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Ledelsens kommentar 
 

Målet for kommunen 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 og virksomhetene 

jobbe smartere. Det handler blant annet om å kvitte seg med tidkrevende arbeidsprosesser 

og frigjøre tid til det som er våre kjerneoppgaver, utvikle hensiktsmessige samarbeidsformer 

og sørge for full effekt av den teknologien vi er i ferd med å implementere. 

Det er en økning i etterspørsel etter tjenester fra yngre brukere med nedsatt funksjonsevne. 

Mange familier sliter med svært krevende omsorgsoppgaver, og må få avlastning og støtte 

for å unngå at oppgavene i sin helhet overføres til kommunen. 

Virksomheten hadde ved inngangen til siste tertial 2019 et høyere driftsnivå 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: 

 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 medlever turnus, som kan være løsningsforslag for å oppnå mer 
heltidsarbeid, vil gjeldende satser medføre en betydelig merkostnad.  

 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. 

 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 og i virksomheten er svært utfordrende.  

 

Det vil være fokus på følgende utviklingsområder: 

 Dreining av tilbudet på alle tjenesteområder i retning av mer hjemmebaserte og 
ambulante tjenester.  

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

 Evaluering av ressursenhetene høsten 2019, og påfølgende oppfølging av rapporten 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. 
Samhandlingen mellom tildelingskontoret og etater/virksomheter skal ha spesielt 
fokus. Det planlegges også en større grad av samskapning 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  
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Nye prosesser som vurderes: 
 

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

 

 

Visjon og verdier 
Vi gir trygge og faglig forsvarlige tjenester- ved å være: 

 Modige 
 Engasjerte 
 Romslige  
 Kompetente  

 

Virksomhet Avlastning barn og unge har utarbeidet sin visjon 

Vi MERK` er avlastningen: 

Vi skaper trygghet gjennom faglig utvikling 

Vi bidrar til fellesskapet til beste for barn og unge 
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Kjerneoppgaver 
 

Avlastningstjenester  
Den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver, har rett til avlastning. Kommunens ansvar 

for å tilby avlastningstjenester, er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

m.m. § 3-6 pkt 2.   

 
Formålet ved avlastning er å: 

- hindre overbelastning hos omsorgsyter 
- gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie 
- gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter  

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget eller andres hjem og som 
opphold i institusjon. 
 
Avlastning skal være et forebyggende tiltak, og opplevelsen av hva som er avlastende er 

individuelt. 

Virksomhet Avlastning barn og unge yter oppgaver innenfor følgende områder: 

 Avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
- Et helhetlig og koordinerende tjenestetilbud 
- Avlastning i institusjon 
- Avlastning i eget eller andres hjem 
- Gruppeavlastning  
- Helsehjelp i hjemmet for barn 
- Heldøgn omsorgstjeneste til barn under 18 år 
- Etter skoletid avlastning for elever i videregående skole 

 

Det er betydningsfullt at avlastningen er av en slik kvalitet at tilbudet oppleves som reelt 

avlastende, at det er både forutsigbart, fleksibelt og forsvarlig. 

 

  

http://lovdata.no/all/tl-20110624-030-003.html#3-2
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Viktige prioriteringer 
 Brukersikkerhet: 

Videreføring av pilot, «signering for gitt medisin» 

 Risikovurdering av legemiddelhåndtering 

 Avklare avlønning av private avlastere 

 Møte og avklare behovet for koordinatortjeneste 

 Heltid 

 Kompetanseheving og øke andel 100% stillinger  

 Beslutte lokasjon for all avlastning og samlokalisering på Furutun 

 Videreføre arbeid og tiltak foreslått i kostnadsreduksjonsprogrammet (Agenda 
Kaupang) 

o Endringer i tjenestebeskrivelse 
o Definere fleksible døgn 
o Avgrensinger i et avlastningsdøgn 
o Hvordan skrives vedtakene 
o Tilbud i et ambulant team for barn og familier 
o Endre kriterier i prosedyren 
o Utrede arbeidstidsmodeller/ års turnus 

 Prosjekt «livslange tjenester» videreføres 

 Utarbeide innsatstrapp innenfor de ulike tjenesteområdene 

 Pålagt innsparing, reduksjon i årsverk og innleie av vakter i henhold til HP 2020 – 23; 
henvisning til side 18 i HP og budsjett 2020- 23  

 

Endringer i organisering 
Fra 1.1.2020 er det endret organisering i virksomhet Avlastning barn og unge. Det er etablert 

egen avdeling for Avlastning utenfor institusjon. 

 

Organisasjonskart virksomhet Avlastning barn og unge 2020 

    Til sammen 136,72 årsverk 

 

  

Avlastning barn og 
unge

1 årsverk

Avdeling 1 Kiæråsen/ 
Gamleveien 

1+35,8 årsverk

Avdeling 2 Kiæråsen/ 
Gamleveien

1+20,42 årsverk

Avdeling 3 
Åsebråten/ 

Smaragdveien
1+37,5 årsverk

Avdeling 4 
Avlastning utenfor 

institusjon
1+38 årsverk
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Utviklingstrekk 
 

Dagens virkelighet 
 Økende pågang i behovet for pårørendestøtte i form av avlastningstjenester 
 Det er behov for å etablere eget tilbud i palliasjon for barn og unge 
 Flere barn med alvorlige somatiske utfordringer 
 Mangel i egnede boliger gir plassmangel i overgangen fra avlastning til bolig 
 Mangel på bolig med heldøgns omsorgstjeneste for barn 
 Økt behov for avlastning grunnet mangel på egnede lokaler og ressurser i Arbeid og 

aktivitet 
 Flere unge brukere med annen etnisk bakgrunn 
 Økende antall brukere der det må settes inn HMS/sikkerhetstiltak, 1:1 / 2:1 

bemanning 
 Utviklingstrekkene vil medføre økt behov for kompetanse  
 Økende antall brukere med autismespekterforstyrrelser  
 Økende antall koordinatoroppdrag 

 

 

Avlastning i egen institusjon 
År Jenter Gutter Antall Gjennomsnitts  

Alder 
Vedtakstimer 

2012 22 39 61 14 2568,50 

2013 24 44 68 14 2731,24 

2014 22 50 72 13 2868,54 

2015 23 48 71 14 3065,53 

2016 28 51 79 14 3021,54 

2017 32 55 87 15,5 3192,75 

2018 28 59 86 14,8 3556,7 

2019 26 63 89 13,5 3842,27 

 

Kommentarer: tabellen viser at antall brukere øker konstant, gjennomsnittsalderen er noe 

synkende og vedtakstimer per uke øker jevnt.  

 

Det ytes avlastning innenfor: 

Tjeneste 2: praktisk bistand/ opplæring:  2 brukere 42 t/ uke 

Tjeneste 4: dagtilbud i regi av avlastning: 4 brukere 120 t/ uke 

Tjeneste 8: avlastning i institusjon:  70 brukere 2938,97 t/ uke 

Tjeneste 21: «Barnebolig»:    2 bruker 455 t/ uke 

Tjeneste 66: helsehjelp:    1 bruker 168 t/ uke 

Tjeneste 70: «SFO» for videregående:  10 brukere 123,3 t/ uke 

  Sum     89 brukere 3842,27 timer/ uke 

 

Vedtakstimer avlastning i institusjon har økt fra 2018 til 2019 med 290,57 timer/ uke.  
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I tillegg yter virksomheten avlastning i eget eller andres hjem og i grupper: 

Tjeneste 7: Privat avlastning:   82 brukere 

  Gruppeavlastning:   18 brukere 

  Sum     100 brukere 1263,32 timer/ uke 

 

Dokumentasjon på forbrukte timer utover timer i vedtak 2019 

Januar 

timer/ 

mnd 

Februar 

timer/ 

mnd 

Mars 

timer/ 

mnd 

April 

timer/ 

mnd 

Mai 

timer/ 

mnd 

Juni 

timer/ 

mnd 

Juli 

timer/ 

mnd 

August 

timer/ 

mnd 

September 

timer/ mnd 

Oktober 

timer/ 

mnd 

 

November 

timer/ 

mnd 

 

Desember 

timer/ 

mnd 

3058,75 3261,25 3324,25 3417,75 3105,75 3306,75 4655,75 2634,75 2803,75 3229,75 3370,20 3392,75 

 

Kommentarer: 

Det er rapportert og forbrukt til sammen 39561,45 timer utover timetallet som er i brukerens 

vedtak. Omgjort til årsverk blir det ca. 21,5 årsverk. Dette er en økning på 16498,07 timer fra 

2018.  

Antall brukere som det settes inn ekstra på varierer gjennom året fra 12 til 16 brukere.  

 

Utvikling, sammenlikninger og nøkkeltall 
 Historikk/ Status 

Virksomhet avlastning 2016 2017 2018 2019 

Antall brukere innvilget avlastning i institusjon  79 87 86 87 

 Hvorav antall brukere i aldersgruppen 18 år 
eller eldre 

       23 31 25 17 

 Hvorav antall brukere i aldersgruppen 0-17år 56 56 61 70 

 Hvorav dagtilbud i regi av avlastning, 4 stk 
 

 Hvorav helsehjelp, 1 stk 
 

 Hvorav «SFO» avlastning, 10 stk 
 

 Hvorav praktisk bistand/ opplæring, 2 stk 

16 18 17 17 

Skole-fritidstilbud i regi av etaten. 1.-7.trinn 2 1 0 0 

Avlastning før og eller etter skoletid fra 8.trinn- 18 29 23 22 

Antall brukere i privat avlastning 82 96 94 100 

Antall brukere som bor i barnebolig 0 0 0 2 

 

Kommentarer: antall brukere som mottar tjenester er stabilt jamf 2017. Omfanget på 

tjenestene har økt. Se tabell Avlastning i egen institusjon/ utviklingstrekk.  

Avlastning før og etter skoletid fra 8 trinn omfatter elever per 31.12.19.  
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IPLOS bistandsbehov sett opp mot innvilgede tjenester 

Tjeneste  IPLOS bistand 
 Avgrenset            Middels             Omfattende 

Sum antall 

Institusjonsavlastning  4 29 56 89 

Privat avlastning  21 64 15 100 

Til sammen 25 93 71 189 

Tall hentet fra Gerica pr. 31.12.19 

 

Virksomhetsplanen 
 

Virksomhetsplanen bygger på Kommuneplanen er inndelt i tre innsatsområder: 

  

 Å LEVE I FREDRIKSTAD  

- viser 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  

 
Aktuelle temaplaner som er under utarbeidelse eller påbegynnes i 2020, og som vil ha betydning for 
våre tjenester: 
 

 Plan for e-helse og velferdsteknologi 

 Plan for avlastning barn og unge 

 Plan for helsetjenester og omsorg ved livets slutt 

 Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge, fra Helsedirektoratet 

 Plan for vold i nære relasjoner 

 Plan for kompetanse og rekrutteringsarbeid 

 Plan for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2020 – 2027 

 NOU- tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes 

syndrom 

 NOU 2016: Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 

utviklingshemming 

 Et samfunn for alle: Regjeringens HP for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 

2020-2025 

 Plan for mestring, habilitering og rehabilitering 2016-2023 

 Plan for mat og ernæring 2018-2025 
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Å leve i Fredrikstad 

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.  

 Utvikle differensierte avlastningstilbud. 

 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 virksomheten. 

Tiltak 1: videreføre pilot «reduksjon av legemiddelavvik», videreføring  

Tiltak 2: risikovurdere legemiddelhåndtering 

Tiltak 3: implementering av systematisk og målrettet arbeid, Demings sirkel, jamf forskrift om ledelse 

og kvalitetsforbedringer 

 

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

omsorgstjenesten innarbeides i virksomhetsplanen. 

Tiltak 1: involvere pårørende i tjenestetilbudet; ansvarsgrupper, IP, tiltaksplan, samarbeidsmøter og 

jevnlig samarbeid med pårørende mv 

Tiltak 2: virksomheten deltar i arbeidsgruppen pårørendearbeid 

 

Brukermedvirkning, brukerråd og brukermøter – Brukerråd følges opp i etaten.  

Tiltak 1: benytte rådet til aktuelle problemstillinger 

Tiltak 2: Tilrettelegge for at brukernes kultur og tradisjoner blir ivaretatt og fulgt opp 

 

Etikkråd - videre implementering av Etikkrådet med fokus på verdier og økt etisk bevissthet. Det skal 

bidra til å se andre løsninger, sette pasienten/ brukeren i fokus og skape forståelse for ulike syn og 

vanskelige spørsmål.  

Tiltak 1: melde saker inn til etikkrådet  

Tiltak 2: ansatte kurses i SME- modellen (systematisk etisk refleksjon) 

 

Gode overganger - det utvikles sammenhengende og gode overganger for barn og unge gjennom 

samhandling og fokus på hva som er viktig for den enkelte. Målet er å gi brukerne og pårørende 

trygghet og forutsigbarhet i det samlede tjenestetilbudet. 
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Tiltak 1: avlastningstjenesten melder inn og tar ansvar for samarbeid med andre instanser.  

Tiltak 2: avlastningstjenesten bidrar til å sikre at de sårbare overganger mellom barnehage, skole, 

arbeid og bolig blir gode, ved blant annet å styrke koordinatorfunksjon for familier 

Tiltak 3: implementering av innsatstrapp/ omsorgstrapp 

 

God ernæringspraksis og kvalitet på mat og måltidsmiljø - oppfølging og videreføring av prosjekt 

Pabulum. Sørge for lett tilgjengelig informasjon om ernærings- og mattilbud. Måltidene skal være 

appetittvekkende og fremmer egenmestring og sosialt fellesskap.  

Tiltak 1: benytte sesongbaserte varer og kortreist mat jamf. Prosjekt Pabulum 

Tiltak 2: redusere matsvinn med 20% innen 2022 (jamf Bystyrets vedtak) 

Tiltak 3: Videreføre virksomhetens andeler på Nes andelsgård 

Tiltak 4: avklare kontaktnett med etatens fagkoordinering i ernæring 

 

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. 
 
Tiltak 1: øke deltidsstillinger til heltid å slå sammen stillinger og endre stillinger ved ledighet 
 
Tiltak 2: vurdere andre type turnusordninger for å dekke avdelingenes ulike behov  
 
Tiltak 3: Øke andel med formell kompetanse 
 
 

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».  
• Stimulere til digitalisering av produkter og tjenester.  
• Styrke samhandlingen med Høgskolen i Østfold  

 

 

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. 

 

Tiltak 1: benytte SSI (senter for simulering og innovasjon HIØ) til opplæring av ansatte. 

 

 

Velferdsteknologi tas i bruk i alle nye bygg og bruk av velferdsteknologi implementeres i driften. 

Tiltak 1: legge til rette for innføring av velferdsteknologiske løsninger i nye bygg, eks Furutun  

Tiltak 2: innføre LMP`er i dokumentasjonsarbeidet 

Tiltak 3: legge til rette for velferd teknologiske løsninger i kameraovervåking 

 

Læringsarena for studenter, elever og lærlinger følges opp i seksjon helse og velferd med fokus på 

godt arbeidsmiljø og oppfølging av læringsmålene. 
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Tiltak 1: virksomheten tar imot studenter fra høyskolen 

Tiltak 2: virksomheten ønsker å ansette studenter i helge stillinger med mål om senere rekruttering 

Tiltak 3: virksomheten tar imot lærlinger og elever fra videregående skoler 

Tiltak 4: virksomheten tilbyr språk- og arbeidspraksis 

 

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.  

Fredrikstad er en kompakt by 
der klimavennlig transport, og 

nye og eksisterende bygg 
bidrar til å løse 

klimautfordringene 

 
 
• Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger.  
 

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 miljø 

sertifiseres. 

Tiltak 1: videreføre en kjøttfri dag som norm 

Tiltak 2: redusere matsvinn ved at menyer lages med tanke på å utnytte restemat 

Tiltak 3: videreføre andeler på Nes andelsgård. Fokus på kortreist mat og sesongbaserte grønnsaker. 

 

Klimavennlige transportløsninger- det prioriteres bruk av sykkel og miljøvennlige transportløsninger 

i ambulante tjenestetilbud. 

Tiltak 1: vurdere i samarbeid med teknisk drift å bytte til el kjøretøy ved leasingavtalenes utløp 

Tiltak 2: søke klimafondet om midler til å kjøpe inn 3-4 el- sykler 
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Målekort med perspektiver 
Fredrikstad kommune benytter fire ulike perspektiver, som alle er viktige med hensyn til styring, 
prioritering og ressursbruk; innbyggere og samfunn, økonomi, interne prosesser og medarbeidere og 
organisasjon. 
 
Det nye strategikartet danner grunnlaget for arbeidet med å definere gode, målbare parametere 
innenfor hvert mål. En helhetlig oversikt over organisasjonens mål med tilhørende måleindikatorer 
presenteres som et målekort i Fredrikstad-kompasset. Hver indikator måler resultat opp mot et på 
forhånd tallfestet mål, og måloppnåelse skisseres ved hjelp av statuslys.  
 

 

Strategikart Fredrikstad kommune 
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Målekort  
 

Perspektiv 
 

 
Mål 

 
Indikator 

 
Mål 2020 

 
Innbyggere og 
samfunn 

Tjenester tilpasset 
innbyggerbehovet 

Pårørendeundersøkelse – svarprosent 
Neste undersøkelse 2021 

 % 

  Årlig legemiddelgjennomgang med fastlege  100% 

Bærekraftig 
utvikling 

Kompostering på avdeling 2 

 
 
Økonomi 

God 
økonomistyring 

Budsjettavvik (netto) hittil i år 0 

Års prognose balanse 

Kostnadseffektiv 
drift 

Overtid per år 320.000,-   

PK 2998- opplæringsvakter telle 

Ekstrahjelp (1030+1278), kr hittil i år  0  

 
Interne prosesser 

Fornying og 
forbedring 

Avvik - Tjenestekvalitet per år 80 

Avvik- legemiddelavvik- ikke signert for gitt 
medisin 

30 

Avvik - HMS   30 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbeidere og 
organisasjon 

Rett kompetanse Faste ansatte som har fullført 
helsefagutdanning med autorisasjon, antall 
hittil i år 

telles 

Kompetansesammensetning, andel med 
høyskoleutdanning 

 50% 

Kompetansesammensetning, andel med 
fagbrev 

 35% 

Kompetansesammensetning, andel 
assistenter 

 15% 

Studentstillinger(alle) - andel ute i 
avdelingene 

 telles 

Heltidsandel, andel 100 % stillinger i årsverk  40% 

Antall ansatte som eier 100% stilling 50 

Lederskap og 
medarbeiderskap 

10-faktor/ Likestilling- deltakerprosent 
Neste undersøkelse 2021 

 % 

Gjennomsnittlig stillingsprosent faste ansatte  62% 

Helsefremmende 
arbeidsmiljø 

Sykefravær hittil i år- Helgefravær?? 10 % 

 
Reduksjon av andel korttidsfravær i 
arbeidsgiverperioden ?? 

2 % 
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Økonomi 
 Tall i tusen kroner 

(I 2020-kroner)1) 

Justert budsjett 2019 Budsjett 2020 

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Administrasjonen 10 195 210 9 985 4 066 210 3 856 

Kiæråsen avd. 1 22 997 1 303 21 694 32 054 1 539 30 515 

Kiæråsen avd. 2 16 988 1 296 15 692 18 169 1 420 16 749 

Åsebråten/Begby avd. 3 21 008 1 584 19 424 31 668 1 928 29 740 

Avlastning utenfor institusjon avd. 4 

(Ny 2020)    11 953 0 11 953 

Netto ramme 71 188 4 393 66 795 97 911 5 097 92 814 

 

Virksomheten har fått tilført 20 årsverk inneværende år. Det tilsvarer i underkant av hva som 

ble benyttet i ekstra innleie i 2019. Avdelingene vurderer å øke deltidsstillinger opp mot heltid 

og har startet å rekruttere inn i nyopprettede stillinger.  

Endring av brukervekst og brukerbehov vil også skje i fremtiden. Virksomheten må sette inn 

tiltak tidlig i forløpet og på et lavere omsorgsnivå for å utsette/ hindre tjenester på et langt 

dyrere og høyere omsorgsnivå.  

Den økonomiske rammen til avdeling 4 kan endre seg jamf sak til politisk behandling om å 

øke timesavlastningslønn.  

Tildelt budsjett er stramt og gir lite fleksibilitet i tjenesten. For å skaffe seg mer fleksibilitet må 

nåværende drift sees på.  

Det er lite økonomisk lønnsomt å drifte flere små enheter, spesielt med tanke på vår drift på 

natt. Å samle avlastningstjenestene under ett tak vil kunne gi en positiv effekt på både bedre 

utnyttelse av våre ansatte, ansattes kompetanse og kvalitet på tjenesten. Videre vil en sam- 

organisering kunne ha positiv effekt på de sårbare overgangene. Det arbeides videre med 

Furutun og flytting av all avlastning dit.  

 

Virksomheten har et innsparingstiltak som må sees opp mot å samle all avlastning på 

Furutun: 

 Innsparing ved arbeidstidsorganisering- års turnus 

 Vedtakspraksis 

 Innsatstrapp 

 Reduksjon på natt ved etablering av Furutun 

 Reduksjon på sykefravær 
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Interne prosesser 
Verdiskapende samspill 

Virksomheten jobber etter prinsippet om lærende organisasjon. 

- Virksomheten har elever, lærlinger og studenter 

- Avdelingene prioriterer undervisning og kurs på personalmøter, henter inn 

kursholdere 

- Fagmøter er etablert 

- Samarbeid på tvers av avdelinger, virksomheter og etater 

- Faste samarbeidsmøter med Tildelingskontoret 

- Samarbeidsmøter med Ressursenheten 

- Faste samarbeidsmøter med Barnevernstjenesten 

- Felles opplæringsdager i etaten 

- Felles opplæring på SSI høyskolen 

- Intern kvalitetsgruppe i virksomheten med mål om felles prosedyrer 

- Kvalitetsansvarlig tar med saker til ledergruppa 

- Ansatte deltar i etatens Gerica/ Iplos grupper 

- Avdelingsleder er superbruker i GAT og deltar i samarbeidsmøter 

- Ledermøter gjennomføres jevnlig med fast agenda 

- Etablerte ledernettverk innad i egen seksjon for avdelingsledere  

- Etablerte ledernettverk for virksomhetsledere 

 

Fornying og forbedring 

 Ansattbesøk (virksomhetsledere intervjuer ansatte i virksomheter de ikke leder selv) 

etaten og virksomheten gjennomfører ansattbesøk på alle avdelinger innenfor 

planperioden. Vi har søkt midler fra HOV, støtte fra FM for å arbeide videre etter 

Bruker og Pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge hender» 

 Videreføring av pilot, reduksjon av legemiddelavvik. Våre to utdannede coacher vil 

lede prosessene med å redusere avvik på legemidler. 

 LMP journalføring, virksomheten har som mål å ta i bruk LMP for journalføring i løpet 

av planperioden. 

 

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. 

Fokus på digital sikkerhet og personvern. Utfordringer er felles plattformer og fagprogram, 

eksempelvis ved koordinatoroppdrag der ulike aktører er i samarbeid. Vurdere 

trygghetsalarm når et Mobilt natt-team er i funksjon 

 

Etaten og virksomheten har tatt følgende teknologi i bruk:  

 Innbyggerdialog 

 LMP  

 POST ut elektronisk 

 E- link 

 Pasientnett 

 Digitalt tilsyn 

 Nettbrett, pedagogisk hjelpemiddel 
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Medarbeidere og organisasjon 

Riktig kompetanse 

Alle virksomheter skal utarbeide kompetanseplan i henhold til besluttet kompetanse- og 

rekrutteringsstrategi.  

 

Lederskap og medarbeiderskap 

Etiske prinsipper: Alle virksomheter skal øve på etiske dilemmaer tilknyttet arbeidshverdagen 

til virksomheten, i henhold til etiske prinsipper som ligger på Frekit.  

Medarbeiderundersøkelser: 10-FAKTOR- og likestillingsundersøkelsen skal gjennomføres i 

mars/april annen hvert år– virksomheten skal følge opp denne i henhold til veilederen på 

Kvalitetssystemet.  

Inkludering og likestilling: Virksomheten skal tilrettelegge for språkpraksisplasser og ha en 

plan for likestilling, diskriminering og mangfold.  

 

Helsefremmende arbeidsmiljø 

Systematisk HMS-arbeid 

Alle virksomheter skal ha en plan for systematisk HMS-arbeid i henhold til rutinene i 

Kvalitetssystemet.  

 

Innbyggere og samfunn 
Årlig legemiddelgjennomgang med fastlege 

Alle brukerne i institusjonsavlastning skal årlig ha en gjennomgang av sine legemidler med 

fastlege.  

Kompostering  

Virksomheten ønsker å starte med kompostering. Målet er at 2 avdelinger er klare i løpet av 

2020.  

 

Vedlegg 
 

Kommentarer til innsparingstiltakene  

AVLASTNINGSTJENESTER SAMLES PÅ FURUTUN  

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring  

 Kommunen har kjøpt Furutun. Det planlegges at avlastningstjenester til barn og unge 
flyttes til Furutun. 

Konsekvenser   

 Større enheter reduserer behovet for nattevakter. Sam lokasjon vil gi kvalitetsgevinster 
på faglig samarbeid og effektivisere administrative oppgaver.  
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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 7 millioner kroner i planperioden ved å redusere 
natt- tjenester. 

 Samlokaliseringen bidrar til å spare nattevakter. 

Videre framdrift:  

 politisk behandling og vedtak i Bystyret 

 

Utviklingstiltak for virksomhet Avlastning barn og unge 

 Beskrivelse av tiltak med gevinst og plan for gjennomføring 

 Ny innsatstrapp, LEON prinsippet - vedtaksgjennomgang i forhold til 
virkningsfulle tjenester, på lavest mulig nivå, foreldreveiledning, koordinator, 
ambulant team, omsorgslønn, praktisk bistand, utarbeides i «prosjekt livslange 
tjenester» 

 

REDUKSJON I INNLEIE AV VIKARER  

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring 

 Redusere innleie av vakter for å redusere merforbruk  

 Holde stillinger vakante der det er mulig 

 

Konsekvenser   

 Dette vil gir utfordringer i forhold til dette å opprettholde forsvarlige tjenester. Nødvendige 

sikkerhetsmessige tiltak må opprettholdes. 

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

 Avdelingslederne vurderer fortløpende behov for vikarer sett opp mot faglig forsvarlighet.  
 

 

 

 

1. Kompetanse- og opplæringsplan 2020 
 

2. HMS kalender 2020 
 

3. Møteplan 2020 


