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Formannskapets innstilling til Bystyret 

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk venstreparti og Bymiljølistas forslag til 
HP 2020-2023: 

 

Helse er viktig for alle. Vårt mål med helse- og velferdstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når 
de trenger den. Tilbudet skal være preget av god kvalitet og ha tilstrekkelig omfang.  
Vi ønsker en kommune hvor det er bedre balanse mellom forebygging og behandling. Brukernes behov må stå i 
sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene. Vi skal bygge nye sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. Omsorg er ikke bare eldreomsorg, men spenner over et bredt spekter av tjenester som ytes til 
alle aldersgrupper med ulike behov. Trygge og gode ansatte som gis tillit er en forutsetning for å kunne gi gode 
tjenester til innbyggerne.  
 
Strategier:  

 sørge for at kommunen skal styrke samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner og 
intresseorganisasjoner for å gjøre det lettere å drive frivillig arbeid, slik at de frivillige organisasjonene 
utfyller det offentlige tilbudet til befolkningen. Dette kan gjøres ved samordning gjennom en 
frivillighetskoordinator  

 

 ha et aktivt samarbeid med pårørende i alle tjenester, anerkjenne deres innsats og sørge for at pårørende 
får støtte og avlastning. Familieperspektivet er viktig, og barn som er pårørende skal fanges opp og bli 
tilbudt oppfølging for å forebygge helseskade  

 

 sørge for at Fredrikstad kommune skal satse på og ta i bruk velferdsteknologi for at dem som mottar helse- 
og velferdstjenester skal kunne leve gode liv i egne hjem  
 

 forbedre tilbudet innen psykisk helse og rusmestring, med særlig vekt på barn og unges psykiske helse, 
samt en styrking av ettervernet. Det skal innføres individuell plan i ettervernet. Vi vil jobbe for å opprette et 
akuttilbud i perioden  
 

 sørge for at normen i helse- og velferdsseksjonen i Fredrikstad skal være hele stillinger, for å sikre god 
kvalitet på tjenestene  
 

 styrke kompetansen hos de ansatte i helse- og velferdsseksjonen. Det er viktig å ha relevant og oppdatert 
kompetanse om kjønn, helse og seksualitetsmangfold  
 

 sørge for at Fredrikstad kommune må satse mer på hjemmesykepleien, hverdagsrehabilitering og praktisk 
bistand  
 

 gjennomføre plan for heldøgns omsorg  
 

 utrede mulighetene for ulike tiltak som gjør det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, som for 
eksempel gjennom leie til eie  
 

 ta imot antallet flyktninger forespurt av statlige myndigheter  
 

 sørge for at det utarbeides nye tiltak mot vold i nære relasjoner, og at arbeidet evalueres i et samarbeid 
mellom ulike faggrupper  
 

 satse på økt kompetanse slik at kvaliteten på omsorgen ved livets slutt blir forsterket  
 

 ha en sosial profil på egenandeler  
 

 ha utvidet åpningstid for aktivitets- og dagsenter, Inn på tunet som forebyggende tiltak for personer med 
bistandsbehov, og utvikle aktivitetstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  
 

 sørge for at rådene i Fredrikstad kommune skal få opplæring i sin rolle, slik at de er bedre rustet til å være 
en aktiv part i saker som angår deres interessegrupper  
 

 jobbe for at plan for livslange tjenester (tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne) blir realisert  
 

 ha en behovs- og gevinstkartlegging med tanke på bruk av GPS (geolokalisering) i demensomsorgen  
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 ha en egen demensplan i Fredrikstad kommune  
 

 sørge for at LHBTIQ-personer og deres behov, må inn som et eget fokusområde i utarbeidelse av planer 
om kvalitet og kompetanse innenfor omsorgen  
 

 jobbe for at alle eldreboliger har tilgang på restaurant/kafé  
 

 se på muligheten for å øke grunnbemanningen i deler av helse- og velferdssektoren  
 

 ha som mål om at innen utgangen av perioden skal barnetrygden ikke lenger regnes som inntekt  
 

 jobbe for bedre integrering med hovedvekt på kvinner og sosial kontroll  
 

 evaluere tiltaksplan for vold i nære relasjoner  
 

 sørge for at Fredrikstad kommune hvert år skal arrangere en trygghetsuke/trygghetsdag mot vold i nære 
relasjoner  
 

 jobbe for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid  
 

 sørge for å ha Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) etter norsk standard  
 

 kombinere norsk språkopplæring med arbeidstrening, for å sikre en raskere og bedre integrering  
 
Den økonomiske situasjonen i helse og velferdsseksjonen er svært utfordrende. Kommunedirektøren bes 
intensivere arbeidet med å hente ut gevinster fra vedtatte strategier som:  

 Digitalisering og bruk av velferdsteknologi  

 Fokus på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering, friskliv og mestring  

 Heltidssatsingen  

 Ressursenheter  

 Tillitsreform og jakten på tidstyvene  

 Strukturelle endringer i deler av tjenesten  

 Satsing på hjemmebaserte og ambulante tjenester  
 

Verbalforslag og bestillinger: 

 Kommunedirektøren bes om å innarbeide en fireårig opptrappingsplan, hvor barnetrygden ikke skal regnes 
som inntekt ved beregning av sosialstønad. Innen utgangen av handlingsplanperioden skal barnetrygd ikke 
beregnes som inntekt for sosialstønadsmottakere i Fredrikstad kommune. Det må utredes hvordan dette 
kan gjennomføres uten at det går på bekostning av øvrig økonomisk støtte.  
 

 Kommunedirektøren bes om å innføre et pilotprosjekt på to utvalgte virksomheter i utdanning og oppvekst 
og én virksomhet i helse og velferd hvor sykefraværet er høyt og hvor kommunen øker grunnbemanningen. 
Hensikten er å se om dette har en positiv innvirkning på sykefraværet, jf. pilotprosjekt i barnehagesektoren i 
Stavanger som viste seg å gi betydelig økonomisk effekt. Prosjektet finansieres innenfor budsjett.  
 

 Kommunedirektøren bes om å utrede alternativer til gjengs leie for kommunale utleieboliger. Tidligere fikk 
husleieregulering i hovedsak minimal betydning for leietakere fordi økte utgifter ble kompensert av økt 
bostøtte for inntektssvake grupper. Bostøtteordningen er svekket og kommunens politikk har fått økt 
betydning for våre leietakere. 
 

 Kommunedirektøren bes om å igangsette utformingen av en ny sosial boligpolitikk som kan bidra til 
økonomisk innsparing for Fredrikstad kommune. Elementer som blant annet bør vurderes er: 
- En tredje boligsektor 

- Leie til eie 

- Bruk av utbyggingsavtaler og plan- og bygningsloven for å oppnå variert boligbygging. 

 

 Kommunedirektøren bes fremme en sak som belyser kapasitet og tilgang til varmtvannsbasseng i 

Fredrikstad for hele Fredrikstads befolkning (alle brukergrupper) og legge fram tiltak som øker kapasiteten 

dersom det framkommer at kapasiteten ikke er tilstrekkelig. 
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Kommunedirektørens kommentarer ved  

konstituert kommunaldirektør Jon Erik Olsen 
 
 

Målet er at innbyggerne skal få likeverdige, trygge og effektive helse- og velferdstjenester av høy kvalitet. 
Seksjonens tjenester skal medvirke til god helse og livskvalitet, styrke brukernes egenmestringsevne og gi 
pårørendestøtte. For å få dette til innenfor trange økonomiske rammer, må kommunen jobbe smartere. Det 
handler blant annet om å kvitte seg med tidkrevende arbeidsprosesser og frigjøre tid til det som er våre 
kjerneoppgaver, utvikle nye samarbeidsformer med innbyggerne og sørge for full effekt av den teknologien vi 
er i ferd med å implementere. 
 
Erfaringene de siste årene er at kommunen kontinuerlig får nye, økte og endrede tjenestebehov. Det er en 
glede at levealderen i befolkningen øker. Samtidig vil den store økningen i andelen eldre i befolkningen de 
nærmeste tiårene medføre at behovet for helse- og omsorgstjenester blir større. Det er derfor viktig å satse 
på tiltak som gir folk gode liv lenger. Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de yngre eldre.  
 
Hjemmesykepleietjenesten har en presset arbeidssituasjon, med høy sirkulasjon av brukere. Pasienter 
skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten, med behov for opptrening og oppfølging av medisinsk 
behandling. Andel brukere med omfattende tjenestebehov, og brukere som mottar palliativ behandling i 
hjemmet i livets sluttfase, er økende. På sykehjemmene hadde 92 prosent av beboerne et omfattende 
bistandsbehov i 2018. Målet er at denne prosentandelen skal være enda høyere, under forutsetning av at 
kommunen klarer å opprettholde og styrke hjemmetjenestetilbudet.  
 
Det er 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. 
Mange familier sliter med svært krevende omsorgsoppgaver, og må få avlastning og støtte for å unngå at 
oppgavene i sin helhet overføres til kommunen. Flere brukere med differensialdiagnoser innen rus og 
psykisk lidelse har behov for tilrettelagte botilbud.  
 
Seksjonen hadde ved inngangen til siste tertial 2019 et høyere driftsnivå i flere etater/virksomheter enn 
vedtatt budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum, nye 
rammebetingelser, mindre effekt av vedtatte innsparingstiltak og kompleksitet innen lovpålagte oppgaver, 
som forventes videreført inn i 2020. 
 
Endrede rammebetingelser for driften i handlingsplanperioden: 

 Ny betalingsordning for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Sykehuset Østfold igangsatte ordningen våren 2019, og det er vanskelig å si hvilke 
økonomiske konsekvenser dette vil få i 2020. 

 Dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demens blir rettighetsfestet fra 2020.  

 Fra 1. januar 2019 ble det iverksatt en ny lønnsmodell for helgetillegg, som skal gjøre det mer attraktivt 
for ansatte i helse- og omsorgssektoren å arbeide flere timer i helg. Ved bruk av langhelger og 
medleverturnus, som kan være løsningsforslag for å oppnå mer heltidsarbeid, vil gjeldende satser 
medføre en betydelig merkostnad.  

 Bosetting av færre flyktninger med botid under 5 år vil redusere integreringstilskuddet. Tjenesteaktiviteten 
må tilpasses inntektsnivået. Staten legger opp til et lavere prispåslag på tilskuddssatsene enn ordinær 
lønns- og prisvekst. Det gir en årlig utfordring på vel 1 million kroner. 

 I forslag til statsbudsjett 2020 foreslås det å øke innslagspunktet med 50 000 kroner i ordningen for 
refusjon for ressurskrevende tjenester til brukere under 67 år. Det tilsvarer om lag 7 millioner kroner i 
ekstra utfordring årlig, med tilbakevirkende kraft fra 2019. 
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Seksjonen har utarbeidet forslag til utviklingstiltak på flere områder, der kommunen ser ut til å ha et 
potensiale for mer økonomisk effektiv drift. Den økonomiske situasjonen i helse og velferdsseksjonen er 
svært utfordrende.  
 
Det vil være fokus på følgende utviklingsområder: 

 Tidlig innsats, innarbeiding av mestringskultur og tilbud om hverdagsrehabilitering. 

 Dreining av tilbudet på alle tjenesteområder i retning av mer hjemmebaserte og ambulante tjenester, 
dagtilbud og frisklivs- og mestringstjenester.  

 Videreutvikling av helsevakt og trygghetspatrulje, i samarbeid med andre kommuner.  

 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. 

 Det ses på hvordan kan avlastningsbehovet løses, sett i forhold til behovet. Utredningen skal omfatte en 
økonomisk analyse av løsningsforslagene. 

 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.  

 Evaluering av ressursenhetene høsten 2019, og påfølgende oppfølging av rapporten i 2020. 

 Plan for helse- og velferdsbygg 2020-2040 ferdigstilles i 2020. 

 Utprøving av tillitsreform. Det arbeides med forankring av tankesettet i seksjonen, og aktuelle tiltak 
utredes. Kommunen har startet et prosjekt med mål om å fjerne tidstyver, og videre planlegges det et 
utviklingsarbeid (med tjenestedesign) for å optimalisere saksbehandlingsprosessen for hjemmetjenester. 
Samhandlingen mellom tildelingskontoret og etater/virksomheter skal ha spesielt fokus. Det planlegges 
også en større grad av samskaping i utvikling av kommunens tjenestetilbud – en bredere involvering der 
innbyggere, politikere og andre seksjoner og fagområder i større grad inviteres med. 

 Heltidssatsingen  

 Digitalisering og bruk av velferdsteknologi  
 

 
Nye prosesser som vurderes: 
 

 Etablere innsatsteam, som skal ha fokus på tverrfaglig innsats for egenmestring etter oppstått 
tjenestebehov. 

 Felles satsing for å redusere utenforskap. En stor andel innbyggere er uføretrygdet, uten utdanning og 
kompetanse for arbeidslivet, og det er en økning i antall innbyggere som mottar sosialhjelp. Det er økt 
innsats i NAV, i samarbeid med blant annet kommunehelsetjenesten, næringsavdelingen og andre 
aktører. 

 Velferdspiloten er et statlig initiativ for å samordne regionale, statlige aktører i møte med kommunene. 
Piloten skal avdekke uhensiktsmessig praksis og regelverk, og utvikle nye måter å samarbeide på, om 
sammensatte utfordringer som kommunene prioriterer. Fredrikstad kommune deltar i velferdspiloten, med 
tema barnefattigdom – med vekt på arbeid, inkludering og samskaping.  
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Utviklingstrekk 
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Befolkningsutvikling og tjenesteutvikling 

Framskrivningstall for befolkningen som er 80 år og eldre, viser en fordoblet fram mot 2040. Den største 

veksten kommer fra 2024. Behovet for helse- og omsorgstjenester er tiltagende med alder og det forventes 

økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. 

 

Antall brukere og tjenestebehovet er jevnt økende. Per august 2019 var det samlet sett 230 flere brukere 

enn i desember året før. Av dem hadde 153 flere et middels behov for tjenester, 92 flere et lite behov og15 

færre hadde et omfattende bistandsbehov. 

 

Heldøgns omsorgsplasser 

Nye Onsøyheimen med 120 plasser ferdigstillelse våren 2022. Differensiering av heldøgns omsorgsplasser 

vurderes fortløpende, for tilpasning til endrede behov. Nye brukergrupper, som personer med rus- og psykisk 

lidelse, har behov for et tilrettelagt heldøgns botilbud . Korttids- og avlastningsplassene på sykehjemmene 

har en viktig funksjon i forhold til pasienter som utskrives fra spesielisthelsetjenesten og for hjemmeboende.  

Plassene benyttes til avlastning, behandlingsrettede tilbud og opptrening, og på den måten bidrar til at 

innbyggere kan bo lengre hjemme.  

 

Etterspørselen etter avlastningstjenester for hjemmeboende barn og unge er økende. Tilbudet er viktig da 

det gir foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig støtte og en regelmessig fritid og ferie.  

Utfordringer med språk hos tjenestemottakere med redusert norsk språkforståelse er krevende, og svært 

viktig å ha fokus på. I dag har en tredjedel av brukerne en annen etnisk bakgrunn.  

 

Hjemmetjenester 

Antall mottakere av hjemmetjenester og sirkulasjonen av brukere er økende. I første halvår i 2019 er det 63 

flere brukere i snitt per måned enn i 2018 som mottar helsetjenester i hjemmet. Kort liggetid i 

spesialisttjenesten fører til økt press på det kommunale tjenestetilbudet. Antall overliggerdøgn på sykehuset, 

etter at pasientene er meldt ferdigbehandlet, har vært jevnt stigende de siste to årene. 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.  

 

Fra 2020 har kommunen lovpålagt plikt til å ha dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Det vil 

kunne øke etterspørselen.  I 2018 hadde 22 prosent av hjemmeboende med demens vedtak om 

dagaktivitetstilbud. 12 nye dagtilbudsplasser er planlagt opprettet i tilknytning til nye Onsøyheimen i 2022 

samt at det er mulighet til å øke kapasiteten i eksisterende tilbud på kveld og helg. 

 

Antall funksjonshemmede brukere med et omfattende og sammensatte bistandsbehov har økt de siste 

årene. Det planlegges bruk av mobile team for å bedre tilgjengeligheten på tjenester, samtidig som det 

effektiviserer driften. Velferdsteknologiske løsninger vil kunne skape trygghet og økt mestringsevne. 

 

Friskliv og mestring 

Det er markant økning av behov for tjenester til mennesker med psykiske vansker og lidelser de siste årene 

og en høy forekomst av rusmiddelproblemer blant de med alvorlige psykiske lidelser. Redusert livskvalitet, 

økt dødelighet, sykefravær og uførepensjon er blant de viktigste følgene av psykiske helseproblemer og 

rusmiddelproblemer. For å møte utfordringene og den enkeltes behov for hjelp satses det på å organisere og 

utforme tjenestene i et  bruker- og livsmestringsperspektiv.  

 

Fredrikstad kommune bosetter 60 flyktninger i 2019 via IMDi, hvorav to plasser forbeholdes enslige 

mindreårige under 15 år og to plasser forbeholdes enslige mindreårige over 15 år. 

 

Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende innsats 

Brukervolumet er høyt og forventes å være stigende. Fredrikstad kommune har en  lav av dekning av fysio- 

og ergoterapi tjenester. Samlet har Fredrikstad lavest dekning i ASSS nettverket for sammenlignbare 

kommuner. Lav årsverksressurs av kommunale fysio- og ergoterapeuter gir utslag i avvik på iverksatte 

tjenester innen gjeldende frister (prioriteringsnøkkel). Brukerne har stadig mer sammensatte utfordringer og 

behov for langvarig oppfølging. Dimensjoneringen av tilbudet må vurderes opp mot økningen av innbyggere 

med behov for tjenester, både barn og eldre. Økningen i antall eldre med mer komplekse utfordringer og 

raskere utskriving fra sykehus gir tjenesten nye utfordringer.  
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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. Kommunedelplanen skal 
revideres i 2020. 
 
Seksjonens temaplaner er; 
Plan for mestring, habilitering og rehabilitering 2016-2023, Plan for mat og ernæring 2018-2025, Veteranplan 
2019-2026 - Plan for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste, Plan for veteraner 2019-2026, 
Demensplan 2019-2026, Plan for legetjenesten 2019-2026 og Plan for psykisk helse og rusmestring 2020-
2027. 
 
Følgende planer er under utarbeidelse; boligsosialplan med utbyggingsplan, plan for helsemessig og sosial 
beredskap, plan for helse- og omsorgsbygg, plan for bosetting og integrering av flyktninger, plan for 
livslangetjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne, plan for kompetanse 
og rekruttering, smittevernplan, plan for brannsikkerhet - hjemmeboende i risikoutsatte grupper, strategi for 
overordnet kvalitetsarbeid i helse og velferd og plan for e-helse og velferdsferdsteknologi. 
 
Forøvrig vises det til Planstrategi 2016-2019. Ny planstrategi for kommunen er under utarbeidelse. 
 
 

 

  

Kobling til kommuneplanen 
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SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

Alle opplever trygghet, mestrer 
hverdagen og har flere aktive 

leveår med god helse og trivsel 
 

Alle bor godt i rause og aktive 
lokalsamfunn 

 

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. Strategisk plan for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet er under utarbeidelse. 

Pårørende – oppfølging av fokusområder og tiltak som påpekes i Veileder om pårørende i helse- og 

omsorgstjenesten.  

Brukerråd og brukermøter - er etablert og følges opp i virksomhetene. Evalueringen av tiltaket skjer i 

samarbeid med Høgskolen i Østfold. 

Gode pasientforløp - det utvikles sammenhengende og gode pasientforløp ved deltagelse i 

læringsnettverket helhetlig pasientforløp fra hjem til hjem i forhold til eldre og kronisk syke, i regi av KS og 

Folkehelseinstituttet. 

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. Ett av innsatsområdene er å sørge for god 

ernæringspraksis og kvalitet på mat og måltidsmiljø og oppfølging av brukernes ernæringsstatus.  

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. 
 

 

 

 

 

 

Å leve i Fredrikstad 
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Å skape i Fredrikstad 

SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET: 

Bedrifter ønsker å etablere seg 
i Fredrikstad og Nedre Glomma 

 

 Aktivt søke etablering av statlige arbeidsplasser. 

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 avtale med Høgskolen i Østfold på samarbeid 

om et ferdighets- og simuleringssenter, i nytt bygg, på Værste. Ferdighets- og simuleringssentre er 

øvingsarenaer tilrettelagt for undervisning og trening i helse- og velferdsfaglige ferdigheter. Seksjon for helse 

og velferd har over 4000 medarbeidere. Kommunen er avhengig av medarbeidere som er trygge i sin 

yrkesutøvelse. Et viktig tiltak for å bidra til dette er å sørge for opplæring og ferdighetstrening etter behov. 

Velferdsteknologi - skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten til hjemmeboende, samt tas i 
bruk i alle nye bygg. Ny digital teknologi vurderes, implementeres og tas i bruk.  
 

Helsevakten - mottar og behandler signaler fra trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi fra 

hjemmeboende og driftes av Fredrikstad i et samarbeid mellom flere kommuner.  

 

Dagsenter for eldre ved nye Fredrik II videregående - skolen skal bygges på Værste-området og stå 

ferdig i 2023. Det er inngått en intensjonsavtale med Østfold fylkeskommune (Viken fylkeskommune fra 

2020) om bygging av et dagsenter for eldre i tilknytning til skolen og som et tjenestetilbud i regi av 

Fredrikstad kommune. Målgruppen for dagsentertilbudet er hjemmeboende eldre med hjelpebehov. Det 

spesielle for dagsentertilbudet på Fredrik II videregående skole, vil være samarbeidet om en god 

læringsarena for elevene ved at de får praktisk erfaring i dagsenteret. Det kan være læring knyttet til 

helsefag, velferdsteknologi, mat og ernæring og transport og logistikk. 

KS kommunenettverk aldersvennlig lokalsamfunn – som oppfølging av Leve hele livet, kvalitetsreformen 

for eldre, deltar Fredrikstad kommune i KS nettverket aldersvennlige lokalsamfunn. Temaområder som vil bli 

omhandler er blant annet universell utforming i utendørsområder, fysisk aktivitet, bolig, transport, 

samfunnsdeltagelse og medvirkning. 
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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 

ambulant tjenestetilbud.  

Klimavennlige menyer og kjøttfri mandag. Det er også fokus på matsvinn.  
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Etatene og virksomhetene har utarbeidet egne målekort. Det som gjenstår og som prioriteres høyt 

kommende år er seksjonens målekort.     

 

 

Målekort med perspektiver 
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 Økonomi 

 
Tall i tusen kroner 
(I 2020-kroner)1) 2020 2021 2022 2023 

Vedtatt ramme 2019 1 946 099 1 946 099 1 946 099 1 946 099 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2019-2022 -25 852 -14 772 -43 707 -43 707 

     

Rammeendringer     

Andel av økonomianalyse 2023    -3 609 

Oppgaveendringer – overføring til andre seksjoner -4 851 -4 851 -4 851 -4 851 

Overføring Seksjon for innovasjon og styring -1 903 -1 903 -1 903 -1 903 

     

Endringer som følge av forslag til statsbudsjett     

Justering for psykologer i kommunal helse- og omsorgstjeneste 1 921 1 921 1 921 1 921 
Justering for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 
med demens 5 587 5 587 5 587 5 587 

Justering habilitering/rehabilitering 1 317 1 317 1 317 1 317 

Justering for etablering og tilpasning av bolig og annet 7 470 7 470 7 470 7 470 

Arbeidsavklaringspenger og justering av NAV kontaktsenter 1 641 1 641 1 641 1 641 

Opptrapping for rus og krimforebyggende tiltak 3 054 3 054 3 054 3 054 

     

Formannskapets innstilling til Bystyret 06.12.2019     

Bedre pasientflyt - hjemmesykepleien 8 300 8 300 8 300 8 300 

Kompensasjon sosialhjelp - barnetrygd 1 500 1 500 1 500 1 500 

+Huset 150 150 150 150 

Netto ramme 1 944 433 1 955 513 1 926 578 1 922 970 

Note: 1) Alle tall er i 2020-kroner, det vil si at budsjettall for 2019 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent. 

 

Formannskapet styrker helse- og velferdsseksjonen noe for å kunne få bedre tid til nødvendig omstilling. 

Midlene brukes for å understøtte strategier som demper presset på institusjonsplasser slik at det er mulig å 

oppnå bedre pasientflyt. I formannskapets innstilling til Bystyret styrkes rammen med 10,0 millioner kroner i 

2020 og videreføres i perioden. For 2020 anbefaler formannskapet helse- og velferdsutvalget å bruke 

styrkingen som følger:  

 Hjemmesykepleie - 8,3 millioner kroner  

 Barnetrygd tas ut som beregningsgrunnlag for sosialhjelp i juli og desember - 1,5 millioner kroner  

 +Huset - 0,15 millioner kroner  
 

Seksjonen hadde ved inngangen til siste tertial 2019 et høyere driftsnivå i flere etater/virksomheter enn 

vedtatt budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt tjenestevolum, nye 

rammebetingelser, mindre effekt av vedtatte innsparingstiltak og kompleksitet innen lovpålagte oppgaver. 

 

Drift av sykehjem, samt utbygging og rehabilitering, er en prioritering i handlingsplanperioden. Som følge av 
dette er seksjonen styrket med 21,6 millioner kroner i 2020, til helårsdrift av 48 nye plasser på Østsiden 
sykehjem og til videre drift av Torsnes sykehjem.  
 
I tråd med vedtatte tiltak i økonomiplan 2019-2022 er rammen samtidig redusert med 26,6 millioner kroner i 
2020, og reduseres ytterligere i planperioden. I 2019 ble seksjonen som et engangstiltak styrket med 20 
millioner fra disposisjonsfond, som ikke er videreført i 2020.  
 
I handlingsplan 2018-2021 ble rammen styrket med 21,1 millioner kroner for oppstart av sykehjemsplasser 
på nye Onsøyheimen sykehjem i 2021. Oppstart er imidlertid ikke forventet før i 2022. Plan for helse- og 
velferdsbygg ferdigstilles i 2020, og vil være retningsgivende for finansiering og bruk av sykehjemsplasser 
mot 2040. 
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Innfasing av antall sykehjemsplasser i drift 2019-2023 

Noter: 1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser).  
                2) Åpning av 48 plasser på Østsiden sykehjem. 
 3) Utflytting av 30 plasser fra Emil Mørchs Minne. 
 

 
Brutto utgifter og inntekter 

Tall i tusen kroner 
(I 2020-kroner)1) 

Justert budsjett 20192) Budsjett 20203) 

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Stab og fellestjenester  166 881 104 705 62 175 52 597 76 490 -23 893 

Tildelingskontoret 140 349 33 442 106 907 154 587 37 149 117 438 

Etat tjenester til funksjonshemmede 595 966 192 617 403 350 589 448 152 536 436 912 

Etat omsorgssentre 600 840 184 014 416 826 612 883 189 556 423 327 

Etat hjemmesykepleie  555 400 100 306 455 094 539 010 66 013 472 997 

Etat friskliv og mestring 310 396 59 806 250 590 299 586 47 804 251 782 

Mat, vaskeri og praktisk bistand 107 020 39 877 67 143 103 812 39 072 64 740 

NAV 251 516 69 200 182 316 266 308 65 178 201 130 

Netto ramme 2 728 367 783 966 1 944 401 2 618 231 673 798 1 944 433 

Noter: 1) Alle tall er i 2020-kroner, det vil si at budsjettall for 2019 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent. 
 2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder oppgaveendringer i 2019 

3) Brutto- og nettobudsjettet 2020 er foreløpig, da det jobbes videre med konkretisering av tiltak.   

 
Konsekvenser av forslag til statsbudsjett 

 Innslagspunktet er forhøyet med 50 000 kroner i ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester til 
brukere under 67 år. Det tilsvarer om lag 7 millioner kroner i ekstra utfordring årlig. Forslaget har 
tilbakevirkende kraft også for året 2019.   

 
Fra 2019 til 2020 endres finansiering av tiltak fra øremerket tilskudd, gjennom innlemming i rammetilskuddet. 
Endret finansiering har medført: 

 Psykologer i kommunal helse- og omsorgstjeneste –  utfordring på 1 million kroner. 

 Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens – styrking på 2,7 millioner kroner. 

 Etablering og tilpasning av bolig – styrking på 4,1 millioner kroner. 

 Habilitering/rehabilitering – utfordring på 0,5 millioner kroner. 

 Arbeidsavklaringspenger (AAP) – styrking på 1,6 millioner kroner, som bidrar til å finansiere en andel av 
sosialhjelpsutgiftene. 

 Forvaltningen av kommunale rustiltak – muliggjør videreføring av aktivitet lik dagens nivå. 
 

Bosetting og integrering av flyktninger  
Det er vedtatt å bosette til sammen 60 flyktninger i 2019, hvorav 4 enslige mindreårige. Det mottas 
integreringstilskudd for bosetting av flyktninger innenfor en femårsperiode. I perioden 2014 til 2017 mottok 
seksjonen i snitt tilskudd for 155 flyktninger. Etter endt tilskuddsperiode er det en utfordring å få alle i aktivitet 
og arbeid.   
 
Budsjettet i planperioden legger til grunn samme antall nybosettinger som i 2019, men færre 
familiegjenforente og sekundærtilflyttere. Tilskuddssatsene er økt med 1,3 prosent, som er lavere enn 
generell prisvekst, og innebærer en årlig utfordring på vel 1 million kroner. 
 
Integreringstilskuddet for 2020 er budsjettert 17,2 millioner kroner lavere enn i 2019, og 42,7 millioner kroner 
lavere i 2023. Bosetting av færre flyktninger medfører at aktiviteten må tilpasses i skole- og 
barnehageetatene, i etat friskliv og mestring og i NAV.  
 
Reduksjonen i integreringstilskudd er spesielt merkbart for NAV, som i 2020 vil ha en økning i utbetaling av 
introduksjonsstønad anslått til 4,8 millioner kroner. I tillegg øker utbetaling av sosialhjelp, dersom ikke 
introduksjonsdeltagerne kommer i arbeid etter endt program.  
 

 Status/framskrivning 

 2018 2019 2020-21 2022 2023 

Status1) 576 576 594 594 ? 

Antall omsorgsboliger med døgntjenester 2018 88 88 88 88 ? 

Tilvekst av fysiske sykehjemsplasser (utbygging) 0 482) 0 120 ? 

Bortfall av uegnede sykehjemsplasser i drift   -303) 0 ? ? 

Totalt antall døgnplasser i drift 664 682 682 ? ? 
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Omprioriteringer og aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen  
 

Seksjonens ramme krever store omstillinger, og utfordringene øker i planperioden. Bortfall av 
omstillingsmidler fra disposisjonsfond (20 millioner kroner i 2019), redusert integreringstilskudd, og mindre 
statlige overføringer til rus og psykisk helse og til ressurskrevende tjenester, øker utfordringene. Sentrale 
føringer, som ny modell for lør- og søndagstillegg og legenes spesialiseringsløp i allmennmedisin, gir økte 
kostnader. Disse endringene utgjør totalt 64,2 millioner kroner. I tillegg er det et økt brukerbehov, og mindre 
effekt av innsparingstiltak, på totalt 20,7 millioner kroner (se tabellene under). 
 

I tabellen under framkommer omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen. 

 

Tall i tusen kroner 2020 2021 2022 2023 

Bortfall av integreringstilskudd, samtidig er det 

færre bosettinger som også gir et redusert aktivitetsnivå (netto) 13 300 29 700 37 600 38 800 

Ny modell lør- og søndagstillegg  13 000 13 000 13 000 13 000 

Reduksjon i tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester 7 000 7 000 7 000  7 000 

Bortfall av tilskudd rus og psykisk helse 4 300 4 300 4 300 4 300 
     
Økt brukerbehov – flere ressurskrevende brukere (netto)     

 -Bo-, dag- og avlastningstjenesten 20 300 20 300 20 300 20 300 

 -Hjemmetjenesten 6 500 6 500 6 500 6 500 

 -Botilbud innen rus og psykisk helse 15 400 15 400 15 400 15 400 

 -Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 9 700 9 700 9 700 9 700 

 -Økte utgifter til sosialhjelp, kvalifiserings- og introduksjonsstønad 26 700 26 700 26 700 26 700 

 -Økte utgifter til private avlastere 2 000 2 000 2 000 2 000 
     
Legenes spesialiseringsløp i allmennmedisin  3 000 3 000 3 000 3 000 
Økte utgifter til drift; kompetansetiltak, medisiner, bompenger, 
lisenser, IT-utstyr og velferdsteknologi 4 550 4 550 4 550 4 550 

Redusert matsalg til hjemmeboende 1 350 1 350 1 350 1 350 

Økte utgifter til saksbehandling, plan- og utviklingstiltak 3 400 3 400 3 400 3 400 

Hjørgunn gård, bystyrevedtak 180 180 180 180 

Simulerings- og ferdighetssenter, Høgskolen i Østfold  2 000 2 000 2 000   

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp  130 680  149 080 156 980 158 180 

 
Innsparingstiltak/økte inntekter 
 

Seksjonen har i 2019 en lavere gjennomføringstakt av vedtatte tiltak og et høyere driftsnivå i flere 
etater/virksomheter på omlag 100 millioner kroner utover vedtatt budsjett. I tillegg til økningen i 
innsparingskrav for 2020 på om lag 10 millioner kroner, og endrede rammebetingelser, betyr det at 
seksjonen må finne tiltak for om lag 138 millioner kroner i 2020 (nedjustert i forhold til kommunedirektørens 
handlingsplan). Utfordringen vil øke i planperioden.  
 
Høsten 2019 er det igangsatt et kostnadsreduksjonsprogram, hvor kommunedirektøren har gitt i oppdrag til 
seksjonen å videreføre og supplere vedtatte tiltak og finne nye tiltak for å innfri innsparingskravet.  
 
Viktige grep for å redusere kostnadsnivået i denne økonomiplanperioden vil være: 

 Videreføre strukturforslagene i Tjenester til funksjonshemmede, med færre og større lokasjoner med 
spesielt fokus på avlastnings- og aktivitetstilbudet. Arbeidet ses i sammenheng med planarbeidet Plan for 
livslange tjenester. 

 Lage mer økonomisk bærekraftige bemanningsplaner i hele helse- og velferdssektoren for hele året. 
Videreutvikling av ressursenhetene og heltidssatsingen blir en viktig del av tiltaket. 

 Helhetlig boligsatsing, som inkluderer å øke andelen omsorgsboliger med mulighet for heldøgns 
tjenester, kombinert med videreføring av om lag dagens nivå på sykehjemsplasser.  

 Riktigere innsats til hjemmeboende innbyggere med behov for helsehjelp 
 Vurdere behovet for ny organisering av Hjemmesykepleien, omsorgsboligene med heldøgns 

omsorgstjenester og korttidsplassene, for å sikre helhetlige forløp og god sirkulasjon på plassene. 
 Øke aktivitets- og avlastningstilbud for hjemmeboende. 
 Pasient rett hjem fra spesialisthelsetjenesten. 
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 Tildeling av tjenester og videreutvikling av struktur på samhandling mellom tildelingskontor og 
etatene/virksomhetene. 

 Bedre innsats for sikre at flere flyktninger kommer raskere i utdanning og arbeid (Fredrikstad har 95 
prosent flere flyktninger uten integreringstilskudd enn landsgjennomsnittet). Felles satsing for å redusere 
utenforskap. 

 
Seksjonen har i 2019 startet et arbeid med fokus på tillitsdagsorden, det vil si fokus på mer tillitsbasert 
ledelse og styring, og på samskaping, der større grad av involvering av politikere og innbyggere står sentralt. 
Arbeidet videreføres i planperioden. 
 
Det er innarbeidet og konkretisert tiltak for 50 millioner kroner. Det gjenstår en ufordelt kostnadsreduksjon på 
88 millioner kroner som foreløpig er budsjettert i kommunaldirektørens stab. Seksjonen arbeider fortløpende 
med omstillingsarbeid og konkretisering av nye tiltak. Helse- og velferdsutvalget vil få seg forelagt nye tiltak 
til godkjenning så snart de foreligger. Følgende innsparingstiltak er innarbeidet i budsjettet: 
 
 

Tall i tusen kroner 
2020 2021 2022 2023 Kommentarer  

Tjenester til funksjonshemmede      

Reduserte lønnsutgifter - 
arbeidsorganisering/effektivisering og 
redusert sykefravær -6 000 -5 500 -5 500 -5 500 

 

      

Redusert behov for nattevakter som 
følge av ombygninger -1 017 -4 600 -6 200 -6 200 

 

 
Effektivisering av driften, arbeid og 
aktivitet 

 
 -1 000 

 

 
 -1 000 

 

 
  -1 000 

 

 
  -1 000 

 

 

Redusere kjøp av tjenester, innføre 
ABF-modell og gjennomgå vedtak og 
kontrakter 

 
 -5 000 

 
 

 
 - 5 000 

 
 

 
 
 -5 000 

 
 
 

 
 

-5 000 
 
 

 

 
 

Reduksjon i administrative tjenester 
 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
 
 

 
Omsorgssentre  
Reduserte lønnsutgifter - 
arbeidsorganisering/effektivisering og 
redusert sykefravær 
 
Målrettet bruk av institusjonsplasser 

 
 
 
 

-5 000 
 

-2 900 
 

 
 
 
 

-5 000 
 

-2 900 
 

 
 
 
 

-5 000 
 

-2 900 
 

 
 
 
 

-5 000 
 

-2 900 
 

 

Strukturering av ressursenheten -1 200 -1 200 -1 200 -1 200  
 
Rett person på rett plass 

 
-2 640  

 
  -2 640 

 
-2 640 

 
  -2 640 

. 

 

Hjemmesykepleie 

Ny struktur for pasientkoordinering      -2 808 -5 615 -5 615 -5 615 
 

      
Friskliv og mestring  
Reduserte lønnsutgifter - 
arbeidsorganisering/effektivisering og 
redusert sykefravær 
 

 
 

  -4 000 

 
 

-4 000 

 
 

-4 000 

 
 

-4 000 

 

Mat, vaskeri og praktisk bistand 
Reduserte lønnsutgifter - 
arbeidsorganisering/effektivisering og 
redusert sykefravær 

 
 
 

-1 000 

 
 
 

-1 000 

 
 
 

-1 000 

 
 
 

-1 000 

 

      

Redusere drift -2 100 -2 100 -1 200 -1 200  

      

NAV      

Redusere antall sosialhjelpsmottakere -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  
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Reduksjon ansatte til oppfølging av 
brukere 

 
-4 700 

 
-4 700 

 
-4 700 

 
-4 700 

 

 
Tildelingskontoret 

Reduserte lønnsutgifter - 
arbeidsorganisering/effektivisering og 
redusert sykefravær -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

 

 
Stab helse og velferd/felles 

Ny Vigra    -515   -515   -515   -515 

 

 

Redusere drift -2 281 -2 281 -2 281 -2 281 
 

Behov for ytterligere tiltak   -88 029 …. …. …. 

Sett i forhold til tildelt ramme er det 
behov for ytterligere tiltak. Det jobbes 
videre med konkretisering av tiltak for 
planperioden.  
De ovennevnte tiltakene kan medføre 
HMS-utfordringer og en opplevelse av 
standardreduksjon i tjenestetilbudet. 

Sum i anslåtte beløp –  - 138 690 …. ….. ….. 
 

 
Det må jobbes videre med konkretisering av tiltak (beregne og stipulere effekt av tiltak) for hele 
planperioden. Eksempler på tiltak som vurderes videre er; arbeidsorganisering, vedtaksgjennomgang, 
ambulante tjenester, øke andelen omsorgsboliger med heldøgns tjenester, færre og større lokasjoner for 
arbeids- og aktivitetstilbud, endre boligstrukturen til større boenheter og samle avlastningstjenestene på 
Furutun. 
 

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, bruker- og behovsvekst. 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). 

 Med bakgrunn i 18 nye sykehjemsplasser på Østsiden er det vurdert å omgjøre 17 langtidsplasser til 
korttidsplasser ved Fredrikstad korttidssenter; en kostnad på omlag 3,5 millioner kroner. 

 En styrking av heltidssatsingen. Det er videreført ressurser for å drive planprosessen. 

 Budsjettet legger til grunn barnetrygden som inntekt ved søknad om økonomisk sosialhjelp. En endring 
av praksis vil utgjøre en årlig kostnad på om lag 9 millioner kroner. Formannskapet har imidlertid styrket 
seksjonen med 1,5 millioner kroner for å endre praksis i månedene juli og desember. 

 Kunnskapsdepartementet har kommet med forslag til ny lov om integrering. Innføring av ny lov vil kunne 
få økonomiske konsekvenser for Fredrikstad kommune.  

 Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring NOU 2019: 14 Forslag til felles regler om tvang og 

inngrep uten samtykke, Tvangsbegrensningsloven. Dersom utvalgets forslag gjennomføres vil dette 

kunne få økonomiske konsekvenser for Fredrikstad kommune. 

 En inntektsgradering av betaling for trygghetsalarmer er vurdert, men legges ikke til grunn i budsjettet. 

Det ville kunne medføre et behov for andre helse- og omsorgstjenester med totalt sett høyere 

kostnadsnivå for kommunen. Inntektsgradering av betalingsordningen vil også innebære økt 

administrasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 Handlingsplan 2020-2023 og Budsjett 2020  

  

Investeringer 
 

 

I forhold til budsjett og handlingsplan 2019-2022 er det en netto økning på 73,2 millioner kroner i perioden. 
Dette skyldes endringer i følgende rammefinansierte investeringer: 

 Nye Onsøyheimen sykehjem er prisjustert med 14,9 millioner kroner. Sykehjemmet skal ha 120 plasser, 
et dagsenter samt en kafeteria. Det er gitt tilsagn fra Husbanken på 216,2 millioner kroner i tilskudd. 

 For personalbaser i bofellesskap er det lagt inn en total økning på 7 millioner kroner i perioden, til 
oppgradering av eksisterende baser. 

 Det er for helse- og velferdsbygg lagt inn en sum på 50 millioner kroner i 2023 til framtidige investeringer. 

 Prisjustering gir en økning på 1,3 millioner kroner til prosjektet på Furutun. 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 behovet til Seksjon for helse og velferd. Prosjektet planlegges 
gjennomført i løpet av 2020, og prisjustert usikkert anslag er 53,5 millioner kroner. 

 
 
Egenbetalinger og gebyrer 
 

Egenbetalinger foreslås kun prisjustert i tråd med prisvekst fra 2019 til 2020, og noen takster foreslås 

uendret fra 2018-nivå.  

 

Interne prosesser  
Arbeidet med interne prosesser skal ha fokus på forbedringsforslag, risikovurderinger, automatiserte 
prosesser, digitalt førstevalg, gevinstrealisering og læring.  
 
Innovasjonsstrategien peker på fem hovedområder for innovasjon, som hver for seg og sammen utvikler 
tjenestene og bedrer tjenesteytingen. De fem hovedområdene er SMIDIG organisasjon, SAMSKAPENDE 
kommune, SMART kommune, GRØNT skifte og HELSE i alt. 
 
Det betyr at vi må kunne snu oss raskt ved behov, skape løsninger sammen med mange aktører innenfor og 
utenfor egen organisasjon, digitalisere det som kan digitaliseres, gå foran som godt eksempel i det grønne 
skiftet, og legge til rette for sunne og helsefremmende valg. 
 
 
Verdiskapende samspill 

Seksjonen jobber etter prinsippet om lærende organisasjon. 
 
Ved like prosesser/oppgaver utarbeides det prosedyrer som gjøres gjeldende for hele seksjonen. 
Prosedyrene implementeres i ledergruppene. 
 
De gode tiltakene deles på ledernivå. Det arrangeres felles fagdager for erfaringsdeling på tvers av etater og 
virksomheter innen etikk og pasient- og brukersikkerhet, et tiltak for å lære av hverandre og bli informert om 
hva som skjer på tvers.  
 
Flere etater og virksomheter i seksjonen deltar i et læringsnettverk for Gode pasientforløp for eldre og 

kronisk syke i Østfold. Læringsnettverket arrangeres av KS og Folkehelseinstituttet (FHI). Sykehuset Østfold 

og flere kommuner i fylket deltar i læringsnettverket. Hensikten er å sikre gode overganger for 

Tall i millioner kroner   2020     2021     2022     2023   
  Brutto Tilsk. Netto  Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Utstyr helse og velferd 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Velferdsteknologi 10,0 0,0 10,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 

Usikre anslag:             
Nye Onsøyheimen sykehjem 
(508,1 mill. kr.) 103,1 0,0 103,1 315,5 0,0 315,5 74,9 216,2 -141,3 0,0 0,0 0,0 

Helse- og velferdsbygg –               

utbygging og rehabilitering 2,0 0,0 2,0 5,0 0,0 5,0 110,0 0,0 110,0 50,0 0,0 50,0 

Personalbaser bofellesskap 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 
Furutun rehabilitering og tomt  
(erstatning Kiæråsen, 53,5 mill. kr.) 39,4 0,0 39,4 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 157,5 0,0 157,5 341,6 0,0 341,6 198,4 216,2 -17,8 63,5 0,0 63,5 
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pasienter/brukere med fokus på hva brukerne mener er viktig for dem og at de som ønsker det kan bo 

hjemme lengst mulig.  

Kommuneoverlegene representerer kommunen i Samhandlingssekretariatet, som samhandlingskontakt til 

sykehuset og gjennom et samhandlingsprosjekt om journalgjennomgang. Sistnevnte er et prosjekt mellom 

ulike kommuner i Østfold og Sykehuset Østfold for å kartlegge innsatsområder og bedre pasientens reise 

mellom sykehus og kommune. Det satses på å bedre kommunikasjon og samarbeid med sykehuset.  

 

Heltid som norm skal sikre kvalitet på tjenestene 

Heltidssatsingen er et eksempel på et strategisk område der Fedrikstad som kommune har etablert seg i 

front av utviklingen. Etableringen av program heltid og team heltid er sentrale virkemidler i satsingen.  

Som foregangskommune, skal det prioriteres forskningsaktiviteter skissert i søknad til Norges forskningsråd, 

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren. Følgeforskning vil i praksis være kommunens 

utviklingsorienterte evaluering av heltidssatsningen.  

Arbeidsgiver Fredrikstad kommune skal sørge at normen i helse og velferdsseksjonen blir hele stillinger. 

Dette skal ledelsen nå gjennom å sikre utvidet medvirkning, iht lokale retningslinjer for heltid (3.12.2018) og 

gjennomføring av tiltak 1- 12. Tiltakene skal sikre momentum, aksept, forpliktelse og effekt knyttet til de 

politiske mål som er satt for heltid som norm.      

Strategiske tiltak i planperioden er:  

1. Gjennomføre tjenestedesign med fokus på grundig gjennomgang av brukerbehov, oppgaver, 

kompetansebruk og implementering av tillitsreform. Målet er å finne muligheter for å øke 

grunnbemanning i deler av helse- og velferdssektoren.  

 

 I planperioden skal det fokuseres 6 utvalgte enheter:  

Tjenesteområde Tjenestested Fredrikstad Drammen Østensjø Sum 

Tjenester til 

funk.hemmede 
1-3 gruppeboliger /turnusenheter 1 2 

2 
5 

Institusjonstjenester 1-2 sykehjem, maks 4 turnusenheter 2 1 0 3 

Hjemmebaserte 

tjenester 
1 hjemmetj.distrikt, 1-2 turnusenheter 2 2 

2 
6 

Andre helsetjenester Gr.bolig for eldre, fysio-ergo, rus/psyk. 1 1 0 2 

Alle Tjenestesteder 6 6 4 16 

 

2. Gjennomføre Prekesjappe hva, hvorfor og hvordan heltid med kommunens nye administrasjonsutvalg og 

helse- og velferdsutvalg.  

3. Utvikle og implementere et system for tillitsbasert digital styring og oppfølging av investeringer som skal 

bidra til å sikre heltid som norm.   

4. Gjennomføre systematisk trening av ledere i motiverende heltidsamtaler for målgruppen frivillig deltid og 

ufrivillig deltid.  

5. Gjennomføre systematisk kommunikasjonstiltak til målgruppen alle ansatte. Herunder hente frem gode 

historier om avdelinger og virksomheter som rollemodellerer verdiskapende medvirkningsprosesser.  

6. Gjennomføre opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud i lokale retningslinjer for heltid.  

7. Gjennomføre opplæring i GAT modulene årsturnus og ønsketurnus for ledere, tillitsvalgte og 

verneombud.   

8. Årlig gjennomføre revisjon av lokale retningslinjer for heltid. Herunder inkludere forskningsmål definert av 

samarbeid mellom Fafo, Nye Drammen kommune og Bydel Østensjø i Oslo.   

9. Gjennomføre årlig Viktoria seminar som er et statusmøte for politikere, arbeidsgiver, tillitsvalgte, 

verneombud og sentrale rådgivere fra utvalgte fagmiljø i HR, økonomi, tjenesteutvikling.  

10. Som foregangskommune, bidra på Fafos årlige nasjonale innovasjonsforum.  

11. Som foregangskommune, bidra i læringsnettverk med Nye Drammen kommune, bydel Østensjø 

kommune i Oslo og KS.  

12. Som foregangskommune, dele erfaringer med andre kommuner og fylkeskommuner.  
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13. Styrke program Heltid gjennom å tydeliggjøre oppdrag, mandat og kompetansesammensetning for neste 

steg i satsningen. Program heltid skal styrkes med fagkompetanse på kommunikasjon, tjenestedesign, 

turnuskompetanse, og prosess-/pedagogisk opplæringskompetanse.  

14. Program heltid skal hvert kvartal rapportere status til RLG, KLG i Helse og velferd, og bidra med status 

rapport til helse- og velferdsutvalget og administrasjonsutvalget.  

 

Fornying og forbedring 
 

Organisasjonen må struktureres etter kommunens samfunnsoppdrag. Vi må være modige i å prøve ut nye 

løsninger, både i organisering og tjenester. Samtidig må vi foreta risikovurderinger, finne tidstyver, og drive 

kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid på alle områder for å øke flyt og sammenheng i tjenestene.   

 
Det grønne skiftet innebærer at alle må jobbe mer systematisk og bevisst på hvilke klimaavtrykk vi setter. 
Miljøfyrtårnsertifisering, implementering av klimabudsjett og tiltak i klimaplanen vil fortsette inn i planperioden 
og bidra til endringer i organisasjonens handlingsmønster. Fredrikstad skal være foregangskommune på 
universell utforming, både i digitale og fysiske rom og miljøer. Heltidssatsingen er også et eksempel på et 
strategisk område der vi som kommune har etablert oss i front av utviklingen, og som vi vil følge opp videre. 
  
Samarbeidet med næringsliv, sivilsamfunn og akademia vil være sentralt i tjenesteutviklingen. Det betyr at vi 
må ta i bruk nye møteplasser og nye metoder for å komme hverandre i møte. Vi må være ute og møte 
menneskene der de er, skape attraktive lokalområder og bruke digitale kanaler. Det kan handle om 
etablering av flere tverrfaglige team og nettverk, bruk av designmetodikk i tjenesteutvikling, profesjonalisere 
prosjektledere og øke digitaliseringskompetansen i hele organisasjonen.    
 
Seksjonen fortsetter arbeider med implementering av risikotavle og forbedringstavler i 2020. Risikotavlene er 

et verktøy for systematisk oversikt og kvalitetssikring. Forbedringstavlene viser ett eller flere satsingsområder 

på avdelingen og målet ved forbedringsarbeidet. Tavlen har avsatt plass slik at alle kan komme med innspill 

til forbedringstiltak/-områder. Opplæring av ansatte i forbedringsarbeid videreføres i 2020.  

Innholdet i tjenestetrappen, tjenestenes omfanget og differensieringen av heldøgns omsorgsplassene 
vurderes fortløpende, for tilpasning til endrede behov. 
 

Digitalisering 
 

Seksjonen søker aktivt å digitalisere arbeidsprosesser og tjenester der dette vil medføre økt kvalitet og/eller 
sparte ressurser. For å sikre en enhetlig digital profil, vil kommunen prioritere innføring av nasjonale 
komponenter innen helse- og velferdstjenestene slik som digital dødsmelding, DigiHelse, Kjernejournal etc.  
 
Integrering av velferdsteknologi i tjenestene er prioritert, med satsing på opplæring i teknologi, etablering av 
rutiner for bruk av teknologi og prosedyrer for vurdering av teknologi som ivaretar brukerperspektivet og 
personvernet. For den kommende perioden vil dette blant annet omfatte elektronisk medisineringsstøtte, 
elektronisk låsesystem for hjemmeboende tjenestemottakere, lokaliseringsteknologi og utvidet bruk av 
sensorikk for å sikre trygghet både på institusjoner og for hjemmeboende.  
 
Digitalisering medfører endrede arbeidsmetoder for å løse oppgavene. Seksjonen har fokus på helheten i 
innføringen av digitale verktøy for å sikre riktig prioritering og at gevinstpotensialet blir realisert. 
 

Medarbeidere og organisasjon 
Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for Fredrikstad kommunes utvikling i årene framover, for å strekke 
seg mot visjonen om å bli Den lille verdensbyen. Fredrikstad kommune bidrar til å nå visjonen ved å være en 
viktig samfunnsbygger, en god og attraktiv arbeidsgiver, tjenesteleverandør og forvalter.  
 
Arbeidsgiverstrategien mot 2030 peker på 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 – nå og i framtiden:  
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 Tydelig ledelse 

 Riktig kompetanse 

 Verdiskapende samspill 

 Helsefremmende arbeidsplasser 

 Smidig organisasjon  
 
For å lykkes i dette arbeidet fokuseres det på fire hovedområder i handlingsplan 2020-2023: 
 
 
Bemanningsplaner 
 

Personalressurser 
For at Fredrikstad kommune skal lykkes med å levere ønskede tjenester til kommunens befolkning, så må 
bemanningen stå i forhold til arbeidsoppgavene som skal løses. Personalressursene er en vesentlig kostnad 
for kommunen, slik at utviklingen av antall årsverk, overtid og merarbeid er en nøkkelfaktor for å holde 
kostnadene nede.  
 
Overtid 
Arbeidsmiljøloven setter begrensinger i forhold til antall arbeidstimer som er tillatt i løpet av et år, og angir 
når det må søkes dispensasjoner i forhold til dette. Kommunen skal i handlingsplanperioden ha fokus på 
antall brudd i henhold til aml § 10, slik at kommunen fyller vilkåret som en helsefremmende arbeidsplass. 
 
Riktig kompetanse 
 

Innsatsområdet Riktig kompetanse videreføres i Strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2025. Riktig 
kompetanse innebærer å ha rett person på rett sted til rett tid. At kommunen har medarbeidere med riktig 
kompetanse er en forutsetning for å kunne levere tjenester av god kvalitet (gode og trygge), 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.  
 

Det legges tilrette for kompetanseheving hos assistenter. Dette ved mulighet for helsearbeiderutdanning eller 
obligatorisk grunnopplæring. Grunnopplæring har planlagt oppstart på nyåret 2020. Antall som har 
gjennomført opplæringen skal rapporteres i Fredrikstadkompasset.  

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 satsinger på samme måte føre til behov for 
ny kompetanse. Det vil påvirke hvordan seksjonene må jobbe med langsiktig kompetansearbeid.  
 
Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på å beholde og videreutvikle egne ansatte, og 

tiltrekke oss og rekruttere nye medarbeidere og ledere. Og den skal være en endringsdyktig og lærende 

organisasjon som evner å møte kravene til omstilling og endring på en god måte, og hvor lærer og utvikler 

oss i takt med samfunnet. 

Det skal utarbeides  kompetanseplan for seksjonen. Behov for fremtidig kompetanse, nåværende 

kompetansesammensetning og tiltak vil være vesentlige elementer.  
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Lederskap og medarbeiderskap 
 

Etiske prinsipper 

Fredrikstad kommune har utarbeidet et sett med etiske prinsipper. Disse implementeres blant annet gjennom 
bruken av 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). 
 
Lederplakaten 
Lederplakaten er basert på MERK-verdiene og elementene i transformasjonsledelse.  

 
 
Lederutvikling 
Ledere i Fredrikstad kommune skal delta på obligatoriske ledersamlinger, i kommunens ledernettverk, og i 
lederutvikling og opplæring for øvrig. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Alle ansatte i Fredrikstad kommune skal delta på medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Ledelsen har 
ansvar for at resultatene fra undersøkelsen gjennomgås med de ansatte, og at det i etterkant fokuseres på 
forbedringsområder for å fremme en god og attraktiv arbeidsplass. 
 
Kommunen vil i 2020 utarbeide en medarbeiderplakat, i tråd med MERK-verdiene og nåværende 
lederplakat. 
 
Likestilling og diskriminering  
Alle virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering. 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 lærlingplasser for å fremme inkludering og likestilling i kommunen. Det skal lages en plan for 
lærlingordningen våren 2020.  
 
Det skal tilstrebes å ha en kjønnsbalanse blant ledere og medarbeidere, og at dette gjenspeiles 
lønnsmessig.  
 
Kommunen vil i 2020 ha fokus på likestilling og diskriminering, blant annet ved å gjennomføre en ny 
spørreundersøkelse som oppfølging av vedtak i bystyret 21. juni 2019, og for å oppfylle nye krav i 
likestillings- og diskrimineringsloven.   
 
 
Helsefremmende arbeidsmiljø 
 

Det overordnede HMS-målet til Fredrikstad kommune er helsefremmende arbeidsplasser, der ansatte 
opplever mestring og meningsfullhet i arbeidshverdagen. Gjennom ledernes systematiske HMS-arbeid, 
arbeid for et inkluderende arbeidsliv og utvikling av partssamarbeid i HMS-grupper, SAMU og AMU 
fokuseres det på å sikre helsefremmende og bærekraftige arbeidsforhold for alle ansatte. 
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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. 
 
Som arbeidsgiver har Fredrikstad kommune et overordnet ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø på 
arbeidsplassen. Dette omfatter både fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Et godt 
forebyggende HMS-arbeid innebærer blant annet å: 

 Se HMS-arbeid i sammenheng med daglig drift 

 Ta initiativ til HMS-arbeid 

 Sette mål, beskrive ansvar og myndighet 

 Kartlegge og risikovurdere 

 Planlegge og prioritere tiltak 

 Sørge for gjennomføring av tiltak 

 Evaluere tiltakene 

 Dokumentere 
 
Resultatet av godt HMS-arbeid vil bli synliggjort gjennom blant annet referater fra møter, 

sykefraværsoppfølging, 10-FAKTOR undersøkelsen, varslingssystemet og avvikssystemet. Helse, miljø og 

sikkerhet (HMS) – systematisk arbeid med HMS i AMU, SAMU og HMS-gruppene.IA (inkluderende 

arbeidsliv) – ny partssammensatt IA-avtale som forplikter alle arbeidsgivere og arbeidstakere for å redusere 

sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet. 

Troldveiledere (trusler og vold) og forflytningsveilerere på de avdelinger hvor dette er aktuelt, bidrar til 
kompetanseheving på disse områdene spesielt og  trygghet generelt for ansatte 

Det er i seksjonen startet opp et arbeid med en Strategi for overordnet kvalitetsarbeid som planlegges 

ferdigstilt i 2020. 

 
Fokus på arbeidsmiljøet  
Med ny IA-avtale på plass fra 01.01.19 – 31.12.22 er ordningen med egne IA-bedrifter historie og avtalen 
omfatter hele arbeidslivet. IA-avtalens generelle tiltak er tilgjengelige for alle, mens enkelte tiltak er konkret 
rettet mot spesifikke bransjer med potensial for å redusere sykefravær. 
 
Ny nasjonal IA-avtale har to prioriterte fokusområder: 

 Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 

 Oppfølging av medarbeidere med hyppig, gjentakende og langvarig sykefravær 
 

Fredrikstad kommunes mål for IA-arbeidet 

 Reduksjon av sykefraværet. Sykefraværet skal ikke overstige 7,8 prosent innen utgangen av 2022. 

 Forhindre frafall ved å legge til rette slik at medarbeidere med nedsatt arbeidsevne kan stå lenger i 
arbeid. 

 
I 2020 vil arbeidet med å redusere sykefraværet fortsatt ha høy prioritet i Fredrikstad kommune. Sykefravær, 
enten det er kortvarig eller langvarig, er belastende for den enkelte kollega og for kommunens tjenestetilbud. 
 
Fredrikstad kommunes overordnede IA-retningslinjer er styrende for alt arbeid seksjonene igangsetter for å 
redusere sykefravær og forhindre frafall. Seksjonene skal utarbeide egne IA-planer, som redegjør for hvilke 
utfordringer, satsningsområder og tiltak de ønsker at deres virksomheter skal arbeide med. IA-planene må 
skille mellom hvilke forebyggende og reparerende tiltak seksjonen vil jobbe med for å nå egne og 
kommunens felles mål. 
 
Konflikthåndtering 
Fredrikstad kommune har utarbeidet retningslinjer for konflikthåndtering, som i løpet av 2020 skal 
implementeres i hele organisasjonen. 
 
Målsettingen med retningslinjene er at Fredrikstad kommune ønsker at trygghet, tillit, åpenhet og et godt 
ytringsklima skal være gjennomgående prinsipper i alle virksomheter. Det betyr at alle ansatte skal være 
trygge på at de kan ta opp kritikkverdige forhold i full åpenhet på egen arbeidsplass. Virksomhetenes HMS-
grupper vil ha en viktig rolle, slik at de ansatte blir kjent med formål, hensikt og den formelle saksgang i slik 
saker.
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Vedlegg: 

1. Relevant statistikk 

Befolkningsutvikling eldre1)  

 Prognose 

Per 01.01 2020 2021 2022 2023 

Over 67år 13 661 14 015 14 401 14 745 

Over 80 år 3 804 3 919 3 934 4 052 
Note: 1) SSB – hovedalternativ middels tall (MMMM) 

 

Tjenesteprofil Pleie- og omsorg/Tjenester til utviklingshemmede (registreringsår 2018) 

Ressursbruken for pleie- og omsorgstjenester i Fredrikstad lå litt over gjennomsnittet i ASSS, 2,6 % over. De 
gjennomsnittlige utgiftene til utviklingshemmede økte fra 2017 til 2018.  
 
 
 

Tjenesteprofil Fredrikstad innbyggere 67 år og eldre – Pleie- og omsorgstjenester 

 

 

 

 

Bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne som er 67 år og eldre var 5% høyere enn gjennomsnitt 
ASSS. Utgiftene til hjemmetjenestene lå under gjennomsnittet – per mottaker lå Fredrikstad 12 % under, og 
per innbygger 10 % under. 

Også for beboere i institusjon var det en høyere andel med omfattende bistandsbehov, 7 % over 
gjennomsnittet. Brutto driftsutgifter lå 4 % over ASSS-snittet. 

Andelen eldre over 80 år som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg, lå 25 % under 
gjennomsnittet for ASSS. Andelen som mottok hjemmetjenester var 5 % over snittet.  

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 
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Tjenesteprofil Fredrikstad innbyggere under 0-66 år – Pleie- og omsorgstjenester 

 

 

Kommunen lå høyt på utgifter til hjemmetjenester per innbygger 0–66 år, 46 % 
høyere enn gjennomsnitt ASSS, og høyest av de ti storkommunene. Samtidig lå utgifter per mottaker 
omkring gjennomsnittet, de lå 2 % over. Dette peker i retning av at Fredrikstad har en høy dekningsgrad 
(brukere/innbyggere). Dermed blir ressursbruken per bruker omtrent på gjennomsnittet selv om den samlede 
ressursbruken for aldersgruppen er høyere. 

Fredrikstad lå høyest i nettverket når det gjelder samlede utgifter per utviklingshemmet, 25 % over. Utgifter 
per beboer i bolig med heldøgns omsorg lå også godt over gjennomsnittet, 43 %. Dette er nest høyest i 
nettverket.  Andelen av utviklingshemmede som bor i slik bolig, lå rett under gjennomsnittet, 3 % under. 
Utgiftene både til bolig og samlede utgifter til utviklingshemmede hadde økt siden 2017. 

Fredrikstad lå 7 % over gjennomsnittet når det gjelder årsverk med fagutdanning, både for pleie og omsorg 
samlet, og tjenestene til utviklingshemmede sett for seg. Sykefraværet lå 14 % over gjennomsnittet, og det 
har gått opp i 2018 etter en nedgang fra 2016 til 2017. 

 

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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Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. Kommunens 
ressursbruk er 14 % lavere enn ASSS-snittet i 2018 og var 12 % lavere i 2017. Netto driftsutgifter til 
kommunehelse er 10 % lavere enn snittet, og har sunket med 3 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS 
Kommunene. 

Våre beregninger viser imidlertid at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester totalt i Fredrikstad var 
på 11,5 % i 2018. Storparten av denne økningen gikk til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

NB! KOSTRA-tallene for Drammen (årsverk helsestasjon totalt og helsesøstre) inneholder feil og påvirker 

gjennomsnittet for disse to indikatorene i noen grad. 

I Fredrikstad ser det ut til at årsverksinnsatsen generelt pr. innbygger har økt i treårsperioden, bare med 
unntak av private fysioterapeuter. 

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 
 

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 
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Nivået for legeårsverk er høyere enn ASSS-snittet i 2018, og slik har det vært i flere år. Kommunen har 
imidlertid ikke ledig liste-kapasitet. Fredrikstad har ønsket å stabilisere fastlegeordningen ved å redusere 
fastlegelistene og hevder at unge leger ønsker kortere lister. Kommunen opprettet to 0-hjemler med 
listelengde på hhv 800 og 900 pasienter. Samtidig åpnet de muligheten for å redusere lister som et tiltak. 
Kommunen mener å ha funnet feil i årsverkstallene, og sier tallene burde vært høyere. 

Årsverksinnsatsen for kommunale fysio- og ergoterapeuter er økt fra 2017 til 2018. I fjor rapporterte 
kommunen at årsverksressurs knyttet til hverdagsrehabilitering var ført på funksjon 254 i KOSTRA, og derfor 
ikke inngikk i utgiftene til kommunehelse.  I tilbakemeldingen i mai 2019 er det klargjort at årsverksressursen 
til hverdagsrehabilitering er ført på funksjon 241 i 2018. Videre opplyser de at det har vært en liten styrking 
av fysioterapi og ergoterapi voksne.  

Sykefraværsprosenten, som er hentet fra PAI-registeret, har gått opp siden i fjor, fra 9,5 % til 9,9 %. 

 

 

 

Behovs- og prioriteringsindikatorene viser at det i Fredrikstad kommune har vært 

en liten nedgang i driftsutgiftene.   

Fredrikstad fortsetter å holde dekningsgradene nede, nullvekst i arbeidsledighet og fokus på kvalitet i 

tjenesten er medvirkende forhold. 

Kommunen har en ambisjon om å øke andelen som tilbys KVP, men er i henhold til målingen fortsatt blant 

de ASSS kommuner som prioriterer tiltaket lavest, 33 % færre mottar kvalifiseringsstønad i Fredrikstad 

sammenlignet med snittet i ASSS. 

Enhetskostnadene øker og skyldes økning i levekostnader som følge av regelendringer tilknyttet trygd og 

boutgifter, samt et økende antall mottakere som forsørger barn. I Fredrikstad er det også flere store 

barnefamilier som mottar sosialhjelp enn ved forrige måling.  

Stønadslengdene er fortsatt i positiv utvikling, og i hovedsak nedadgående. Utover et sammensatt 

aktivitetsplikttilbud, har tiltak av preventiv art som for eksempel forebygging av drop outs, hatt positiv 

påvirkning på målgruppen i Fredrikstad. 

Kommunen lykkes bedre enn gjennomsnittet av ASSS kommunene med å få deltakere i 

arbeid/skole/utdanning etter endt KVP. 

Sammenlignet med de andre kommunene er sykefraværet i Fredrikstad fortsatt blant det høyeste. 

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 18-24 år 
7. Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av 
innbyggere 25-66 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. Målene i kommuneplanens samfunnsdel – Fredrikstad mot 2030 
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