. Dette er på et 

anbefalt nivå. Det er bare Ringsaker som er under gjennomsnittet for gruppe 13, som 

er på ca. 20 %.  

Å samle korttidsplassene er et viktig virkemiddel for å få korttidsplassene til å fungere. 

Det at kommunen nå har et begrenset antall utskrivningsklare pasienter på sykehuset 

er en indikasjon på at andelen korttidsplasser i Ringerike er riktig dimensjonert og at 

en arbeider aktivt med pasientflyten. 

5.1.3 Produktivitet i institusjonsomsorgen  

Institusjonstjenesten omfatter utgifter til pleie- og omsorg i institusjoner, inklusive 

korttidsopphold, avlastningsboliger og barneboliger.  

I neste figur ser vi på to forhold; 

 Utgifter pr. kommunal plass. Det vil si utgiftene pr. plass som kommunen drifter 

 Netto driftsutgifter pr. institusjonsplass, dvs. kommunens netto driftsutgifter (bl.a. 

fratrukket betaling fra beboere og eventuelt salg av plasser til andre samt utgifter 

til kjøp av plasser) 
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Figur 5-4 Brutto driftsutgifter pr. kommunal plass i institusjon og netto driftsutgift pr. 
institusjonsplass 

Fra figuren ser vi Ringerikes brutto driftsutgifter pr. kommunal plass (rød søyle) er ca. 

kr 1,1 mill. kr pr. plass. Det er nesten like mye som i Sandefjord og høyere enn for noe 

av de andre kommunene og langt over gruppegjennomsnittet. 

Det er imidlertid slik at noen av kommunene både selger og kjøper plasser. I den røde 

søylen ser vi derfor på netto driftsutgifter pr. plass for alle institusjonsplasser, og 

hvordan dette slår ut for sammenligningskommunene. Vi ser at netto driftsutgifter pr. 

plass i Ringerike er ca. kr 1,0 mill. kr. Det er ingen av de andre kommunene som har så 

store netto utgifter pr. plass. Nedre Eker ligger nest høyest med kr 901 000 pr. plass.  

Sammenligner vi rød og blå søyle, ser vi at Ringerikes netto utgifter relativt sett 

kommer dårligere ut når en regner ut fra netto kostnadsnivå pr. alle plasser enn om en 

regner ut fra utgift pr. kommunal plass. Det kan finnes flere årsaker til dette. En årsak 

kan være at kommunen har svak utnyttelsesgrad, en annen kan være at kommunens 

kjøp/salg av plasser (f.eks. fra private) bidrar i mindre grad enn vanlig til å redusere 

netto utgifter, en tredje, og den mest trolige kan være andel brukerbetaling er 

forholdsvis liten.  
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6 De hjemmebaserte tjenestene 

6.1 Produktivitet 

Det er forholdsvis vanskelig å tolke data både vedrørende omfang og kostnader pr. 

bruker innenfor de hjemmebaserte tjenestene. Dette fordi tjenestene spenner fra 

praktisk bistand en time tredje hver uke til de ressurskrevende brukerne kan krever 

nærmere 100 timer hver uke. 

Vi presenterer likevel data for om mulig å finne fram til indikasjoner på hvorfor 

kommunens utgifter pr. innbygger justert for behov til hjemmebaserte tjenester ligger 

så høyt.   

6.2 Driftskostnader pr. bruker 

Produktiviteten i hjemmebaserte tjenester kan måles både etter kostnader pr. bruker 

og antall brukere pr. årsverk. Indikatorene er imidlertid ikke optimale mål for 

produktiviteten, fordi kommunenes politikk og prioriteringer i høy grad virker inn på 

disse måltallene. I neste figur viser vi brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i 

kroner. 

 

Figur 6-1   Driftsutgifter pr. bruker av hjemmetjenester i egen regi 

Fra figuren ser vi at kommunen har utgifter pr. bruker på nærmere kr 200 000. Dette 

er nest høyest blant sammenligningskommunene. De andre kommunene bruker fra  

kr 137 000 i Ringsaker til kr 210 000 i Modum. Gruppegjennomsnittet ligger på  

kr 193 000.  Ringerike fremstår som litt kostbar pr. bruker. Dette bildet vil bli noe 

skarpere om vi regner med at PU brukere koster mer enn andre brukere. Ringerike har 

en liten andel PU brukere, men store utgifter til tunge brukere. Vi har noen sammen-

ligningstall for utgiftene knyttet til funksjonshemmede i Ringerike og en del andre 

kommuner som kan belyse dette forholdet litt nærmere. Dette omtales senere i 

rapporten, men oppsummert ser vi at Ringerike har høye kostnader til 

funksjonshemmede.      
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6.3 Dekningsgrader  

Dekningsgrader for de hjemmebaserte tjenestene vurderes vanligvis etter: 

 Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmebaserte tjenester 

 Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmebaserte tjenester 

 Andel innbyggere 80–89 år som mottar hjemmebaserte tjenester 

 Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmebaserte tjenester 

Forskjeller i dekningsgrader kan dels indikere forskjeller i hvor mange som trenger 

hjelp og hva slags hjelp de trenger. Forskjellene kan også avspeile ulike terskler for 

hvem man gir hjelp til og hvilken hjelp de i så fall får. I neste figur viser vi sammen-

likning av dekningsgrader for de hjemmebaserte tjenestene i prosent. 

 

Figur 6-2  Dekningsgrader hjemmebaserte tjenester 

Figuren viser følgende når det gjelder dekningsgrader for hjemmebaserte tjenester i 

Ringerike: 

 Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmebaserte tjenester er 2,0 % - klart 

mindre enn sammenligningskommunene. Dekningen i de andre kommunene 

varierer fra 2,0 % i Ringsaker til 2,8 % i Svelvik.  

 Dekningsgraden for innbyggere mellom 67 og 79 år i Ringerike er på 8,8 %. Alle 

sammenligningskommunene har en dekning som ligger lavere, men 

gjennomsnittet for gruppe 13 er bare 7,0 %.  

 Dekningsgraden for innbyggere 80 år er på 38,5 %. Dette er høyere enn for alle de 

andre kommunene unntatt Modum som ligger på 40,4 %. Gruppegjennomsnittet 

ligger på 32,8 %   

Oppsummert kan vi dermed si at dekningsgraden er lav for de yngre og høy for 

aldersgruppen 67-79 og høy for gruppen over 80. Høy dekningsgrad skulle tilsi at 

utgiftene pr. bruker skulle vært noe mindre enn for gjennomsnittet. Innslaget av PU-

brukere er lavt det skulle tilsi lave utgifter. Samtidig må vi huske på at de samlede 
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utgiftene til funksjonshemmede er høye. Dette gir utslag i tallgrunnlaget for 

hjemmebaserte tjenester. 

6.4 Bistandsbehov  

Vi har sett på andel hjemmetjenestebrukere med omfattende bistandsbehov. Tallene er 

vist på figuren nedenfor som viser andelen med omfattende bistandsbehov i alle 

aldergruppene. 

 

Figur 6-3 Brukere med omfattende bistandsbehov  

Selv om det alltid vil være et innslag av skjønn ved beregning av bistandsbehov ved 

bruk av IPLOS kan det være virke som om forskjellene er forholdsvis store. Bildet som 

tegnes på figuren ovenfor viser at en stor del av brukerne av hjemmetjenester i 

Ringerike har høyt bistandsbehov. Det er bare Ringsaker som har en større andel med 

stort behov for aldersgruppen <67 år. Ellers topper Ringerike med god margin. Dette 

virker ikke helt ulogisk etter som kommunen har liten institusjonsdekning, men 

forskjellene synes svært store.  

Når bistandsbehovet er størst for gruppen 0-67 er det en naturlig følge av at i denne 

gruppen inngår også PU brukerne som en ganske viktig brukergruppe. Det som skiller 

kommunen fra de andre kommunene er at også mange av de eldre hjemmetjeneste-

brukerne har et høyt bistandsbehov. Sandefjord har ikke vesentlig forskjellig 

dekningsgrad, men andelen med stort behov er mindre enn halvparten av det som er 

målt i Ringerike.  
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7  Funksjonshemmede og psykisk syke 
Dette avsnittet bygger på data fra en undersøkelse av utgiftene og tilbudet til 

funksjonshemmede og psykisk syke som vi gjorde i begynnelsen av 2011 med 

utgangspunkt i regnskapstall for 2010. 

7.1 Tilbudet til funksjonshemmede og psykisk syke  

Tilbudet til funksjonshemmede brukere går ”på tvers av” pleie- og omsorgstjenestene i 

kommunene, slik disse defineres i KOSTRA. Da tjenestetilbudet til denne bruker-

gruppen utgjør en stor andel av utgiftene til pleie- og omsorgsformål, har vi foretatt 

en særskilt analyse av tilbudet til funksjonshemmede. De er viktig å merke at psykisk 

utviklingshemmede utgjør en vesentlig del av brukergruppen funksjonshemmede, men 

ikke alle.   

I denne analysen sammenligner vi Ringerike med kommuner som vi har i vår database. 

Sammenligningen omfatter derfor andre kommuner enn i KOSTRA gjennomgangen.  

Vi har sortert kommunene etter fallende andel PU brukere. Kommuner ved siden av 

hverandre er dermed slik sett relativt like slik at det skal være lettere å sammenligne 

tallene.  

 

 

Figur 7-1 Ringerike og de andre kommunene vi har undersøkt sortert etter fallende 
beregnet behov for omsorg til PU brukerne som er en viktig gruppe blant 
funksjonshemmede  

Vi ser at Ringerike har relativt lite beregnet behov for omsorg til funksjonshemmede 

når vi legger til grunn innbyggere med diagnosen psykisk utviklingshemmet, 

sammenlignet med gjennomsnittet i gruppen av kommuner. Alle de andre kommunene 

i denne oversikten har større behov. 

I neste figur viser vi utgiftene til funksjonshemmede i de samme kommunene.      

 

Ås 1) Ringerike 1) Frogn Førde Lillesand Østre Toten Andebu

Andel Pu 16- 67 år av bef i forhold til landsgj sn 53 % 72 % 92 % 97 % 113 % 132 % 154 %

Andel Pu under 16 år av bef i forhold til landsgj sn 112 % 43 % 77 % 111 % 32 % 114 % 116 %

Andel Pu brukere av befolkningen totalt vektet 56 % 70 % 91 % 98 % 109 % 131 % 152 %
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Figur 7-2 Oversikt over utgiftene til funksjonshemmede 

Figuren viser at Ringerike og to andre kommuner skiller seg ut med store utgifter 

sammenlignet med de andre kommunene. Tatt i betraktning av at Ringerike har få 

brukere med PU diagnoser kan det virke som om Ringerike er den av kommunene som 

har størst ikke forklarte utgifter.  

Sammenligner vi med kommuner som antas å ha et like stort behov som Ringerike ser 

det ut til at Ringerike bruker mer enn 65 % mer enn disse kommunene.  

7.2 Tjenesteinnhold  

Vi har også sett på innholdet i tjenestetilbudet til funksjonshemmede under og over 18 

år. Resultatet er vist på figurene nedenfor der vi starter med de yngste.   

 

Figur 7-3 Strukturen i tiltak for funksjonshemmede 0-18 år  

Ås 1) Ringerike 1) Frogn Førde Lillesand Østre Toten Andebu Lillesand

18 -67 år 1,5 3,8 1,2 3,1 2,2 2,1 2,8 2,2

Under 18 år 0,5 0,6 0,3 0,7 0,5 0,2 0,7 0,5
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Vi ser at Ringerike i alt vesentlig gir et tilbud om avlastning i kommunal regi. Man gir 

også omsorgslønn. Mange av de andre kommunene har et mer sammensatt tilbud. 

Ingen av de andre kommunene gir så mye avlastning eller så mye omsorgslønn.  

Det er imidlertid viktig å merke seg at de store utgiftene ikke er knyttet til brukere 

under 18 år.  

I figuren nedenfor viser vi tjenesteinnholdet for aldergruppen 16-67 år. 

 

Figur 7-4 Utgiftstrukturen for funksjonshemmede 18-67 år 

Ringerike har de største utgiftene pr. innbygger i alderen 18-67 år og kommunen 

bruker det meste av kostnadene til bofellesskap og tilhørende virksomhet, kr 4 414 pr. 

innbygger.  Man bruker kr 632 til arbeidstilbud og kr 290 til avlastning og kr 145 til 

omsorgslønn.  

Sammenlignet med enkelte andre kommuner ser tilbudet ut til å være litt lite sammen-

satt. De andre kommunene med like høy eller høyere andel PU-brukere har et langt 

lavere kostnadsnivå til bofellesskap og arbeidstilbud.  

Vi har til slutt skilt mellom tiltak for funksjonshemmede og tiltak for psykisk syke etter 

at kommunene har vært gjennom en opptrappingsperiode.  

Ås 1) Ringerike 1) Frogn Førde Lillesand Østre Toten Andebu Lillesand

Arbeids- og aktivitetstilbud utenfor
kommune/annen kommune - ikke i egenregi

0 0 0 127 61 43 221 61

Arbeids- og aktivitetstilbud i egen kommune- i
egenregi

29 632 197 364 311 0 115 311

Støttekontakt 4 64 36 76 76 10 201 76

Brukerstyrt personlig assistanse 244 72 107 1036 88 -68 189 88

Omsorgslønn 97 145 160 117 178 31 402 178

Avlastning utenfor kommunen/annen kommune -
ikke i egenregi

0 0 0 0 0 0 0 0

Avlastning i kommunal regi - familier 35 6 11 0 13 9 142 13

Avlastning i kommunal regi - bolig 84 290 213 0 31 47 0 31

Bofellesskap/samlokaliserte boliger + miljøarbeid
på timebasis ikke i egenregi/annen kommune

165 219 1237 626 32 0 0 32

Bofellesskap/samlokaliserte boliger + miljøarbeid
på timebasis i egenregi av kommune

1635 4414 0 2414 2693 3224 3117 2693
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Figur 7-5 Utgifter til ulike tiltak regnet pr. innbygger 18-67 år.  

Vi ser av figuren at Ringerike bruker forholdsvis lite til psykisk syke. Når det gjelder 

unge funksjonshemmede er Ringerike midt i laget når det gjelder kostnadsnivå. Av de 

kommunene som har oppgitt tall er det bare Frogn og Østre Toten som bruker mindre 

til disse gruppene. Det er likevel ingen av de andre kommunene som bruker så liten 

andel av utgiftene til de tre formålene i figuren ovenfor til unge funksjonshemmede og 

psykisk syke. Vi kan dermed tro at Ringerike har en gammel kultur med gamle 

løsninger i arbeidet med funksjonshemmede. 

Oppsummering 

Ringerike har et tilbud til funksjonshemmede som synes å være forholdsvis dyrt å 

drifte. Tilbudet til de yngste brukerne ser ut til å være lite tilpasset behovet og fremtrer 

som litt smalt med vekst på bolig og avlastning. 

Tilbudet til de eldre virker mer ensartet enn for de yngre, men det kan være større 

variasjon enn dokumentasjonen antyder.  

Det er sannsynlig at utgiftene til de yngste og psykisk syke kan bli større, men 

utgiftene for tilbudet til eldre, 18-67 år kan bli vesentlig rimeligere. Arbeidet med å 

optimalisere driften av tjenesten til funksjonshemmede i årene fremover forutsetter en 

bred tilnærming der man kombinerer brukerperspektivet med strukturelle og 

organisatoriske løsninger.  

Dette er krevende prosesser der en må samarbeide tett med brukere, pårørende og 

ansatte slik at man kan benytte fagkompetanse og kreativitet så vel som andre 

kommuners gode erfaringer.  

Slike prosesser er ofte krevende og de tar tid. Det er viktig at kommunen legger dette 

til grunn i måten å arbeide videre med kostnadstilpasning av tjenesten.     

 

 

Ringerike Førde Frogn Østre Toten Andebu Ås Lillesand

Voksne funksjonshemmede 4354 3068 1241 2061 2826 2154 2211

Unge funskjonshemmede 586 710 286 246 653 507 493

Psykisk helsearbeid 434 687 354 426 551 757 560
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8 Andel egenbetaling  
Hittil har vi sett på brutto og netto kostnader. I neste figur viser vi hvor stor andel av 

kostnadene som brukerne/beboerne betaler. Her er det slik at brukerne kan betale 

relativt mye for permanente døgnplasser, men ikke for avlastning eller for 

rehabilitering. Betalingen for hjemmetjenester er begrenset når det gjelder sykepleie. 

Neste figur viser andel egenbetaling praktisk bistand og i institusjon. 

 

Figur 8-1  Andel egenbetaling  

Fra figuren ser vi at Ringerike er den av kommunene som har minst egenbetaling når 

det gjelder institusjonsplasser med bare 9,9 % egenbetaling. Andelen har dessuten gått 

ned siden 2007 da den var 12,1 %. Dette er rimelig etter som andel korttidsplasser har 

gått opp. Kommunen har middels egenbetaling når det gjelder praktisk bistand. 

Vi ser at Ringerike ikke avviker vesentlig fra de andre kommunene, men de høye 

kostnadene pr. bruker og pr. plass kan være årsak til at kommunen kommer litt dårlig 

ut av sammenligningen selv om man bruker felles regelverk for betaling.  

Det er likevel en forestilling om at flere og flere av brukerne har pensjonsordninger 

som gjør dem kvalifisert til å betale for tjenestene. 1,7 % andel egenbetaling er ikke 

noen stor egenbetaling.  

Vi er likevel ikke sikre på at en nærmere vurdering av betalingen er den viktigste 

oppgaven man kan gå løs på for å redusere kommunens utgifter. Utgiftene kommer på 

toppen av en økonomi som kan være i balanse før man trenger hjelp i heimen.  
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9 Kvalitative aspekter 
KOSTRA gir ikke primært oversikt over kvaliteten i tjenestene. Det er likevel slik at en 

del forhold kan ha stor betydning for kvaliteten. Det gjelder for eksempel om tjenesten 

har stor sykefravær. Om legetjenesten ved institusjonene er ok og om ansatte har god 

kompetanse.  

9.1 Leger og fysioterapeuter på sykehjem 

Vi har nedenfor en oversikt over legetilbud og fysioterapi på sykehjem regnet i timer 

pr. uke pr. bruker. 

 

Figur 9-1 Legetimer og fysioterapi på sykehjem 

Vi ser av figuren at Ringerike har 0,49 timer lege som er tredje mest blant kommunene 

og mer enn gjennomsnittet for gruppe 13 som har 0,42 timer pr. uke. Det er registrert 

0,32 timer fysioterapi pr. bruker på sykehjemmene i Ringerike. Her har de andre 

kommunene utenom Modum flere timer. Gjennomsnittet er litt høyere med 0,34 timer 

pr. beboer på sykehjem. 

9.2 Kommunebarometeret  
Kommunal rapport lager hvert år noe de kaller kommunebarometeret. Nedenfor er en 

presentasjon av målingene vedrørende pleie- og omsorg før vi tar fram tallene. 

Metode 

I tabellene har kommunebarometeret rangert kommunene fra 6 (best), til 1 (dårligst), 

innen hvert nøkkeltall. Grovt regnet er det like mange kommuner som får karakteren 6 

som karakteren 1, (plassiffermetoden). Siden nøkkeltallene har ulik vekt, kan en ikke 

legge sammen karakterene og få sluttsummen. Vekten som er brukt, er listet under. 

Korreksjon for inntekt 

Et spørsmål som opptar mange er hvorfor en justerer tabellen for korrigert inntekt (hva 

kommunen har av disponible inntekter når den har gitt et standard tjenestetilbud). 

Årsaken er at en ikke bare vil vise hvilke kommuner som har best nøkkeltall, men hvor 

gode de er i forhold til rammebetingelsene – for å si noe om kommunen yter 

maksimalt. 
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Kraftkommunene lider særlig av at en korrigerer for disponible inntekter. I sluttabellen 

for Kommunebarometeret blir det i 2010 vektet vesentlig lavere for korrigert inntekt 

enn året før. Det endrer plasseringen særlig for en del kraftkommuner, men for de 

aller fleste spiller det relativt liten rolle. 

 

Indikatorer for PLO og vektene som er brukt  

Vektene er uttrykk for hvor stor del av totalen (100), som er knyttet til den enkelte 

indikator.  

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning (35): Forteller noe om de 

formelle kvalifikasjonene til de som jobber i sektoren. 

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester/årsverk i alt (15): Dette er en ny indikator og 

gir et generelt bilde av bemanningen. Vi kunne valgt å vekte denne mot tjenestebehov, 

som til dels varierer en god del i kommunene. Det blir vurdert for 2012. 

Lege- og fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (15): Sier noe om tilbudet på 

sykehjem. 

Andel plasser i institusjon og døgnbemannede boliger, i % av befolkningen 80+. Denne 

måten å beregne ”sykehjemsdekningen”, gir et bilde av hvor god kapasitet det er i 

kommunen selv om en god del beboere også er under 80 år. 

Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold, som andel av befolking 80+ (10): Gir et bilde 

på hvor god kapasitet det er for folk som trenger korttidsplass på institusjon. 

Bistand i hjemmet. Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken (15): Gir et bilde av hvor 

omfattende hjemmetjenesten er. Tilbudet er ikke vektet mot tjenestebehovet. 

På figuren nedenfor har vi presentert sammenligningskommunenes sluttskår og 

poengfordeling.  
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Figur 9-2 Kommunebarometerets plassering av kommunen 

Vi ser at Ringerike kommune skårer 1 på utgifter i institusjon, Kommunen får en toer 

når det gjelder utgifter i hjemmetjenesten. Andel med fagutdanning, og bruker-

undersøkelser gir grunnlag for 3 poeng. Kommunen får 5 når det gjelder legetimer på 

sykehjem, aktivisering og tildeling av timer i hjemmetjenesten og seks når det gjelder 

korttidsplasser. Alt i alt gir kommunebarometeret kommunen 3,4 poeng på en skala til 

6. De andre kommunene i sammenligningen skårer fra 2,9 for Modum til 4,0 i 

Sandefjord. Det betyr at to av kommunene som bruker mindre enn Ringerike til PLO 

etter våre beregninger skårer bedre på kvalitet slik den blir forstått av kommune-

kompasset.    

Det er problematisk å forholde seg til barometeret som målestokk for tjenestekvalitet. 

Systemer som dette legger ofte mer vekt på formelle forhold enn man kunne ønske 

siden man ikke har de data man egentlig ønsker seg. Med alle disse forbehold kan det 

se ut til at Ringerike ligger midt i laget av kommuner etter som kommunen skårer 3,4 

og gjennomsnittet vil være 3,5. To av kommunene som bruker mindre enn Ringerike 

skårer likevel bedre. Det er Gjøvik og Sandefjord.  

Svelvik som bruker langt mindre enn alle de andre kommunene skårer likevel ikke 

dårligst, men fremtrer ikke som noe forbilde i denne sammenligningen. Vi har da 

heller ikke på noe sted antydet Ringerike bør forsøke å redusere utgiftene til Svelviks 

nivå.  

10   Utgiftsnivået i 2012 
Når man skal vurdere situasjonen i 2012 er det viktig å være klar over at tallene i 

denne rapporten i alt vesentlig gjelder 2011. Dette har vi kommentert flere steder og 

minner igjen at 2012 har vært nok et omstillingsår for kommunen. Det betyr at 

utgiftsnivået var større ved inngangen til 2012 enn ved utgangen av året.  

Utgiftene i 2012 vil derfor være lavere enn i 2011 når vi korrigerer for behovet uten at 

man gjør nye tiltak. I budsjettet for 2012 signaliserer ledelsen betydelige 

Fagutdan
ning

Lege og
fysio på
sykehje

m

Utgifter
institusjo

n

Utgifter
hjemmet
jeneste

Aktiviseri
ng

Plasser
med

heldøgns
pleie

Spør
brukerne

Korttidsp
lasser

Tildelte
timer

hjemmet
jeneste

Vektet

0605 Ringerike 3 5 1 2 5 2 3 6 5 3,4

0623 Modum 3 1 3 2 4 5 1 6 4 2,9

0625 Nedre Eiker 2 5 2 2 3 4 6 6 5 3,3

0412 Ringsaker 2 2 4 4 5 5 6 4 3 3,1

0711 Svelvik 1 4 6 5 3 2 6 5 1 3,0

0502 Gjøvik 5 4 2 3 3 1 6 2 3 3,8

0706 Sandefjord 3 6 3 4 6 1 6 5 4 4,0

0

1

2

3

4

5

6

7
R

an
ge

ri
n

g 
fr

a 
1

(d
år

lig
st

) 
ti

l 6
 (

b
e

st
)

Kommunebarometeret
PLO



Kostnadsnivået i omsorgstjenesten 

 

                         
                                           39 R7959 

 

 

kostnadsreduksjoner innen tjenester til funksjonshemmede, institusjoner og 

hjemmetjenester.  

I budsjettdokumentet ligger det inne tiltak for ca. 20 mill. kr for pleie- og omsorg 

alene og 31 mill. for hele området helse, omsorg og barnevern. Kommunen opplyser at 

prognosene for drift i forhold til budsjett er 3,8 mill. i merforbruk.  

Dersom man lykkes med å realisere alle tiltakene vil det gi fortsatt nedtrapping av de 

nominelle utgiftene til formålet. Dette må karakteriseres som en betydelig innsparing 

og omstilling. Det betyr også at kommunens utgifter til pleie- og omsorg går ned i 

nominelle kroner for tredje år på rad.  

Utviklingen hittil i 2012 viser at kommunen ikke har klart å redusere utgiftene helt 

som forutsatt. Man ligger an til å få en overskridelse innen sektoren på 3,8 mill. kr. Det 

synes ikke vi ikke er rart etter som man allerede har tatt ut store innsparinger. Vår 

erfaring er at innsparing på tredje og fjerde året er langt mer krevende enn innsparing 

første og andre år.   

Det er likevel grunn til å tro at det kan gjøres ytterligere endringer med positiv virkning 

for kommunens budsjett i årene fremover dersom man endrer strukturen og bruker-

sammensettingen innen tjenesten til funksjonshemmede. Det er ikke grunn til å tro at 

dette vil være ugunstig for brukerne, men mange må være innstilt på at det blir 

endringer. Kommunen må også regne med at det blir behov for investeringer.   

11   Behovsutvikling fremover 
Vi har også sett på forventet utvikling i den eldre befolkningen i Ringerike over tid, 

med grunnlag i statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving.  Figuren er utarbeidet 

med grunnlag i en forutsetning om middels nasjonal vekst (MMMM) 

 

Figur 11-1  Framskrivning av eldre befolkning i Ringerike til 2030, SSB alternativ MMMM 

Figuren viser at Ringerike kan forvente en nedgang for eldre over 80 år fra 2012 til 

2015, deretter en liten stabilisering. Antall eldre 67-79 år vil øke jevnt og trutt. Det 

betyr at behovet for pleie- og omsorg vil øke langsomt frem til 2025. I dagens 

situasjon kan man være mer opptatt av hva som vil skje de førsteårene. Vi har derfor 

beregnet utgiftsbehovet slik det vil utvikle seg de første 10 årene. Tallene bygger på 

framskrivning fra SSB alternativ MMMM.    
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I neste figur viser vi beregnet behov for tjenester i årene fremover.  

 

Figur 11-2 Utviklingen av behovet innen store tjenester på kort sikt viser øket behov for 
omsorgstjenester på kort sikt  

Vi ser av figuren at behovet for omsorgstjenester vil øke med ca. 6 % på to år. Det 

betyr at fast ressursramme gir tilsvarende besparelse. Denne rapporten viser at 

potensialet for innsparinger først og fremst gjelder tjenester til funksjonshemmede. 

Det betyr at Ringerike ikke vil få særlig hjelp av demografien i arbeidet med å 

effektivisere tjenestene. Man kan ikke bare holde kapasiteten stabilt for dermed å få 

bedre effektivitet. Man må gjøre mye med struktur og innhold i tjenesten.  

Man kan spørre om resultatene står i kontrast til den sterke forventning nasjonalt om 

at det er behovet for omsorg som skal øke i årene som kommer. For å få et bilde av 

om den såkalte eldrebølgen ikke treffer Ringerike har vi beregnet virkningene av 

aldringen på litt sikt. Resultatet er vist på figuren nedenfor. 
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Figur 11-3 Beregnet behov for utvalgte tjenester på lang sikt  

Figuren viser at de kommunale oppgavene knyttet til omsorg vil øke i takt med andre 

behov fram til 2025. Etter det vil omsorgsbehovet øke dramatisk. Dette har man 

fremdeles god til å finne en løsning for da denne effekten ikke inntreffer før om 15 år.  
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