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Rådmannens kommentarer ved
konstituert kommunaldirektør Wenche Marianne Halvorsen

Kommunen står overfor krevende helse- og velferdsutfordringer de neste tiårene, knyttet til et økende antall
eldre og nye brukergrupper. De siste årene har det spesielt vært en økning i etterspørsel etter tjenester fra
personer med rus- og psykiske helseproblemer og fra yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større
spekter av helsemessige og sosiale utfordringer.
I vedtatt handlingsplan 2018-2021 var det innarbeidet en økning av rammen fra 2019-2022 for å finansiere
planlagt økning av antall sykehjemsplasser i drift. Økningen er i hovedsak omprioritert til å innfase
bemanning i 24 omsorgsboliger samtidig som nytt sykehjem med 48 plasser på Østsiden tas i bruk. I tillegg
er seksjonens ramme justert ned med et effektiviseringskrav på 19,1 millioner kroner fra økonomianalysen i
2018. Effektiviseringskravet øker betydelig i planperioden, til 84,3 millioner kroner i 2022.
Seksjonen hadde ved inngangen til siste tertial 2018 et høyere driftsnivå i flere etater/virksomheter enn
vedtatt budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum og kompleksitet
innen lovpålagte oppgaver, som forventes videreført inn i 2019. Seksjonen har fra 2019 fått tilført 45 millioner
kroner som følge av dette, der 20 millioner kroner er engangsmidler til omstilling i 2019, mens 25 millioner
kroner er videreført i planperioden.
Tilskuddsforvaltningen for kommunale rustiltak er endret fra 2017 og avvikles innen 2020. I 2019 reduseres
øremerkede tilskudd med til sammen 13,2 millioner kroner. Noe er innlemmet i rammetilskuddet fra staten i
forbindelse med opptrappingsplan for rus, men resterende 10,7 millioner kroner må dekkes av
omprioriteringer i budsjettet.
Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, om
innføring av kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, som trer i kraft fra 2019.
Flere oppgaver foreslås overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. NOU 2017: 16 På liv og død.
Palliasjon til alvorlig syke og døende, foreslår at flere pasienter skal få lindrende/palliativ behandling i eget
hjem. Spesialisthelsetjenesten har i større grad ambisjoner om å bidra til at pasienter kan få oppfølging og
behandling utenfor sykehus.
Tilskuddsordningen for dagaktivitetstilbud for personer med demens vil muligens endres i planperioden, etter
gjennomføring av Demensplan 2020. Krav om full dekningsgrad på dagaktivitetstilbud til personer med
demens trer i kraft fra 2020.
Seksjonen har utarbeidet forslag til utviklingstiltak på flere områder, der kommunen ser ut til å ha et
potensiale for mer økonomisk effektiv drift. I planperioden vil det være fokus på følgende utviklingsområder:


Heldøgns omsorgsplasser – samlet kapasitet, og hensiktsmessig fordeling mellom ulike botilbud.



Livslange tjenester til brukere i alder 0-66 år – samlet kapasitet og innretning/nivå på bo- og
tjenestetilbudet.
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Dreining av tilbudet på alle tjenesteområder i retning av mer hjemmebaserte og ambulante tjenester,
dagtilbud og frisklivs- og mestringstjenester.

For å sikre bærekraftig utvikling innenfor gitte rammer, skal Seksjon for helse og velferd i neste
fireårsperiode satse på:


Innarbeiding av en mestringskultur, med fokus på hverdagsmestring og målrettet opptrening og
rehabilitering, i tråd med plan for mestring, rehabilitering og habilitering.



Implementering av velferdsteknologiske løsninger, i tråd med kommende plan for e-helse og
velferdsteknologi. Videreutvikling av helsevakt og trygghetspatrulje i samarbeid med andre kommuner.



Heldøgns omsorgsplasser gis i form av et antall sykehjemsplasser omtrent på 2018-nivå, kombinert
med et økt antall omsorgsboliger med heldøgns bemanning, etablert i eksisterende boligmasse, og økt
kapasitet i hjemmebaserte tjenester, dagtilbud og mestringstjenester.



Kommende plan for psykisk helse og rusmestring har fokus på et forebyggende og rehabiliterende
tankesett, som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Planen vil også ha
fokus på mer ambulante tjenester og økt tilgjengelighet, på kveld og helger. Pårørendearbeidet styrkes.



Utarbeiding av ny plan for livslange tjenester og funksjonshemmedes levekår, som omfatter
gjennomgang av tjenestene til funksjonshemmede, utvikling av tilbud i egen regi til erstatning for
tjenestekjøp, strukturendring i botilbudet med noe større enheter, og endrede arbeidsprosesser og
arbeidsorganisering.



Fortsatt tilbud om aktivitet til alle mottakere av økonomisk sosialhjelp, via egnede tiltak som skal bidra til
raskere overgang til arbeid.



Økt salg av middag og andre mattilbud til innbyggerne, samt vaskeritjenester til andre kommuner.



Vurdere egenbetalinger opp mot sammenliknbare kommuner.



Etablering av heltidskultur og innføring av heltid som det normale i driften.
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Bystyrets vedtak 6.12.2018

Bystyrets vedtak 06.12.2018:
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1.

Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes
handlingsplan for perioden 2019 - 2022 og budsjett for 2019 med netto
utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer i Ap, Sp,
Sv, Pp og Bymiljølista sitt forslag (formannskapets innstilling), jfr. oversikten for
driftsbudsjettet på side 7. (Vedl. 6 i saken.)

2.

Investeringsbudsjettet for 2019 med finansiering vedtas slik det framkommer i
investeringsoversikten på side 16 og i vedlegg 1.

3.

Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer i kommunal regi utover
kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond.

4.

Rådmannen gis fullmakt til å selge boliger som ikke anses egnet for den
kommunale boligporteføljen. Netto salgsinntekt disponeres til å finansiere nye
boliger.

5.

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntekter fra forsikringsoppgjør og inntekter
fra salg av utrangerte biler, maskiner og utstyr til å finansiere investeringer for
anskaffelse av biler, maskiner og utstyr til samme formål.

6.

Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med
dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2019», samt
endringer på side 13 i Ap, SP, Sv, Pp og Bym sitt forslag.

7.

Det godkjennes låneopptak på 936,4 millioner kroner for finansiering av
investeringer i 2019 Rebudsjettering av investeringer fra 2018 vedtas i egen sak.

8.

Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket
merverdikompensasjon).

9.

Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 180,0 millioner
kroner for 2019 hvorav 13 millioner kroner rebudsjetteres fra 2018 gjennom vedtak
i egen sak.

10.

Trekkrettigheter i bank på 80,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde
økonomiske forpliktelser i løpet av året.

11.

Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre
behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2019.

12.

Det godkjennes en garantiramme på til sammen 12,0 millioner kroner til dekning av
depositum og husleiegarantier ved NAV.

13.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske
renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet
fører til forsinket låneopptak.
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14.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom
tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse
disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til
de formelle forskriftene.

15.

For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle
underskudd framføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende
års gebyrer.

16.

Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som framkommer i vedlegg 3 vedtas og
legges til grunn for refinansieringer i 2019.

17.

For eiendomsskatt gjelder:

17.1

Det innkreves eiendomsskatt for 2019. I henhold til Lov om eigedomsskatt av 6.
juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 1. januar 2018.

17.2

Med de unntak som nevnt under i vedtakets pkt. 17.3, skal skatteøre i Fredrikstad
kommune være 7,0 ‰ kfr. eiendomsskattelovens § 11.

17.3

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 4,25 ‰. Det
gis et bunnfradrag på 200 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et
bunnfradrag på 200 000 kroner per fritidseiendom.

17.4

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for
eiendomsskatt:
- litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein
kommune, eit fylke eller staten.
- Litra b, Bygning som har historisk verde, som er fredet gjennom
fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner.

17.5

Eiendommer med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5 skal fritas for
eiendomsskatt.

17.6

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5, litra h, skal eiendommer som blir drevet
som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen
med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme
satser som for boligeiendommer.

18.

Seksjonsoppdelingen under verbalforslagene fjernes. Rådmannen fordeler
forslagene til rett seksjon.

VERBALFORSLAG OG BESTILLINGER:
HOV:
1.
2.
3.

4.
UO:
5.
6.

7

Rådmannen bes sette i gang en behovs- og gevinstkartlegging med tanke på bruk
av GPS (geolokalisering) i demensomsorgen.
Demensplan 2018-2025 (opprinnelig 2017-2024) bes prioritert lagt fram snarest.
Når det gjelder «Vold i nære relasjoner» legges det inn i handlingsplanen at det
hvert år skal gjennomføres en «Trygghetsuke/trygghetsdag». Samtidig må arbeidet
mot vold i nære relasjoner evalueres i et tverrseksjonelt samarbeid.
Rådmannen bes om å vurdere økt inntektsgradering for trygghetsalarmer som
grunnlag for budsjettet 2020.
Rådmannen bes om å gjennomgå og vurdere tiltak for å bedre rekrutteringen av
helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.
Rådmannen bes om å legge fram en strategi for å øke den kommunale andelen
barnehager i Fredrikstad.
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TD
7.

Østfold fylkeskommune har foreslått at det bygges interkommunale idrettsanlegg
ved ny Frederik II og Greåker videregående skole. Det er en forutsetning at
kommunene Sarpsborg og Fredrikstad går inn med 22,0 millioner kroner hver for å
få til dette anleggsløftet. Partiene stiller seg positive til dette og ber rådmannen
innarbeide dette i framtidige rulleringer av budsjett og handlingsplaner
8.
Bystyret viser til følgende vedtak i eldrerådet:
«Eldrerådet ber Bystyret om å bestille egen sak om transporttilbud til eldre med
utgangspunkt i at det bør etableres minibusstilbud og et godt fungerende Flextilbud i Fredrikstad kommune. Kommunen bør, i samarbeid med Østfold
kollektivtrafikk, finne en løsning på hvordan 2-3 minibusser kan operere rundt i
boligfeltene innenfor sentrum og til og fra områder utenfor sentrum der det bor
«mange» eldre.» Rådmannen bes om å komme tilbake til Bystyret med en egen
sak som vurderer innspillet.
9.
Skisseprosjektfase for det besluttede alt. 2B, stor hall-løsning Trosvik, har medført
et prosjekt med en beregnet P85 på 179 millioner kroner. Rådmannen gis i
oppdrag å vurdere om det er mulig å utarbeide en alternativ løsning til en vesentlig
lavere kostnad som ivaretar behov og krav beskrevet for alt. 2B, inklusive fullverdig
treningsflate for håndball innenfor en ramme på 111,9 millioner kroner. Dersom
dette ikke viser seg mulig, skal det utarbeides et nytt vesentlig rimeligere alternativ
som ivaretar skolens behov for arealer til kroppsøving og fysisk aktivitet, samt
fullverdig treningsflate for håndball, og om mulig øvrige behov som beskrevet i
utarbeidet alternativanalyse for Trosvik idrettshall.
ØKORG: I Bystyret 22.06.18 ble det vedtatt: «Rådmannen bes gjennomgå alle seksjoner i
10.
kommunen for å vurdere om det er oppgaver som kommunen kan gjøre bedre og
billigere i egenregi framfor kjøp av private». Vi ber om at det legges fram en sak for
Bystyret i løpet av 2019.

Helse- og velferdsutvalgets vedtak 12.12.2018
Helse- og velferdsutvalgets vedtak 12.12.2018:
1. Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 for Seksjon for helse og velferd vedtas, slik
det framkommer i vedlegg 1.
Verbalforslag:
Samlet mot vold i nære relasjoner - Tiltaksplan for felles innsats i Fredrikstad 20122015 evalueres.
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Utviklingstrekk
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Befolkningsutvikling eldre
Framskrivningstallene for befolkningen 80 år og eldre i perioden 2018-2040 viser at det vil bli mer enn en
fordobling av antallet. Behovet for helse- og omsorgstjenester er ofte tiltakene med alder.
Heldøgns omsorgsplasser
Nye plasser på Østsiden sykehjem (48 plasser) er under utbygging og vil stå ferdig våren 2019. Nytt
sykehjem i Onsøy, med inntil 120 plasser, er under prosjektering. Den planlagte økningen av
sykehjemsplasser fram mot 2021 skal opprettholde en dekningsgrad på 16 prosent. Ny plan for heldøgns
omsorg 2018-2040, utkast ferdigstilles i løpet av året, vil vurdere behov og innretning på kommunens
framtidige omsorgstilbud.
Beboerne i de tilrettelagte plassene for demens i sykehjem har et stadig høyere omsorgsbehov. Nye
brukergrupper, som personer med rus- og psykisk lidelse, har tilsvarende behov for tilrettelagt tilbud.
Dekningsgrad og differensiering av heldøgns omsorgsplasser vurderes fortløpende, for tilpasning til endrede
behov. Korttids- og avlastningsplassene, vil være navet i framtidens helse og omsorgstjenester.
Sirkulasjonen i disse plassene har økt de siste årene. Oppholdet skal være begrenset i tid tilbudet skal være
målrettet. Plassene benyttes til avlastning, behandlingsrettede tilbud og opptrening, og på den måten bidrar
til at innbyggere kan bo lengre hjemme.
Hjemmetjenester
Hjemmesykepleietjenesten har de siste årene vært preget av høy pasientsirkulasjon og økte
oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten. Andelen pasienter med omfattende bistandsbehov er
høyere enn snittet for sammenlignbare kommuner. Alvorlig sykdom, rehabiliteringsbehov og oppfølging av
medisinsk behandling, krever at kommunen sikrer tilstrekkelig, kompetent og stabil arbeidskraft. Brukere
med demenssykdom er spesielt krevende, da tidsbruk og stabilitet i bemanningen er nødvendig for å
opparbeide tillit og trygghet hos brukerne. Pasientens ønske om økt hjemmetid med følgende hjemmedød
krever kompetanse og ressurser i hjemmesykepleien (oppfølging av NOU 2017: 16 På liv og død).
Omfanget av tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede er økende, både tjenester i hjemmet og
arbeids-, dag- og aktivitetstilbud. Det blir tatt i bruk velferdsteknologiske for å skape trygghet og økt
mestringsevne til den enkelte bruker. Det planlegges økt bruk av mobile team for å øke tilgjengeligheten,
samtidig som det effektiviserer driften.
Sosiale tjenester
Bruk av tjenesten psykisk helse og rusmestring ble nærmest doblet siste året, både i antall brukere og
vedtakstimer. De fleste vedtakene dreide seg om bomestringstjenester. Videre målsetning er å flytte
tyngdepunktet for innsatsen fra rehabilitering mot mer helsefremmende og forebyggende. Det satses på
arbeid og aktivitet gjennom etablering av lavterskel helseklinikk, aktivitetssenter og NAV Fredrikstads
ressurssenter for Individuelle jobbstøtte (IPS).
Færre flyktninger ankommer kommunen i 2018, enn de to tidligere årene. Det er avsatt personalressurser til
boligformidling, råd og veiledning, helsetjenester, opplæring og oppfølging. Færre bosettinger vil kreve en
tilpasning av tjenestetilbudet.
Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende innsats
Frisklivssentralen er en del av kommunens systematiske folkehelsearbeid sammen med andre forebyggende
lavterskeltilbud. Søkertilganger er stor. Målsetningen er å bidra til gode levevaner, å motivere brukerne etter
avsluttet tilbud å delta i selvhjelpsgrupper og aktivitetstilbud generelt.
Aktivitetstilbud er et framtidig satsningsområde. Det må planlegges en økning fram mot 2020. Tilbudet sikrer
hjemmeboende mulighet til sosial deltagelse, aktivisering og trening på egenmestring, samt at det avlaster
pårørende.
Fysio- og ergoterapi tjenester har en tydelig økning i vedtak i 2018, og over 60 prosent av brukerne er i
alderen 67 år og eldre. Brukerne av ergoterapi har stadig mer sammensatte utfordringer og behov for
langvarig oppfølging. Dimensjoneringen av tilbudet må vurderes opp mot økningen av antall eldre. Overfor
alle aldersgrupper fokuseres det på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Målet er at brukerne kan bo
lengst mulig hjemme, og mestre sin hverdag og aktiviteter ut fra alder og de arenaer de oppholder seg.
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Kobling til kommuneplanen

Kommuneplanen er basert på FNs innsatsområder som legges til grunn for planleggingen:
 Sosial bærekraft
 Økonomisk bærekraft
 Miljømessig bærekraft
Kommuneplanen er inndelt i tre innsatsområder for å svare på disse bærekraftselementene:
 Å LEVE I FREDRIKSTAD
- viser oss hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften
 Å SKAPE I FREDRIKSTAD
- viser hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft
 Å MØTE FRAMTIDEN I FREDRIKSTAD
- viser hvordan vi skal jobbe med miljømessig bærekraft
Kommunedelplan helse- og velferd 2016-2027 bygger på kommuneplanen og har følgende målsetninger:
 Innbyggerne har mulighet for et selvstendig og verdig liv
 Alle bor trygt, i egnet bolig
 Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive
Seksjonen har egne temaplaner med strategier og tiltak innenfor mer spesifikke fagområder:
Plan for mestring, habilitering og rehabilitering 2016-2023 og Plan for mat og ernæring 2018-2025.
Nye temaplaner som er under utarbeidelse eller påbegynnes i 2019:
Plan for legetjenesten
Plan for veteraner
Plan for arbeidsrettet oppfølging
Plan for heldøgns omsorgsplasser
Plan for psykisk helse og rusmestring
Plan for bosetting og integrering av flyktninger
Boligsosial plan med utbyggingsplan
Demensplan
Plan for e-helse og velferdsteknologi
Plan for praktisk bistand
Plan for friskliv og livsmestring
Plan for helsetjenester og omsorg ved livets slutt
Plan for avlastning barn og unge
Plan for vold i nære relasjoner
Plan for å fremme økt respekt for kjønnsmangfold
Plan for kompetanse og rekrutteringsarbeid
Plan for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020 – 2027
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Å leve i Fredrikstad
SLIK VIL VI HA DET:

Alle opplever trygghet, mestrer
hverdagen og har flere aktive
leveår med god helse og trivsel
Alle bor godt i rause og aktive
lokalsamfunn

SLIK GJØR VI DET:
Strategier hentet fra kommunedelplan helse og velferd:
 Brukermedvirkning og tydelige forventningsavklaringer.
 Pårørende er en ressurs og viktig samarbeidspart.
 Helsefremmende arbeid og hverdagsmestring er
grunnlaget i all tjenesteyting.
 Redusere levekårsforskjeller.
 Forebygge og redusere bostedsløshet.
 De som har behov, får bistand til å mestre boforholdet.
 Utvikle differensierte botilbud.
 Redusere levekårsforskjeller mellom geografiske
områder, utvikle levende lokalsamfunn og gode
møteplasser.
 Innovasjon og tjenesteutvikling.
 Nok ansatte med riktig kompetanse i hele stillinger.
 Aktivt samarbeid med frivillig sektor.
 Brukererfaringer benyttes i forbedring og utvikling av
tjenestetilbudene.
 Samordning og kontinuitet.

Noen hovedtiltak for oppfølging av strategiene i kommunedelplanen:
Pasient - og brukersikker kommune – det arbeides systematisk med videreføring og implementering av
tiltak som fremmer kvalitet, pasient- og brukersikkerhet i hele seksjonen.
Pårørende – fokusområder og tiltak som påpekes i Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten
innarbeides i seksjonens planer.
Brukerråd og brukermøter – følges opp i seksjonens virksomheter.
Etikkråd - videre implementering av Etikkrådet med fokus på verdier og økt etisk bevissthet. Det skal bidra til
å se andre løsninger, sette pasienten i fokus og skape forståelse for ulike syn og vanskelige spørsmål.
Gode pasientforløp - det utvikles sammenhengende og gode pasientforløp for eldre og kronisk syke
gjennom samhandling og fokus på hva som er viktig for den enkelte. Målet er å gi eldre og kronisk syke økt
trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet.
God ernæringspraksis og kvalitet på mat og måltidsmiljø - oppfølging av brukernes ernæringsstatus i
samhandling med bruker og pårørende og sørge for lett tilgjengelig informasjon om ernærings- og mattilbud.
Måltidene skal være appetittvekkende og fremmer egenmestring og sosialt fellesskap. Frivillige inviteres til
samspill om måltidsglede.
Kvalitetsreformen for eldre - oppfølging av reformen Leve hele livet. Reformen skal bidra til at eldre kan
mestre livet lengre, ha trygghet for at får hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir
utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.
Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet - kartlegge og avklare alle under 30 år
mot riktig aktivitet innen 8 uker.
Heltid som norm for drift - for å kunne følge opp økte brukerbehov må kommunen sikre tilstrekkelig,
kompetent og stabil arbeidskraft. Arbeidet med å implementere heltid som norm for driften videreføres.
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Å skape i Fredrikstad
SLIK VIL VI HA DET:

SLIK GJØR VI DET:

En kommune, et forsknings- og
utviklingsmiljø og et næringsliv
som sammen stimulerer til
nyskaping, innovasjon og
entreprenørskap

• Utnytte samskapingspotensialet i utviklingen av
«smart kommune».
• Fokus på det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.
• Stimulere til digitalisering av produkter og tjenester.
• Styrke samhandlingen mellom kommunen, lokalt
næringsliv, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet på Ås.

Næringslivet og offentlig sektor
har tilgang til relevant
kompetanse for morgendagens
utfordringer

• Styrke samarbeidet mellom det offentlige og
næringslivet for å etablere flere lærlingplasser.
• Motivere ungdom til å fullføre videregående skole og
ta høyere utdanning.
• Styrke kunnskapen om, og formidlingen av, hva som
finnes av kompetansemiljøer i Nedre Glomma.

Arena helse og velferd- Fredrikstad kommune har inngått en intensjonsavtale om samarbeid med
Høgskolen i Østfold om et nytt ferdighets- og simuleringssenter i nytt bygg på Værste.
Velferdsteknologi tas i bruk i alle nye bygg og bruk av velferdsteknologi implementeres i driften.
Læringsarena for studenter, elever og læringer følges opp i seksjon helse og velferd med fokus på godt
arbeidsmiljø og oppfølging av læringsmålene.

Å møte framtiden i Fredrikstad
SLIK VIL VI HA DET:

SLIK GJØR VI DET:

Fredrikstad er en grønn by,
hvor ansvarlig produksjon og
forbruk prioriteres

 Redusere utslippene som oppstår andre steder som
en konsekvens av vårt forbruk.
 Forbruk dekkes gjennom lavest mulig bruk av
ressurser.

Fredrikstad er en kompakt by
der klimavennlig transport, og
nye og eksisterende bygg
bidrar til å løse
klimautfordringene

• Utvikle en by der de funksjoner innbyggerne trenger i
hverdagen ligger i gang- og sykkelavstand.
• Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger.
• Basere utbygging på sirkulær tankegang1),
miljøvennlige materialer og energiløsninger og lave
klimagassutslipp.

1) Sirkulær tankegang innebærer å redusere råvarebruk, avfallsmengder, utslipp og energiforbruk til et minimum. Dette kan innebære
alt fra biogassproduksjon til redesign av brukte klær.

Miljøsertifisering- helse og velferdstjenestene arbeider målrettet med at alle enheter skal miljøsertifiseres.
Klimavennlige transportløsninger- det prioriteres bruk av sykkel og miljøvennlige transportløsninger i
ambulante tjenestetilbud.

13

Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019

Målekort med perspektiver

Etatene og virksomhetene har utarbeidet egne målekort. Det som gjenstår og som prioriteres høyt kommende år
er seksjonens målekort.
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Økonomi
Tall i tusen kroner
(I 2019-kroner)1)

Vedtatt ramme 2018
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018-2021
Andel økonomianalyse
Andre endringer
Omprioriteringer fra andre seksjoner
Omprioritering fra innovasjon
Styrking fra disposisjonsfond
Avlasterdom overført til Seksjon utdanning og oppvekst
Arealendringer TD
Endringer Statsbudsjettet
Redusert pris- og lønnsvekst
Opptrappingsplan for rusfeltet
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Bostedsosialt kompetansetilskudd
Tilskudd til bostedsosialt arbeid
Kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter psykisk
helsevern og tverrfag. Rus
Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårsvirkning
Formannskapets innstilling til Bystyret 6.12.2018
Tilskudd til frivillige
+Huset
Uspesifisert styrking
Netto ramme
Note:

2019
1 836 944
24 501
-19 055

2020
1 836 944
46 093
-45 732

2021
1 836 944
67 262
-56 135

2022
1 836 944
67 262
-84 254

20 000
5 000
20 000
-4 100
-2 471

20 000
5 000

20 000
5 000

20 000
5 000

-4 100
-2 471

-4 100
-2 471

-4 100
-2 471

-3 578
2 500
1 000
234
134

-3 568
2 500
1 000
234
134

-3 588
2 500
1 000
234
134

-3 534
2 500
1 000
234
134

2 776
1 500

2 776
1 500

2 776
1 500

2 776
1 500

2 000
150
50
1 887 584

2 000
150
50
1 862 509

2 000
150
50
1 873 256

2 000
150
50
1 845 191

1) Alle tall er i 2019-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst.

Brutto utgifter og inntekter
Tall i tusen kroner
(I 2019-kroner)1) 3)

Stab og fellestjenester
Tildelingskontoret for helse og velferd
Etat tjenester til funksjonshemmede3)
Etat omsorgssentre
Etat hjemmesykepleie3)
Etat friskliv og mestring
Mat, vaskeri og praktisk bistand
NAV
Netto ramme
Noter:

Justert budsjett 2018 2)
Utgift
Inntekt
Netto
188 907
111 605
77 303
133 518
34 201
99 317
590 685
206 860
383 825
579 879
180 541
399 337
533 414
98 704
434 710
244 663
50 134
194 529
107 151
38 927
68 224
250 504
70 740
179 764
2 628 722
791 713 1 837 009

Utgift
157 477
142 629
552 997
576 946
508 080
256 939
103 802
243 797
2 542 667

Budsjett 2019
Inntekt
Netto
89 534
67 943
32 336
110 293
149 556
403 441
178 089
398 857
66 045
442 035
33 882
223 057
38 678
65 124
66 963
176 834
655 083 1 887 584

1) Alle tall er i 2019-kroner, det vil si med pris- og lønnsvekst.
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder oppgaveendringer i 2018.
3) Organisasjonsendringer, flytting av oppgaver med tilhørende økonomiske midler mellom enheter, samt flytting av poster for
tilskudd og kjøp av tjenester fra private, gjør at tallene i tabellen ikke er direkte sammenliknbar mellom justert budsjett 2018
og budsjett 2019.

Seksjonen hadde ved inngangen til siste tertial 2018 et høyere driftsnivå i flere etater/virksomheter enn
vedtatt budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum og kompleksitet
innen lovpålagte oppgaver, som forventes videreført inn i 2019.
Drift av heldøgns omsorgsplasser, utbygging og rehabilitering er en hovedprioritering i
handlingsplanperioden. Som følge av dette er seksjonen styrket med 24,5 millioner kroner i 2019 til oppstart
av nye sykehjemsplasser, samt til økningen av utgifter som følge av avlasterdommen. Styrkingen er i
hovedsak omprioritert til å bemanne opp 24 omsorgsboliger med heldøgns tjenestetilbud. I tillegg er rammen
redusert med 19,1 millioner kroner og tiltak er innarbeidet i tråd med vedtatt økonomiplan.
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48 nye plasser er under utbygging på Østsiden sykehjem og vil stå ferdig høsten 2019. Som tidligere vedtatt
vil det i samme periode avvikles 55 eldre sykehjemsplasser. Det legges opp til å fremme egen sak til politisk
behandling om helheten i dette.
I Handlingsplan 2018-2021 er rammen styrket med 21,1 millioner kroner for oppstart av sykehjemsplasser på
nye Onsøy sykehjem i 2021. Oppstart er imidlertid ikke forventet før i 2022 og styrkingen gir dermed
seksjonen et økt handlingsrom.
Innfasing av antall sykehjemsplasser i drift 2018-2022
Status/framskrivning
20181)

Status
Antall omsorgsboliger med døgntjenester 2018
Tilvekst av fysiske sykehjemsplasser (utbygging)
Bortfall av uegnede sykehjemsplasser i drift
Tilvekst av omsorgsboliger med utvidet
døgntjenestetilbud
Totalt antall døgnplasser i drift
Noter:

2018
576
88

664

2019
576
88
48
-55

2020
576
88
48
-55

2021
576
88
48
-55

2022
576
88
168
?

24
681

24
681

?
?

?
?

1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser).
2) Endelig plassantall fra 2021 fastsettes i tråd med Plan for heldøgns omsorg 2018-2040.

Bosetting og integrering av flyktninger
Det er vedtatt å bosette til sammen 68 flyktninger i 2018, hvorav 5 enslige mindreårige. Det mottas
integreringstilskudd for bosetting av flyktninger innenfor en femårsperiode. Budsjettet legger til grunn at det i
2019 bosettes 40 flyktninger og 20 familiegjenforente. Dette utgjør et integreringstilskudd på omlag 88
millioner kroner. Aktiviteten for 2019 er nedjustert med 5 millioner kroner og det er behov for en ytterligere
tilpasning på om lag 10 millioner kroner, som må vurderes innenfor tildelte rammer i Seksjon for helse og
velferd og Seksjon for utdanning og oppvekst. Aktiviteter og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger er
budsjettert i barneverntjenesten i Seksjon for utdanning og oppvekst.
Avlastere
Høyesterettsdom fra juni 2016 stadfester at avlastere skal behandles som ordinære arbeidstakere med
rettigheter hjemlet i arbeidsmiljøloven. Arbeidsrettslige og økonomiske konsekvenser av dommen vil påføre
kommunen økte utgifter. Det forventes krav om etterbetaling fra iverksettelse av forskrift om arbeidstid for
avlastere den 1. juli 2017. Det er budsjettert med 12 millioner kroner i Fredrikstad kommune til dette formålet
i 2019, en økning på 4 millioner fra 2018. Av dette er 4,1 millioner kroner overført til Seksjon for utdanning og
oppvekst.
Formannskapets innstilling til Bystyret 6.12.2018
Ved behandling av handlingsplan 2019-2022 foreslår formannskapet en styrkning til seksjonen på tilsammen
2,2 millioner kroner.
 2,0 millioner kroner i tilskudd til Frivillige
 0,15 millioner kroner til +Huset
 Formannskapet satt ikke merkelapp på 50.000 kroner.
Omprioriteringer og aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen
Driftsbudsjettet inkluderer et effektiviseringskrav på 19,1 millioner kroner i 2019 som øker gradvis til 84,3
millioner kroner i 2022. Effektiviseringstiltakene er vedtatt i økonomiplan for 2019-2022.
Hovedtiltak i effektiviseringskravet (på 19,1 millioner kroner) fra 2019:
 Øke andelen av omsorgsboliger med heldøgns tjenester i stedet for ordinære sykehjemsplasser og styrke
satsingen på dagtilbud for eldre.
 Endret arbeidsorganisering og færre lokasjoner innen tjenester til funksjonshemmede.
 Redusere kjøp av tjenester fra private.
 Økt salg av mat og vaskeritjenester.
 Vedtaksgjennomgang innen psykisk helse og rusmestring.
Det er nødvendig å gjennomføre ytterligere omstillings- og effektiviseringstiltak for 25,8 millioner kroner for å
løse utfordringer knyttet til et for høyt driftsnivå i 2018, nye pålagte oppgaver og krav.
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I tabellen under opplistes de forhold som medfører økt finansieringsbehov i 2019 og framover.
Tall i tusen kroner

2019
8 600
8 700
500
2 000
3 000
300
1 200
10 700
7 700
5 500
2 600
4 000
4 100
2 000
1 000
1 500
1 200
700
10 000
2 500
3 200
81 000

Ressurskrevende tjenester, bortfall av inntekter
Bortfall av refusjon fra annen kommune
Tilskudd Ny Vigra, forutsettes utredet
Utskrivingsklare pasienter, økte utgifter
Forbedrings- og utviklingsarbeid, utredning og gjennomføring
Drift av kantine i H2 – Helsehus 2
Friskliv og mestring, forbedrings- og utviklingsarbeid pårørende
Friskliv og mestring, bortfall av øremerkede tilskudd psyk/rus
NAV, økte utgifter til KVP og sosialhjelp
BPA og omsorgsstønad, økt brukerbehov
Omsorgssentre, vedlikehold velferdsteknologi, TV-signaler
Omsorgssentre, mindre egenandeler og økte driftsutgifter
Hjemmesykepleie, flyttekostnader 2019, økte driftsutgifter
Legevakten, forsterket bakvaktsordning akuttmedisinforskrift
Legetjenesten, økte kostnader (kun i 2019)
Fastleger, økt basistilskudd nasjonal forhandling
Tjenester til funksjonshemmede, økte driftsutgifter
Nye VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)
Flyktninger, bortfall av integreringstilskudd
Økning i arealkostnader, overføring til Teknisk drift
Helsevakt/trygghetspatrulje, helårseffekt
Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp

2020
8 600
8 700
500
2 000
3 000
300
1 200
10 700
7 700
5 500
2 600
4 000
2 600
2 000

2021
8 600
8 700
500
2 000
2 000
300
1 200
10 700
7 700
5 500
2 600
4 000
2 600
2 000

2022
8 600
8 700
500
2 000
2 000
300
1 200
10 700
7 700
5 500
2 600
4 000
2 600
2 000

1 500
1 200
700
10 000
2 500
3 200
78 500

1 500
1 200
700
10 000
2 500
3 200
77 500

1 500
1 200
700
10 000
2 500
3 200
77 500

Innnsparingstiltak/økte inntekter
Tall i tusen kroner

2019

2020

2021

2022

-3 914

-8 755

-9 270

-9 270

-1 030

-2 060

-4 120

Hoveddelen av avlastningstjenester
samles på Furutun

-3 502

-3 502

Endring av boligstrukturen til noe større
boenheter

-4 326

-11 536

Tjenester til funksjonshemmede
Endret arbeidsorganisering
Færre og større lokasjoner for arbeidsog aktivitetstilbud. Mål om to
hovedlokasjoner

Redusere kjøp av tjenester, innføre
ABF-modell og gjennomgå vedtak og
kontrakter
Reduksjon i innleie av vakter ved alle
avdelinger i etaten (112 vakter per
avdeling)
Omsorgssentre
Definere 15-20 plasser på FK som
langtidsplasser, redusere fem årsverk
Redusert vikarbruk
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-10 094

-6 400

-6 400

-6 400

-6 400

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Konsekvenser/kommentarer

Tiltakene kan medføre HMSutfordringer og en opplevelse av
standardreduksjon i tjenestetilbudet

Tall i tusen kroner
Hjemmesykepleie
Redusert merkantil støtte

2019

2020

2021

2022

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-350

-350

-350

-350

- 2 940

-2 940

-2 940

-2 940

-309

-309

-309

-309

-1 030

-2 060

-2 575

-4 120

Gjennomgang av bemanningsfaktor i
bomestringstjenestene

-515

-515

-515

Ny arbeidsorganisering til ambulant
døgntjeneste

-515

-515

-515

-1 030
-4 000

-1 545
-4 000

-2 060
-4 000

-4 120
-4 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-412

-824

-824

-824

-309

-515

-515

-515

NAV
Redusere antall sosialhjelpsmottakere

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

Redusere antall sosialhjelpsmottakere

-2 060

-2 060

-2 060

-2 060

Innføre selvbetjeningsløsninger,
Digisos

-1 545

-1 545

-1 545

-1 545

-1 442

-1 442

-1 442

-515

-515

-515

Reduksjon i vaktmestertjenesten
Redusert vikarbruk
Redusere skader i bilparken
Friskliv og mestring
Vedtaksgjennomgang psykisk helse og
rusmestring

Redusere kjøp av tjenester fra private
Reduksjon i årsverk og drift
Redusere midler til støttekontakter
Mat, vaskeri og praktisk bistand
Salg av vaskeritjenester til andre
kommuner
Økt salg av middag og andre mattilbud
til hjemmeboende, med meny tilpasset
nye målgrupper

Stab helse og velferd/felles
Øke egenbetalinger
Ny Vigra
Reduserte driftsutgifter i kommunale
bygg disponert av Seksjon for helse og
velferd

-5 150

Øke andelen omsorgsboliger med
heldøgns tjenester
Sum i anslåtte beløp
Note:

Konsekvenser/kommentarer

-8 240

-24 411

-24 411

-24 411

- 44 340

- 71 532

-81 935

-110 054

Tiltak merket med grå farge er vedtatt i økonomiplan 2019-2022 i juni 2018.

Innsparingstiltakene som er konkretisert videreføres i hele planperioden.
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden
 For å sikre større økonomisk robusthet er det ønskelig å etablere en driftsbuffer for årlig forventet, men
ikke spesifisert behovs- og brukervekst. Det er ikke funnet rom for dette i handlingsplanperioden. I tiden
som kommer kan det forventes ytterligere bruker- og behovsvekst innen psykisk helse og rusmestring,
hjemmesykepleie (gradvis flere eldre og flere hjemmeboende med demens), sykehjem, tjenester til
funksjonshemmede (økt behov for avlastning for barn og unge og økende levealder) og NAV/økonomisk
sosialhjelp til blant annet flyktninger og innbyggere som mister statlig støtte til livsopphold.
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 Kommunen kjøper for tiden tjenesten drift av hjelpemiddellager fra FASVO AS. Ny avtale skal inngås fra
høsten 2018 til forventet høyere kostnad.
Investeringer
Tall i millioner kroner
Brutto
Utstyr helse og velferd
Velferdsteknologi
Østsiden sykehjem fase 2
(tot.195 mill. kr)
Usikre anslag:
Heldøgns omsorg utbygging og
rehabilitering
Nytt sykehjem i Onsøy
(493,2 mill. kr)
Personalbaser bofellesskap
Furutun rehabilitering og tomt
Innredning NAV bygg o.l.
Sum investeringer

2019
Tilsk.

Netto Brutto

2020
Tilsk.

Netto Brutto

2021
Tilsk.

Netto Brutto

2022
Tilsk.

Netto

3,0
7,5

0,0
0,0

3,0
7,5

3,0
7,5

0,0
0,0

3,0
7,5

3,0
7,5

0,0
0,0

3,0
7,5

3,0
3,8

0,0
0,0

3,0
3,8

82,0

83,0

-1,0

0,0

0,0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

5,0

0,0

5,0

110,0

0,0

110,0

57,0
5,0
43,2
6,0
203,7

0,0
0,0
0,0
0,0
83,0

57,0
5,0
43,2
6,0
120,7

217,4
0,0
0,0
0,0
229,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

217,4
0,0
0,0
0,0
229,9

188,6
0,0
0,0
0,0
204,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

188,6
0,0
0,0
0,0
204,1

20,6
0,0
0,0
0,0
137,4

207,5
0,0
0,0
0,0
207,5

-186,9
0,0
0,0
0,0
-70,1

I forhold til vedtatt økonomiplan i juni er det foretatt en total nedjustering på 309,7 millioner kroner i perioden.
Dette skyldes endringer i følgende rammefinansierte investeringer:
 Det er lagt til 1,5 millioner kroner til utstyr i 2022.
 Heldøgns omsorg (utbygging og rehabilitering) er skjøvet ut av perioden med 318 millioner kroner.
 Investeringer i personalbaser for perioden 2020-2022 er tatt ut med til sammen 7,5 millioner kroner.
 Øvrige investeringer er indeksregulert med en deflator på 2,8 prosent, hvilket utgjør differansen på 14,3
millioner kroner.
I henhold til vedtatt økonomiplan for 2019-2022 ble det avsatt 917,5 millioner kroner i samlebevilgning til
«Heldøgns omsorg utbygging og rehabilitering». Av dette er nå nytt sykehjem i Onsøy løftet ut som eget
prosjekt med usikkert anslag på 493,2 millioner (prisjustert) og resterende samlebevilgning delvis skjøvet ut
av planperioden. Dette medfører økt risiko for ulike rehabiliteringsbehov det ikke er tatt høyde for, og som
kan vise seg nødvendig for å opprettholde drift. Samlebevilgningen «Rehabilitering og brannpålegg» under
kapittel for Teknisk Drift er derfor økt for å hensynta dette.
Kommentarer til øvrige investeringer:
 Østsiden sykehjem skal utvides med en ny fløy med 48 plasser, samt at det vil bli omgjøring av
eksisterende inngangsparti og gangareal mot ny fløy. Prosjektet gjennomføres som planlagt med
ferdigstillelse våren 2019 og innflytting høsten 2019. Totalramme P85 på 195 millioner kroner.
 Forprosjekt pågår for nytt sykehjem i Onsøy med 120 plasser på eksisterende tomt for gamle
Onsøyheimen sykehjem. Prosjektet planlegges med oppstart av byggearbeider høsten 2019 og
ferdigstillelse våren 2022.
 Furutun, som tidligere var eiet av Sykehuset Østfold, består av et samlet areal på cirka 3 700 m2. Bygget
er til dels preget av omfattende vedlikeholdsetterslep og skal tilpasses behov for Seksjon for helse og
velferd. Prosjektet planlegges gjennomført i løpet av 2019, og indeksjustert usikkert anslag er 52,2
millioner kroner.
Det planlegges investeringer innen helse- og velferdsområdet på i størrelsesorden brutto 759,7 millioner
kroner i handlingsplanperioden. Med et anslått tilskuddsnivå på 290,5 millioner kroner utgjør netto
investeringen 469,2 millioner kroner. De største tiltakene er Østsiden sykehjem fase 2 og nytt sykehjem i
Onsøy.

Egenbetalinger og gebyrer
Egenandelene for praktisk bistand er justert i tråd med varslet opptrappingsplan i retning av prisnivået i
sammenlignbare kommuner. Satsene for praktisk bistand justeres derfor utover normal prisvekst. Det er
utarbeidet ny modell for pris på kurs og treningsgrupper i seksjonens regi. Modellen innebærer fast grunnpris
for alle type kurs, med en tilleggspris for kurs av mer omfattende omfang. Øvrige egenbetalinger foreslås kun
prisjustert i tråd med normal prisvekst fra 2018 til 2019, og noen takster foreslås uendret fra 2018-nivå
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Interne prosesser
Verdiskapende samspill
Etaten jobber etter prinsippet om lærende organisasjon.
Ved like prosesser/oppgaver utarbeides det like prosedyrer som gjøres gjeldene for hele etaten.
Prosedyrene implementeres i ledergruppene.
De gode tiltakene deles på ledernivå.
Det samarbeides om like arbeidsoppgaver på tvers av virksomheter. Ved behov etableres midlertidig felles
kontorløsninger. Dette brukes for eksempel i turnusarbeid, budsjettarbeid o.l.
Etablering av Ressursenheten er et godt eksempel på hvordan verdiskapende samspill skjer hvor bestillende
virksomhet møter utførende virksomhet i tett samarbeid.
Fornying og forbedring
Innføring av forbedringstavler. Pilot gjennomføres høsten 2018.
Alle ansatte gjennomgår en opplæringsmodul i forbedringsarbeid. Etaten bruker train-the-trainer modellen
hvor fagutviklingssykepleiere skoleres for å videre skolere ressurspersoner som videreformidler til øvrig
ansatt gruppe.
Det monteres Whiteboard tavler som er tilgjengelig for ansatte, beboere og pårørende/besøkende. Tavlene
viser ett eller flere satsingsområder på avdelingen på det tidspunktet. Hva som er målet ved
forbedringsarbeidet. Tavlen har avsatt plass slik at alle kan komme med innspill til forbedringstiltak/-områder.
Ukentlige tavlemøter hvor mål og tiltak gjennomgås.
Digitalisering
Innføring av velferdsteknologi med opplæring av teknologi, etablering av rutiner for bruk av teknologi og
prosedyrer for vurdering av teknologi som ivaretar brukerperspektivet og personvernet.

Medarbeidere og organisasjon
Arbeidsgiverstrategien mot 2030 peker på det samme ved sine to hovedmål for kommunen som
arbeidsgiver:
-Attraktiv arbeidsgiver
-Endringsdyktig og lærende organisasjon.
Den skisserer også fem innsatsområder som skal bidra til at kommunen blir en attraktiv, endringsdyktig og
lærende organisasjon for sine medarbeidere – nå og i fremtiden:
-Tydelig ledelse
-Riktig kompetanse
-Verdiskapende samspill
-Helsefremmende arbeidsplasser
-Smidig organisasjon
For å lykkes i dette arbeidet fokuseres det på tre hovedområder i handlingsplan 2019-2022:

RIKTIG KOMPETANSE
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Innsatsområdet Riktig kompetanse videreføres nå i Strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2025.
Riktig kompetanse innebærer å ha «rett person på rett sted til rett tid». Å ha medarbeidere med riktig
kompetanse er en forutsetning for å kunne levere gode og virkningsfulle tjenester, og kunne møte
utfordringer i framtiden.
Mål for strategisk kompetansearbeid i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal jobbe langsiktig, målrettet og systematisk med kompetanseutvikling og
rekruttering – slik at vi:
-

har riktig kompetanse
utvikler og bruker medarbeideres kompetanse
aktivt søker ny kunnskap gjennom samhandling internt og eksternt

I dette ligger også at:
-

ledere får kunnskap om kompetanse- og rekrutteringsarbeid, og nødvendige verktøy for å kunne vurdere
og få oversikt over langsiktige kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer.
medarbeidere skal/kan utvikle og bruke jobbrelevant kompetanse, og opplever å jobbe i en
organisasjon som fokuserer på faglig utvikling.
brukere får tjenester av god kvalitet som utføres av medarbeidere med riktig kompetanse.

Seksjon for helse og velferd skal ut ifra målene innenfor de enkelte fagområdene utarbeide en egen
strategisk og langsiktig plan for sitt kompetanse og rekrutteringsarbeid.
Sentrale føringer
Sentrale lover og forskrifter som blant annet Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen legger
føringer for det overordnede arbeidet med kompetanse og rekruttering i kommunen.
Innenfor seksjonenes ulike fagområder vil lovverk, utredninger, rammebetingelser og satsninger på samme
måte føre til behov for ny kompetanse. Det vil påvirke hvordan seksjonene må jobbe med langsiktig
kompetansearbeid.

LEDERSKAP OG MEDARBEIDERSKAP
Etiske prinsipper
Fredrikstad kommune har utarbeidet et sett med etiske prinsipper. Disse skal ledelsen implementere
gjennom et ferdigutviklet verktøy på Frekit, som veileder ledere og ansatte gjennom filmsnutter og
problemstillinger. Både ledere, ansatte og politikere skal jobbe med de etiske prinsippene slik at disse blir en
del av kommunens verdigrunnlag.
Verdier
Arbeidet med ledelse og medarbeiderskap i Fredrikstad kommune skal være i tråd med våre verdier; Modig,
Engasjert, Romslig og Kompetent (MERK).
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Lederplakaten
Lederplakaten i kommunen er basert på MERK-verdiene og elementene i transformasjonsledelse.

Lederutvikling
Ledere i Fredrikstad kommune skal delta på det obligatoriske lederopplæringsprogrammet (LUP), samtidig
som ledere skal delta i kommunens ledernettverk.
Medarbeiderundersøkelser
Alle ansatte i Fredrikstad kommune skal delta på medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor, annet hvert år. Det
vil bli gjennomført 10 Faktor undersøkelse i 2019. Ledelsen har ansvar for at resultatene fra undersøkelsen
gjennomgås med de ansatte, og at det i etterkant fokuseres på noen forbedringsområder for å fremme en
god og attraktiv arbeidsplass.
Inkludering og likestilling
Alle virksomheter skal arbeide målrettet, planmessig for inkludering og likestilling. Fredrikstad kommune skal
gjenspeile befolkningens mangfold, gjennom god og systematisk rekruttering, lederutvikling og
kulturbygging. Fredrikstad kommune har vedtatt at det skal være 300 språk- og arbeidspraksisplasser, og
172 lærlingeplasser for å fremme inkludering og likestilling i kommunen. Det skal tilstrebes å ha en
kjønnsbalanse blant ledere og medarbeidere, og at dette gjenspeiles lønnsmessig.

HELSEFREMMENDE ARBEIDSMILJØ
Det overordnede HMS-målet til Fredrikstad kommune er å ha helsefremmende arbeidsplasser der ansatte
opplever mestring og meningsfullhet i arbeidshverdagen. Gjennom ledernes systematisk HMS-arbeid, arbeid
for et inkluderende arbeidsliv og utvikling av partssamarbeid i HMS-grupper, SAMU og AMU fokuseres det
på å sikre helsefremmende arbeidsplasser og et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte.
Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsmiljøloven § 3-1 angir arbeidsgivers plikt til å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og
deres tillitsvalgte. Dette gjøres ved å følge opp de rutiner kommunen har om HMS arbeid.
Ledere i Fredrikstad kommune skal gjennom HMS-gruppen, SAMU, AMU og i den daglige drift fokusere på
et forsvarlig arbeidsmiljø. Resultatet av godt HMS-arbeid vil bli synliggjort gjennom bl.a. referater fra møter,
sykefraværsoppfølging, varslings- og avvikssystemet.
IA-avtale
Fredrikstad kommune signerte den 30.04.2014 en ny IA-samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter
Østfold. Kommunen har ved å signere avtalen konkrete forpliktelser i arbeidet for et mer inkluderende
arbeidsliv. Lavere sykefravær, flere i jobb og høyere avgangsalder er de viktigste målene. Å utvikle
partssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene er en annen viktig side i IA-arbeidet.
Reduksjon av sykefravær har spesielt fokus, men også arbeidet med å legge til rett for egne ansatte med
nedsatt arbeidsevne, inkludering av de som står utenfor, samt en økning av avgangsalder er viktige mål for
kommunen. For å lykkes i dette arbeidet er partssamarbeid, dialog på arbeidsplassen og involvering av
medarbeidere viktig.
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Fredrikstad kommune har utarbeidet en IA-handlingsplan hvor kommunens målsetninger i IA-arbeidet
framgår. Det avholdes hyppige samarbeidsmøter med NAV, representanter fra arbeidsgiver,
hovedverneombud og tillitsvalgte. I tillegg holdes det årlige stormøter hvor ordfører representanter i AMU,
kommunens øverste ledelse, alle hovedtillitsvalgte, gruppeledere fra de ulike politiske partiene og NAV er
invitert.
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VEDLEGG
1. Relevant statistikk
Tjenesteprofiler og utviklingstabeller, Seksjon for helse og velferd, Fredrikstad.

De siste årene har det vært vekst i befolkningsgruppen 67-79 år. Fra 2019 og framover vil veksten også
komme i gruppen 80 år og eldre. Behovet for helse- og omsorgstjenester er ofte tiltakene med alder og det
kan derfor forventes at etterspørselen etter tjenester øker framover.
Ressursbruken for pleie- og omsorgstjenester i Fredrikstad ligger omtrent på gjennomsnittet i ASSS.
Samlede utgifter til hjemmetjenester har økt fra året før. Dette skyldes ikke økt forbruk i hjemmetjenesten,
men endret føring av utgiftene. Fredrikstad ligger litt over gjennomsnittet når det gjelder årsverk med
fagutdanning. Sykefraværet ligger også litt over gjennomsnittet, men har gått ned de siste tre årene.

Indikatorer:
1. Ressursbruk
2. Netto driftsutgifter hjemmetjenester 0-66 år per
innbygger 0-66 år
3. Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottagere av
hjemmetjenester 0-66 år
4. Andel personer med utviklingshemming av
befolkningen 16 år og eldre, tall i %
5. Utgifter per bruker med utviklingshemming (fratrukket
refusjon ressurskrevende)
6. Andel beboere på institusjon 0-66 år
7. Ingen (feil i diagram)
8. Andel personer med utviklingshemming 18 år og eldre,
bor i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet.
9. Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år pr. mottaker
0-66 år
10. Utgifter til bolig med fast tilknyttet personell hele
døgnet (inkl.private/ideelle) pr. beboer (utviklingshemmet)
11. Brukertilfredshet (ingen brukerundersøkelse i 2017)
12. Andel årsverk i brukerrettede tjenester med
fagutdanning
13. Sykefravær
14. Andel årsverk fagutdanning i tjenester til personer
med utviklingshemming
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Indikatorer:
1. Ressursbruk
2. Netto driftsutgifter hjemmetjenester 67 år og eldre per
innbygger 67 år og eldre
3. Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottagere av
hjemmetjenester 67 år og over
4. Andel brukere i institusjon som har omfattende
bistandsbehov (langtidsopphold)
5. Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar
hjemmetjenester
6. Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på
institusjon eller i bolig med heldøgns
bemanning
7. Netto driftsutgifter hjemmetjenester 67 år og eldre per
mottager 67 år og eldre
8. Brutto driftsutgifter per plass i institusjon
9. Brukertilfredshet (ingen brukerundersøkelse i 2017)
10. Andel årsverk i brukerrettede tjenester med
fagutdanning
11. Legetimer per uke per beboer i sykehjem
12. Sykefravær

Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. Kommunens
ressursbruk er 12 % lavere enn ASSS-snittet i 2017 og var lavere også i 2016. Årsverksinnsatsen per
innbygger har økt i treårsperioden, bare med unntak av legeårsverk. Nivået for legeårsverk er imidlertid godt
over ASSS-snittet også i 2017.

Indikatorer tjenesteprofil 1:
1. Ressursbruk
2. Netto driftsutgifter per innbygger til
kommunehelsetjenesten
3. Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto
driftsutgifter
4. Årsverk helsestasjonen totalt per 10 000
innbyggere 0-20 år
5. Årsverk helsesøster totalt per 10 000 innbyggere
0-20 år
6. Årsverk ergoterapeut per 10 000 innbyggere
7. Årsverk kommunale fysioterapeuter i alt per
10 000 innbyggere
8. Årsverk private fysioterapeuter i alt per 10 000
innbyggere
9. Årsverk leger per 10 000 innbyggere
10. Brutto driftsutgifter per innbygger
11. Ledig listekapasitet
12. Sykefravær
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Indikatorer tjenesteprofil 2:
1. Årsverk helsestasjon
2. Årsverk skolehelsetjeneste totalt per 1 000
innbyggere 6-20 år
3. Årsverk ergoterapeuter per 10 000 innbyggere
4. Årsverk kommunale fysioterapeuter i alt per
10 000 innbyggere
5. Årsverk leger per 10 000 innbyggere
6. Antall konsultasjoner i forhold til antall
listeinnbyggere
7. Antall legekonsultasjoner og sykebesøk i
forhold til innbyggere
8. Ledig listekapasitet i prosent av antall
innbyggere
9. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker
etter hjemkomst
10. Målt produksjon på helsestasjonen 0-5 år
11. Brukertilfredshet helsestasjon
12. Brukertilfredshet fysio- og ergoterapitjeneste

Fredrikstad er en kommune hvor behovet for sosiale tjenester kan forventes å være høyere enn
gjennomsnittet for ASSS, grunnet levekårsutfordringer i kommunen. Andelen innbyggere som mottar
sosialhjelp er allikevel kun 4 % og sammenlignet med de andre kommunene tilsvarer det gjennomsnittet for
ASSS. Kommunens ressursbruk er stabilt, det samme gjelder dekningsgrader og kvalitet, herunder
stønadslengder og andel i aktivitet etter endt kvalifiseringsprogram. Sykefraværet er redusert, men ligger
fortsatt over gjennomsnittet.
Indikatorer:
1. Ressursbruk
2. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 18-66
år
3. Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold per innbygger
18-66 år
4. Netto driftsutgifter tilbud personer med rusproblemer per
innbygger 18-66 år
5. Andel sosialhjelpsmottakere av innbyggere 18-66 år
6. Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 1824 år
7. Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av innbyggere 2566 år
8. Antall mottakere av kvalifiseringsstønad per 1 000
innbyggere 18-66 år
9. Stønad (bidrag + lån) per sosialhjelpsmottaker
10. Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-24 år
11. Stønadslengde mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde
12. Andel med sosialhjelp som hovedinntekt og mottak i
seks måneder eller mer (av alle
mottakere og alle aldre)
13. Etter KVP: Andel deltakere som gikk til
arbeid/skole/utdanning
14. Sykefravær
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2. Detaljoversikter økonomi
Detaljert gjennomgang av innsparingstiltak som er innarbeidet i rammene.
Nr.

Etat/virksomhet
Tjenester til
funksjonshemmede

Omsorgssentre

Hjemmesykepleie

Friskliv og mestring

Mat, vaskeri og
praktisk bistand

NAV

Stab helse og
velferd/felles

Tiltak
Endret arbeidsorganisering
Færre og større lokasjoner for
arbeids- og aktivitetstilbud. Mål
om to hovedlokasjoner
Hoveddelen av
avlastningstjenester samles på
Furutun
Endring av boligstrukturen til noen
større boenheter
Redusere kjøp av tjenester,
innføre ABF-modell og gjennomgå
vedtak og kontrakter
Reduksjon i innleie av vakter ved
alle avdelinger i etaten (112
vakter per avdeling)
Definere 15-20 plasser på FK som
langtidsplasser, redusere fem
årsverk
Redusere vikarbruk
Redusere merkantil støtte
Reduksjon av
vaktmestertjenesten
Reduksjon vikarbruk
Redusere utgifter skader biler
Vedtaksgjennomgang psykisk
helse og rusmestring
Gjennomgang av
bemanningsfaktor i
bomestringstjenesten
Ny arbeidsorganisering til
ambulant døgntjeneste
Redusere kjøp av tjenester fra
private
Reduksjon i årsverk og drift
Reduksjon av budsjettpost
støttekontakt tjenester
Salg av vaskeritjenester til andre
kommuner
Økt salg av middag og andre
mattilbud til hjemmeboende, med
meny tilpasset nye målgrupper
Redusere antall
sosialhjelpsmottakere
Redusere antall
sosialhjelpsmottakere
Innføre selvbetjeningsløsninger,
Digisos
Øke egenbetalinger
Ny Vigra
Redusere driftsutgifter i
kommunale bygg disponert av
Seksjon for helse og velferd
Øke andelen omsorgsboliger med
heldøgns tjenester
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Effekt 19
-3 914

Effekt 20
-8 755

Effekt 21
-9 270

Effekt 22
-9 270

-1 030

-2 060

-4 120

-3 502

-3 502

-4 326

-11 536
-10 094

-6 400

-6 400

-6 400

-6 400

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 000
-1 400
-350

-3 000
-1 400
-350

-3 000
-1 400
-350

-3 000
-1 00
-350

-2 940
-309
-1 030

-2 940
-309
-2 060

-2 940
-309
-2 575

-2 940
-309
-4 120

-515

-515

-515

-515

-515

-515

-1 030

-1 545

-2 060

--4 120

-4 000
-1 000

-4 000
-1 000

-4 000
-1 000

-4 000
-1 000

-412

-824

-824

-824

-309

-515

-515

-515

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-2 060

-2 060

-2 060

-2 060

-1 545

-1 545

-1 545

-1 545

-1 442

-1 442

-1 442

-515

-515

-515
-5 150

-8 240

-24 411

- 24 411

-24 411

-44 340

-71 532

-81 935

- 110 054

KOMMENTARER TIL TILTAKENE
ENDRET ARBEIDSORGANISERING – ALLE SOM ARBEIDER DAGTID GÅR OVER TIL ARBEIDSORDNINGER MED
TURNUS (TTU)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Alle ansatte som nå kun arbeider på dagtid (ca. 40 årsverk) går over til arbeidsordninger med turnus
dag/kveld/helg.
Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen
 Større dekning av ledige helgestillinger gir færre ukjente vikarer for brukerne. Kan gi flere ansatte 100 %
stillinger. Besparelse på helgevikariater estimert til 3,4 mill. kr (40 faste årsverk på dagtid vil dekke opp
ledighet i helgestillinger).
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Medvirkningsprosess må gjennomføres. Viktig å ivareta ansatte som av helsemessige årsaker ikke kan
arbeide turnus. Motforestillinger og protester kan forsinke gjennomføring.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 3,4 mill. kr årlig fra 2019
Videre behov for utredning
 Nødvendig med en konkret plan, også tidsmessig, og nært samarbeid med hovedtillitsvalgte,
hovedverneombud og HR-avdeling.
ENDRET ARBEIDSORGANISERING; FLERE LANGVAKTER, MEDLEVERTURNUS, FLERE MEDARBEIDERE I
TURNUS OG STØRRE STILLINGER (TTU)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Gjennomgang av etatens nåværende arbeidstidsordninger; i hvilke nåværende enheter vil det være
hensiktsmessig å innføre langvakter eller utprøving av medleverturnus.
Konsekvenser
 Langvakter/medleverturnus gir færre ansatte å forholde seg til for enkelte brukere som har særskilte
behov. Tjenesteområdet har erfaringer med langturnuser og opplever det som positivt. Flere slike
ordninger kan gi større stillinger, høyere tilgjengelig kompetanse og redusert behov for å benytte
assistenter.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Medvirkningsprosess må gjennomføres. Alle ansatte må jobbe i turnus og kunne arbeide mer fleksibelt
og hensiktsmessig på tvers av tjenester. Det forutsettes at det blir en bedre organisering av nattjenesten.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Dette vil kunne gi en besparelse på 1 årsverk pr. enhet x 8 enheter. Effekten vil være 2,8 mill. kr årlig fra
2019, og videre 5,6 mill. kr årlig fra 2020.
FÆRRE OG STØRRE LOKASJONER FOR ARBEIDS- OG AKTIVITETSTILBUD (TTU)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Det er ønskelig med færre lokasjoner innen dag- og aktivitetstilbud. Målet er to hovedlokasjoner – en i
øst og en i vest. Kommunen må sondere etter aktuelle bygg- og tomtealternativer, herunder både
leietilbud og ledighet i bygg kommunen eier. Fraflyttede kommunale bygninger kan selges. Tiltaket vil gi
kunne gi besparelser på transportutgifter.
Konsekvenser
 Forslaget vil kunne gi flere brukere tilbud på dagtid, med den effekt at de kan bo lengre hjemme hos
foreldre kombinert med andre tjenester (avlastning + omsorgsstønad). Tiltaket gir også større muligheter
for å differensiere arbeids- og aktivitetstilbudet og muligheter for åpningstid utover kvelden, noe som gjør
«husene» tilgjengelig for større grad av sambruk med lag, foreninger, boliger etc. Gir fleksibilitet.
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Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Må ta i bruk flere arbeidstidsordninger.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Vil kunne gi sparte driftskostnader på 1,0 mill. kr fra 2019, økende til 4,0 mill. kr i 2022. Kostnader til å
etablere tilbud i nye lokaler er da ikke hensyntatt.


Videre behov for utredning
Utrede tomter for bygging, eller lokasjoner som kan kjøpes/leies, samt beregne investeringskostnader
alternativt driftskostnader. Om etaten får benytte Furutun, bør det vurderes utvidelse av nåværende bygg
for gode synergieffekter og utstrakt sambruk mellom avlastningstjenester og arbeids-/aktivitetstilbud.

HOVEDDELEN AV AVLASTNINGSTJENESTER SAMLES PÅ FURUTUN (TTU)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Kommunen har kjøpt Furutun. Det kan benyttes til avlastningstjenester til barn og unge som overflyttes
fra Kiæråsen, treningsleiligheter og gruppeavlastning, som er en del av den private avlastningen som
etaten i dag må kjøpe fysisk plass til. Utvidelse av bygg og utvidet bruk av tomt kan gi rom for arbeidsog aktivitetstilbud, treningsboliger og etatens administrasjon.
 Bruk av Furutun og utvidelser her legger forholdene til rette for avlastning også for de over 18 år, noe
som sammen med et godt arbeids- og aktivitetstilbud og omsorgsstønad kan utsette innflyttinger i boliger
og dermed innsparing på bemanningskostnader. Dette gir også mulighet til å redusere kjøp av
avlastningstjenester.
Konsekvenser
 Større enheter reduserer behovet for nattevakter og reduserer nåværende behov for kjøp av tjenester fra
blant annet Seksjon for utdanning og oppvekst og Hvaler kommune.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Det må avklares at Tjenester til funksjonshemmede får disponere Furutun. Det er en risiko at det vil ta tid
å ferdigstille bygget.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil kunne gi en besparelse på 2 millioner kroner per år i kjøp av tjenester fra Seksjon for
utdanning og oppvekst, og 1,6 million kroner årlig på en mer effektiv nattjeneste.
 Investeringskostnader til rehabilitering/ombygging av Furutun er ikke hensyntatt. Fra 2021 kan dette
forslaget gi en samlet besparelse i driften på 3,4 millioner kroner per år. Gis det muligheter for utvidelser
av/ved Furutun kan nåværende kostnader til husleie spares.
Videre behov for utredning
 En gjennomgang av Furutun bygningsmessig, og en avklaring av framtidig funksjons- og arealbehov.

ENDRE BOLIGSTRUKTUREN TIL STØRRE BOENHETER (TTU)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Bygge ut flere av dagens boenheter, og avvikle noen boenheter. Se på mulig synergieffekt ved
utvelgelse. Avhenger av å utvikle en mer robust, ambulerende nattjeneste, støttet av trygghetsalarmer
og annen velferdsteknologi.
 Kommunen har i dag 26 adresser med bemannede botilbud til innbyggere med nedsatt funksjonsevne.
For å unngå «smådriftsulemper» foreslås det at antall adresser reduseres, og at det tilstrebes mer
homogene brukergrupper i det enkelte bofellesskap (differensiering av bofellesskapene). Dette gir etaten
større mulighet for å etablere en tydeligere omsorgstrapp. Summen på besparelsen er regnet ut fra et
eksempel der 24 beboere fra små bofellesskap flyttes til to større enheter, hver på 12 boenheter.
 Etaten har hatt en gjennomgang av aktuelle adresser, flere kan det være hensiktsmessig å bygge på for
å øke antall beboere mens to til tre bør tømmes helt/avvikles. Beregnet innsparing tilsvarer ca. 10
årsverk.
 Ses i sammenheng med ny Plan for livslange tjenester/funksjons- og utviklingshemmede.
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Konsekvenser
 Større enheter vil innebære mindre kostnader, spesielt til nattevakter. I tillegg vil utvidet bruk av aktuell
velferdsteknologi være besparende og hensiktsmessig både for brukere og ansatte. Brukere og
pårørende kan oppleve flyttingen/omstillingen som krevende.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Det er en lang prosess å få flyttet beboere og det er derfor et risikomoment. Videre er det en forutsetning
at det kan fristilles to store bygningsenheter, at det blir etablert et felles ambulant natt-team sammen
med Friskliv og mestring, og at aktuell velferdsteknologi tas i bruk.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Forslaget vil kunne gi en innsparing i driften på 4,2 mill. kr årlig fra 2021 og 11,2 mill. kr fra 2022, dette
ut i fra eksemplet i tabellen.
REDUSERE KJØP AV TJENESTER, INNFØRE ABF-MODELL OG GJENNOMGÅ VEDTAK OG KONTRAKTER (TTU)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Redusere kjøp av tjenester fra private og etablere tilbud i egen regi.
 Innføre ABF-modell (aktivitetsbasert budsjettmodell) og foreta en gjennomgang av de største vedtakene
i etaten.
 Gjennomgå etatens leiekontrakter.
 Ses i sammenheng med ny Plan for livslange tjenester/funksjons- og utviklingshemmede.
Konsekvenser
 Bedre kontroll med drift vil kunne redusere kostnadene
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Tilgang på hensiktsmessige bygg og alternative boformer. Tilgang på riktig kompetanse.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket kan gi effekt på 9,8 mill. kr fra 2022.

REDUKSJON I INNLEIE AV VIKARER (TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Reduksjon i innleie av vikarer ved alle avdelinger i etaten, tilsvarende 6,4 millioner kroner i 2019. Det
utgjør omlag 2560 vakter. Etaten har 23 avdelinger og innsparingen tilsvarer 112 vakter per avdeling.
Avdelingene er ulike, og det kan derfor være nødvendig med interne justeringer av antall.
Konsekvenser
 Dette vil gir utfordringer i forhold til dette å opprettholde forsvarlige tjenester. Nødvendige
sikkerhetsmessige tiltak må opprettholdes.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Avdelingslederne rapporterer til sin virksomhetsleder hver måned som igjen rapporterer til etatssjef, og
månedsrapportene gjennomgås i ledermøtene i etaten.
OMSORGSSENTRE – DIFFERENSIERE PLASSER PÅ KORTTIDSSENTERET FOR DE SOM HAR VEDTAK OM
LANGTIDSPLASS OG MIDLERTIDIG BOR I KORTTIDSPLASS

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Fredrikstad korttidssenter holder omlag fem årsverk vakant i 2019, tilsvarende 3,5 millioner kroner
 Omlag 15 plasser defineres til brukere som ligger med vedtak «lang i kort». Plassene samles i en
gruppe. Bemanningen reduseres tilsvarende langtidsavdeling. Tjenestene tilpasses en langtidsavdeling.
Konsekvenser
 Avdelingene mister noe av fleksibiliteten de har hatt i dag, ved å ha noen pasienter som trenger mindre
oppfølging.
 Noen ansatte må flytte til andre avdelinger eller virksomheter.
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Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Risiko at vi mister fleksibilitet og vil ha større problemer med å spare vakter på andre avdelinger.
REDUSERE VIKARBRUK

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Redusere innleie av vikarer tilsvarende 3,0 millioner kroner.
 Dette fordeles på avdelingene.
Konsekvenser
 Økt belastning for de som er igjen på jobb.
 Tjenestene vil til enhver tid være forsvarlige, men det vil kunne begrense aktivitetstiltak og lignende for
beboerne.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Forutsetter stabil bemanning
HJEMMESYKEPLEIE – REDUSERE MERKANTIL STØTTE

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Det reduseres merkantil ressurs tilsvarende 2,1 årsverk. Dette utgjør1,4 millioner kroner og tiltaket
effektueres pr 01.01.19.
Konsekvenser
 Økt belastning på øvrig personell. Gjelder spesielt for avdelingsledere og virksomhetsledere
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Kan føre til ventetid på enkeltoppgaver overfor lønn og regnskap.



Kan føre til økt stress for avdelingsledere, som kan gi sykefravær.

REDUKSJON I VAKTMESTERTJENESTE (HJEMMESYKEPLEIE)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 0,5 årsverk vaktmester, tilsvarende 0,350 millioner kroner, reduseres fra 01.01.19.
Konsekvenser
 Lenger ventetid for å få utlevert hjelpemidler i hjemmet. Behovet er at de kan leveres på kort varsel.
Dettes kan gi flere døgnopphold ved Fredrikstad korttidssenter enn nødvendig.
 Ved økt behov for oppkoblinger av trygghetsalarmer og ved eventuell innføring av e-lås vil dette tiltaket
kunne gi ventetid for pasientene.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring

REDUSERE VIKARBRUK

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Medisinske tjenester: Variabel lønn salderes med 1,4 millioner kroner med virkning fra 01.01.19.
 Ressursenheten: Variabel lønn salderes med 1,54 millioner kroner med virkning fra 01.01.19.
Konsekvenser
 Økt stress i organisasjonen for ansatte, som kan føre til økt sykefravær. Flere klager når standarden på
tjenestene reduseres. Raskere innleggelse i sykehus, og flere overliggere på sykehuset.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring



Forutsetter stabil bemanning
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REDUSERE UTGIFTER TIL SKADER I BILPARKEN

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Opplæring av ansatte til riktigere bilbruk. Dette utgjør 0,3 millioner kroner.
Konsekvenser


Forutsetninger og risiko ved gjennomføring


Stabil og sikker kjøring av alle ansatte

VEDTAKSGJENNOMGANG PSYKISK HELSE OG RUSMESTRING (FRISKLIV OG MESTRING)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Ny vedtaksgjennomgang innen psykisk helse og rusmestring for å sikre tidsavgrensede og målrettede
vedtak. Grundigere tverrfaglig vurdering og kartlegging av rett til tjeneste i kommunehelsetjenesten.
Informere om lavterskeltilbud før vedtak om tjeneste gis.
 Ses i sammenheng med ny Plan for psykisk helse og rusmestring.
Konsekvenser
 Reduserte kostnader og bedre kontroll ved drift i egen regi.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Må være tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet på Tildelingskontoret. Prosessen med
vedtaksgjennomgang må foregå i tett samarbeid mellom Tildelingskontoret, kommuneoverlege og
virksomhet Friskliv og mestring.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket gir effekt på 1,0 mill. kr i 2019 med en gradvis økning til 4,0 mill. kr fram mot 2022.
GJENNOMGÅ BEMANNINGSFAKTOR I BOMESTRINGSTJENESTENE (FRISKLIV OG MESTRING)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 En gjennomgang av bemanningsfaktor, særlig i boligene, sett opp mot vedtakstimer, for å sikre at dette
samsvarer og er riktig bruk av ressurser.
Konsekvenser
 Innsparing, samt eventuelt omdisponering av ansatte.
 Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
Beregnet effekt fra 2020 på 0,5 millioner kroner.

NY ARBEIDSORGANISERING TIL AMBULANT DØGNTJENESTE, SOM MULIGGJØR AKUTTFUNKSJON
(FRISKLIV OG MESTRING)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Etablere et robust team som kan være fleksibelt og gi ambulante tjenester til brukere som har vedtak >
5 t/uke. Også mulig med akuttilbud, og kort frist for oppstart av tjeneste
Konsekvenser
 Redusere bruk av overtid ved kriser, samt styrke kommunens operasjonelle krisearbeid
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Må utredes nærmere, men forventet effekt på 0,5 millioner kroner fra 2020
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REDUSERE PRIVAT KJØP AV TJENESTER (FRISKLIV OG MESTRING)

Konsekvenser
 Det kreves at brukere må flytte, men kvaliteten på tilbudet må ivaretas. Tiltaket øker antall ansatte i
kommunen. Kostnadene reduseres, og det blir bedre kontroll over egen drift.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 At det bygges opp et forsvarlig tilbud i egen regi.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr.
 Tiltaket vil kunne gi effekt på 1,0 millioner kroner årlig i 2019, 2 millioner kroner fra 2020 og 4 millioner
kroner fra 2022.
REDUKSJON I ÅRSVERK OG DRIFT (FRISKLIV OG MESTRING)
Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Reduksjon i årsverk innenfor psykisk helse og rusmestringstjenesten, samt aktivitetstilbud, tilsvarende 4
millioner kroner fra 2019. Dette gjennomføres ved at det ikke settes inn vikarer eller ansettes personell i
vakante/ledige stillinger.
Konsekvenser
 Ventetiden på tjenester for brukere med rus og psykisk lidelse kan øke. Bredden på aktivitetstilbudet kan
måtte begrenses.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Antall avvik på manglende igangsetting av vedtak kan øke.

REDUSERE BUDSJETTPOSTEN TIL STØTTEKONTAKTER (FRISKLIV OG MESTRING)
Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Det er ikke funnet rom for å gjennomføre en planlagt endring (omgjøring av noen oppdragsavtaler for
støttekontakter til faste ansettelser). Budsjettposten ble økt i 2018 ved omprioriteringer innenfor rammen,
men ble ikke gjennomført. Dette gir en besparelse på 1 million kroner fra 2019.
Konsekvenser
 Tiltaket er tatt ut som et innsparingsforslag i forslag til budsjett for 2019. Dette vil ikke medføre endringer
i lønn for dagens støttekontakter.

SALG AV VASKERITJENESTER TIL ANDRE KOMMUNER (MAT, VASKERI OG PRAKTISK BISTAND)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Nytt vaskeri har mer kapasitet enn det kommunen har behov for de nærmeste årene. Det er ønskelig å
tilby salg av vaskeritjenester til nabokommuner. To nærliggende kommuner har i dag avtale med
private. Disse må vurderes når avtaleperioden utgår. Det er regnet på vask av tøy til sykehjem (68+36
plasser) og personaltøy i hjemmesykepleien (50+40 årsverk).
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Det er ikke inngått noen avtale med de mest aktuelle kommunene. Tiltaket er basert på positive
signaler, uten at kommunene formelt er forespurt.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr.
 Tiltaket vil kunne gi en effekt på 0,8 millioner kroner årlig fra 2019.
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ØKT SALG AV MIDDAG OG ANDRE MATTILBUD TIL HJEMMEBOENDE, MED MENY TILPASSET NYE
MÅLGRUPPER (MAT, VASKERI OG PRAKTISK BISTAND)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Fortjenesten er beregnet for økt salg av middag til eldre og yngre funksjonshemmede. Kan også
vurdere salg av tørrmat.
Konsekvenser
 Bedre ernæring til flere. Muliggjør å bo lengre i egen bolig.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket kan gi en inntekt på 0,5 millioner kr årlig fra 2019.

REDUSERE ANTALL SOSIALHJELPSMOTTAKERE OG GJENNOMSNITTLIG STØNADSTID (NAV)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Tilby aktivitet til alle mottakere av sosialhjelp, via egnede tiltak bidra til raskere overgang til arbeid. Ny
organisering i NAV Fredrikstad, med oppstart 12.2.2018, skal bidra til å oppnå mål om reduksjon.
Konsekvenser
 Det vil gi flere selvhjulpne brukere. Redusert portefølje gir bedre tid til god brukeroppfølging. For
kommunen reduseres utgiftene og det vil kunne gi et positivt omdømme.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Det er avgjørende at det ikke kommer statlige føringer som påfører kommunen økte oppgaver/utgifter.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil redusere kostnadene med 2,0 millioner kroner årlig allerede fra 2018 pluss 3 millioner kroner
fra 2019.

REDUSERE RESTANSER FRA BARNEHAGE, SFO OG HUSLEIE (NAV)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Øke samarbeidet med de andre sektorene. Se på mulighetene for innføring av gratis/redusert pris i
barnehage og SFO for lavinntektsfamilier.
Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen
 Tiltaket vil redusere behovet for økonomisk sosialhjelp og gi færre søknader å behandle. Positivt for
omdømmet. Innledningsvis med samme totalkostnad for kommunen som i dag, men der kostnaden vil bli
synliggjort i Seksjon for utdanning og oppvekst, og ikke som sosialhjelp. Etter hvert vil tiltaket også
kunne redusere kostnadene for kommunen totalt sett, dersom det etableres et godt samarbeid med gode
rutiner som følges. Dette gjennom å hindre restanser hos de som selv har mulighet til å betale, men der
kommunen ikke har gode nok rutiner som griper inn før de har opparbeidet seg så store restanser at de
får betalingsproblemer og derfor søker økonomisk sosialhjelp.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Et godt samarbeid, hvor restanser blir hindret på et tidlig tidspunkt. Det må lages gode rutiner, som må
følges.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil kunne gi 2,0 millioner kroner i årlig innsparing ved NAV Fredrikstad/Helse og velferd fra 2019,
men innledningsvis med tilsvarende kostnadsøkning i Seksjon for utdanning og oppvekst.
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INNFØRE SELVBETJENINGSLØSNINGER, DIGISOS (NAV)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Fortsette deltakelsen i Digisos-prosjektet. Frigjøre ressurser til mer direkte oppfølging av brukere mot
aktivitet
Konsekvenser
 Digisos-deltakelse vil sikre at ingen søknader kommer på «avveie». Kortere saksbehandlingstid. For de
ansatte gir det færre manuelle arbeidsoppgaver. Det frigjør tid til oppfølging av brukere, flere
sosialhjelpsmottakere kan bli økonomisk selvhjulpne. Positivt for omdømmet
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 NAV er avhengig av framdrift i prosjektet, som ledes fra Bergen kommune
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Dette vil kunne gi 1,5 mill. kr i årlig besparelse fra 2019
UTFASE TILSKUDD TIL NY VIGRA/BLÅ KORS

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Jf. tiltak i Seksjon for utdanning og oppvekst
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr.
 Dette vil kunne gi 0,5 millioner kroner i årlig besparelse fra 2019.

ØKTE EGENBETALINGER

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Innføre egenbetaling for TV-signaler for langtidsbeboere på sykehjem.
 Vurdere ny abonnementsordning for dagtilbud for personer med demens.
 Vurdere opptrapping av andre satser, til nivå i sammenliknbare kommuner.
Konsekvenser
 Økt egenandel kan medføre at enkeltbrukere takker nei til tilbud som vi ser som nødvendig for å kunne
bo hjemme lengst mulig (f.eks. betalingsordning på dagtilbud). Innføring av egenandel kan skape
negativt engasjement for enkeltbrukere og pårørende.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Politisk vedtak i egenbetalingsheftet. Det er risiko for negativt engasjement blant befolkningen
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Kan innføres fra 2019, etter behandling og vedtak i Bystyret. Det vil kunne gi økte inntekter på 1,4
millioner kroner fra 2020.
Videre behov for utredning
 Behov for å sammenlikne med andre kommuner, vurdere juridiske aspekt og kostnadsberegne
egenandel som ikke overstiger selvkost.

REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER I KOMMUNALE BYGG DISPONERT AV HELSE OG VELFERD

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring

Jf. tiltak i Seksjon for teknisk drift.
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ØKE ANDELEN OMSORGSBOLIGER MED HELDØGNS TJENESTER, KOMBINERT MED VIDEREFØRING AV OM
LAG DAGENS NIVÅ PÅ SYKEHJEMSPLASSER OG UTVIDEDE DAGTILBUD







Avvikling av 55 sykehjemsplasser i uegnede bygg gjennomføres samtidig med at vi tar i bruk 48 nye
plasser på Østsiden sykehjem fase 2.
Nye omsorgstilbud gis i 24 omsorgsboliger med stedlig bemanning deler av døgnet, kombinert med
tjenester fra en styrket nattpatrulje.
Dette innebærer at 576 sykehjemsplasser i drift reduseres fra 2019 med 7 plasser til 569
sykehjemsplasser i drift, som deretter videreføres de kommende åra. Samtidig etableres 24 flere
omsorgsboliger med heldøgns tjenester.
Åpningstiden på dagsenter for eldre og på dagaktivitetstilbud for personer med demens utvides.
Ses i sammenheng med arbeidet med ny Plan for heldøgns omsorg 2018–2040.

Konsekvenser
 Samling av tjenestene i større sykehjem gir bedre og mer effektive tjenester. Nytt bygg er positivt.
Lokalsamfunn vil kunne reagere på omstruktureringen av sykehjemmene.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 De avsatte midlene i vedtatt handlingsplan er i sin helhet tiltenkt drift av Østsiden sykehjem fase 2 (46
mill. kr – helårseffekt).
 Antall sykehjemsplasser øker ikke.
 Bemanning i omsorgsboliger styrkes, som forutsetter at vi får brukere i omsorgsboligene som har behov
for tjenester på dette nivået.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Gjennomføres samtidig med etablering av nye sykehjemsplasser på Østsiden sykehjem medio 2019. I
2019 gir det en innsparingseffekt på netto 12,0 mill. kr, og videre fra 2020 en årlig effekt på 23,7 mill. kr.
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Utgitt av: Fredrikstad kommune, Seksjon for helse og velferd

