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Bystyrets vedtak
Helse er viktig for alle. Bystyrets 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. Trygge og gode ansatte som gis tillit er en forutsetning for å kunne gi
gode tjenester til innbyggerne. Bystyret har tidligere vedtatt av det skal testes ut bruk av tillitsreform på flere
virksomheter i kommunen.
Dagens omsorgstilbud omfatter mye mer enn eldreomsorg. Det er tjenester som dekker et bredt spekter av
de utfordringer vi mennesker kan møte på i livene våre. I årene som kommer vil omsorgstilbudet i
Fredrikstad, Norge og Europa møte på en felles, positiv utfordring. Vi blir nemlig langt flere eldre. Det betyr
også at flere får behov for omsorg. I Fredrikstad, i likhet med alle andre kommuner, forbereder vi oss på
dette.
Det er ikke mulig å se for seg at framtidens omsorg bare skal innebære å skalere opp de modellene vi har i
dag. Verken kommuneøkonomien eller samfunnsøkonomien vil kunne tåle det. Det vil medføre enorme
investeringskostnader, med tilhørende kraftig økning i driftsutgifter. Per nå er det svært få, om noen,
folkevalgte, samfunnsplanleggere eller fagfolk som anbefaler en slik strategi.
Det viktigste er å forebygge, det vil si jobbe med folkehelse på en slik måte at vi alle lever gode liv med god
helse lengst mulig. Kort fortalt; at vi klarer oss selv lenger enn i dag.
Bystyret mener at en dreining av tjenestene til mer ambulante tjenester og fokus på forebyggende arbeid er
riktig. Det krever kulturendring, dialog og evnen til å skynde seg sakte. Det er utfordrende å ha store
innsparingskrav i tillegg til å drive utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling.
Bystyret ønsker å sette fokus på hverdagsrehabilitering. Det handler om at man skal kunne føle seg trygge
hjemme og mestre hverdagen på en best mulig måte. Bystyret vil videreføre satsingen på det tverrfaglige
teamet som består av fysioterapeut, ergoterapeut, helsefagarbeidere og sykepleiere. Hverdagsrehabilitering
retter seg mot eldre som har hatt funksjonsfall som har ført til utfordringer i hverdagslige aktiviteter. Bystyret
vil vurdere en styrking av tjenesten hverdagsrehabilitering ved budsjettjusteringen i april 2021.
Bystyret styrker rammen til frivilligheten.
Bystyret legger inn penger til opptrapping i antallet sykehjemsplasser når nye Onsøyheimen står ferdig. I
2023 er det lagt opp til å kunne drifte nye plasser utover dagens antall. Dette sees i sammenheng med Plan
for helse- og omsorgsbygg mot 2040.
Bystyret har tidligere vedtatt en opptrapping av ordningen med å ikke inkludere barnetrygden i
beregningsgrunnlaget for sosialstønad. Bystyret fortsetter opptrappingen i dette budsjettet, men erkjenner at
inneværende års budsjett må bety et kortere steg i 2021. Målet om å trekke barnetrygden ut av
beregningsgrunnlaget står ved lag.
Verbalforslag og bestillinger:
 Kommunedirektøren bes spesielt om å understøtte idrett og frivillig arbeid i levekårsutsatte soner. Det
pekes på finansiering som fond mot fattigdom og lokalsamfunnsfond.


Kommunedirektør bes komme tilbake med sak om hvordan vi kan få flere mennesker med
funksjonsvariasjoner/psykisk utviklingshemming ut i jobb.



Kommunedirektøren bes prøve ut en andel vegetaralternativer som serveres på møter.



Kommunedirektøren bes om å komme tilbake med politisk sak som belyser hvordan kommunen jobber
med kompetanseheving i kommunen, særlig innenfor helse- og velferdsområdet, og hvordan vi kan sikre
bedre utnyttelse av de personalressursene vi alt har.

Helse- og velferdsutvalgets vedtak 16.12.2020:
1. Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 for Seksjon for helse og velferd vedtas, slik det
framkommer i saken.
2. Ufordelt kostnadsreduksjon på 69 millioner kroner tas opp til ny vurdering etter gjennomføring av
budsjettrevisjon innen utgangen av april 2021, når regnskapet for 2020 er avsluttet. Den ufordelte
kostnadsreduksjonen på 69 milllioner kroner er foreløpig budsjettert i direktørens stab. Seksjonen
arbeider fortløpende med omstillingsarbeid og konkretisering av nye tiltak, slik det framgår i
økonomiplanen. Helse- og velferdsutvalget vil få seg forelagt nye tiltak til godkjenning så snart de
foreligger.
3. Helse- og velferdsutvalget ber om at allerede bestilt sak om medvirkning (Bystyret mars - 20 Evaluering
av politikerorg) og tillitsreform bestilt av bystyret (handlingsplan 2020-2023 og budsjett 2020 for
Fredrikstad kommune side 93) snarlig legges frem som politisk sak.
4. Helse- og velferdsutvalget ber om at det jobbes for å finne rom til å styrke fysio- og ergoterapitjenestene
i løpet av 2021 innenfor eksisterende ramme. Dette kan gjøres ved å vurdere, der det er mulig, å holde
andre stillinger vakante eller ved omfordeling av andre midler.

Kommunedirektørens kommentar

#bærekraft25

Kommunedirektørens kommentarer ved
konstituert direktør Jon Erik Olsen
Innbyggerne i Fredrikstad skal motta helse- og velferdstjenester som er likeverdige, trygge og effektive, og
ha mulighet til et selvstendig og verdig liv. Det betyr at flere skal kunne bo hjemme lengre, og oppleve det
som trygt og noe de mestrer. Vekst i brukergrupper og stramme økonomiske driftsrammer krever en
innretning på helse- og velferdstjenestene framover som er mer bærekraftig.
Løsningen er ikke flere institusjonsplasser, men en dreining av ressurser i retning av mer hjemmebaserte og
ambulante tjenester og en økning av aktivitets- og avlastningstilbudet for hjemmeboende, med mål om å
understøtte og utløse ressurser hos brukeren selv. Dreiningsarbeidet, fra pleie- og omsorgsfokus til
mestrings- og (re)habiliteringsfokus, er godt i gang, men må intensiveres. Eksempler på satsingsområder er
innføring av mestringskultur, rehabilitering, velferdsteknologiske løsninger, helsevakten, trygghetspatruljen,
økt bruk av ambulante tjenester, tidlig psykisk helsehjelp og tiltaket unge i arbeid.
Koronapandemien har medført en annerledes driftssituasjon, med sterkt fokus på å forhindre smitte i
befolkningen. En del brukere i helse- og velferdstjenesten har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19sykdom, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer. Situasjonen har krevd omdisponering
av personalressurser og medført økte driftsutgifter. Dette er en situasjon som kan trekke ut i tid. Regjeringen
har gitt signaler om at de vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing.
Fredrikstad kommune har hatt utfordringer med et for høyt antall overliggerdøgn på sykehuset for
ferdigbehandlede pasienter. I forbindelse med pandemiutbruddet ble det helt nødvendig å sikre kapasiteten
både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Kommunen opprettet derfor flere midlertidige korttids- og
langtidsplasser. Det arbeides med å bedre pasientflyten ved utskrivelse fra sykehus, og internt mellom de
kommunale tjenestene, ved at vi setter tydeligere mål for pasientforløpet. Ved dette oppnås kortere
gjennomsnittlig liggetid på korttidsopphold, og det iverksettes trygghetsskapende tjenester i
hjemmesituasjonen. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er at tjenestene til enhver tid har nødvendig
sykepleiefaglig kompetanse. Pasientene skrives tidligere ut og er sykere, og de har ofte omfattende behov
for pleie og oppfølging av medisinsk behandling.
Den økonomiske situasjonen i helse- og velferdsseksjonen er svært utfordrende, og det lå ved inngangen til
siste tertial 2020 an til et betydelig merforbruk. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt
tjenestevolum, nye rammebetingelser, mindre effekt av vedtatte innsparingstiltak, kompleksitet innen
lovpålagte oppgaver, og usikre omkostninger knyttet til arbeidet med koronapandemien.
Seksjonen har utarbeidet forslag til utviklingstiltak på flere områder, der kommunen ser ut til å ha et
potensiale for mer økonomisk effektiv drift.
Det vil være fokus på følgende:
 Tidlig innsats, innarbeiding av mestringskultur og tilbud om hverdagsrehabilitering.
 Økt fokus på tverrfaglig innsats for egenmestring etter oppstått tjenestebehov.
 Dreining av tilbudet på alle tjenesteområder i retning av mer hjemmebaserte og ambulante tjenester,
aktiviserings-, frisklivs- og mestringstjenester.
 Videreutvikling av helsevakt og bruk av velferdsteknologiske løsninger, i samarbeid med andre
kommuner.














Bruk av eHelse-løsninger og velferdsteknologi sammen med mestringstiltak og tjenesteutvikling.
Utarbeidelse og implementering av strategisk plan for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
Utarbeidelse og implementering av plan Leve mitt liv (tidligere plan for livslange tjenester, livsmestring
og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne). Planen omfatter gjennomgang av brukerbehov,
tjenesteportefølje, utvikling av tilbud i egenregi til erstatning for tjenestekjøp, strukturendring av botilbud
med noe større enheter, og endrede arbeidsprosesser og arbeidsorganisering.
Etablering av et samlet avlastnings- og kompetansesenter for funksjonshemmede barn og unge.
Utredningen skal omfatte en økonomisk analyse av løsningsforslagene.
Etablering av to lokasjoner for arbeids- og aktivitetstilbud til funksjonshemmede, en på vestsiden og en
på østsiden. I dag er det for mange og små uhensiktsmessige lokasjoner, som ikke er tilpasset
brukergruppen. Utredningen skal omfatte en økonomisk analyse av løsningsforslagene.
Aktivitet til alle mottakere av økonomisk sosialhjelp, via egnede tiltak som skal bidra til raskere overgang
til arbeid.
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, Seksjon for kultur, miljø og
byutvikling og andre aktører.
Økt salg av middag og andre mattilbud til innbyggerne, samt vaskeritjenester til andre kommuner.
Heltidssatsingen, økt kompetanse og forbedringsarbeid innen arbeidsorganisering og turnus.

Seksjon for helse og velferd har store og krevende utfordringer foran seg. Da er det ekstra viktig å holde fast
ved de tiltak og prioriteringer som vi tror vil gi ønsket utvikling. Vi står allerede i en endringsprosess med
dreining av tjenestene, der hjelp til egenmestring er satt i fokus. Videreføring av dette er en forutsetning for å
lykkes med å sikre bærekraftige og gode helse- og velferdstjenester i planperioden.

Utviklingstrekk

Befolkningsutvikling og tjenesteutvikling
Framskrivningstall for befolkningen som er 80 år og eldre, viser en fordobling 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.
Befolkningsutvikling eldre
Per 01.01.20

Over 67år
Over 80 år

2021
14 095
3 894

2022
14 472
3 893

Prognose
2023
2024
14 794
4 001

15 243
4 147

2030

2040

17 454
5 693

21 948
7 715

Per juli 2020 var det samlet sett 6 136 brukere i seksjonen. Av dem hadde 1 852 et lite behov for tjenester, 3
121 et middels behov og 1 163 hadde et omfattende bistandsbehov. Med en allerede stor brukermasse som
får et stort utvalg av tjenester og en trend som viser at antall brukere og tjenestebehov er jevnt stigende,
forventes det et stort press på driften i årene som kommer.
Heldøgns omsorgsplasser
Nye Onsøyheimen, med 120 plasser, ferdigstilles våren 2023. Rammeforutsetningen på 21,1 millioner
kroner i økonomiplan 2018-2021 for oppstart av sykehjemmet, finansierer ikke driften av 120 plasser som en
netto tilvekst. Det foreslås at plassene benyttes som en erstatning for plasser som i dag er i bruk i eldre
bygningsmasse. Innbyggerne tilbys alternativt likeverdige, trygge og effektive tjenester som støtter opp om
det å kunne bo lenger hjemme og mestre egen hverdag.
Etterspørselen etter sykehjemsplasser er høy, og det har medført at en del pasienter med langtidsvedtak
midlertidig bor i korttidsplass. Per andre tertial i 2020 var det 47 pasienter. Åtte prosent av de som ble tildelt
langtidsplass i 2019 hadde ikke omfattende bistandsbehov. Grunnen til at de ble tildelt langtidsplass kan
skyldes mangel på alternative tilbud, som for eksempel omsorgsbolig med bemanning hele eller deler av
døgnet. Et slikt tilbud kan gi eldre med angst- eller demensproblemer en opplevelse av trygghet og sosialt
fellesskap, og vil være til en lavere kostnad for kommunen.
I 2020 er det opprettet ekstra korttids- og langtidsplasser på grunn av koronapandemien og behovet vil
kunne vedvare inn i 2021. Differensiering av heldøgns omsorgsplasser vurderes fortløpende, for tilpasning til
endrede behov.
Brukergruppen med rus- og psykisk lidelse, har behov for flere tilrettelagte heldøgns botilbud. Nytt
bofellesskap i Østheimveien med syv leiligheter for personer med funksjonshemminger skal stå ferdig
november 2021. Dette vil medføre økte brukerbehov.
Hjemmetjenester
Pasientutskiftningen av brukere i hjemmesykepleietjenesten per måned er økende. Kort liggetid i
spesialisttjenesten fører til økt press på det kommunale tjenestetilbudet. Sammenlignes andre tertial i 2019
med andre tertial i 2020, viser det en 30 prosent økning av pasienter utskrevet fra sykehus til hjemmet med
behov for tjenester. 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. En tredjedel av de hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie
har en kognitiv svikt/demens. Ambulerende dagtilbud, ressurspersoner til personer med demens og
pilotering/oppstart av tiltakspakke demens vil kunne bidra til at flere hjemmeboende får en bedre struktur og
faglig oppfølging.
Fra 2020 har kommunen lovpålagt plikt til å ha dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Det vil
kunne øke etterspørselen framover, selv om den ikke har vært merkbar i 2020. 12 nye dagtilbudsplasser er
planlagt opprettet i tilknytning til nye Onsøyheimen i 2023. Det er også mulighet til å øke kapasiteten i
eksisterende tilbud på kveld og helg.
Kommunen har koordinatortjenester, som er lovpålagt, for brukere med behov for langvarige og koordinerte
tjenester. Per oktober 2020 hadde kommunen omlag 400 brukere med oppnevnt koordinator. Majoriteten av

brukerne er under 30 år. Oppgaven fordeles i hovedsak mellom seksjonene Helse og velferd og Utdanning
og oppvekst. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet og skal også bidra til å koordinere
spesielt komplekse saker. Kommunen har fortsatt utfordringer med å implementere koordinering og
individuell plan som en del av tilbudet. Dette begrunnes i hovedsak med kapasitetsutfordringer.
Arbeid-, aktivitet- og avlastningstilbud til utviklingshemmede
Det tilbys i dag arbeid-/aktivitetstilbud til 83 brukere med nedsatt funksjonsevne. Av disse bor om lag 20 i
foreldrehjemmet. Arbeid/aktivitet er i dag lokalisert på ni ulike adresser. Bygningsmassen er gammel og
uhensiktsmessig for brukergruppen. Det er behov for to større lokasjoner, en på østsiden og en på vestsiden
av byen. Universell utforming og arkitektur tilpasset brukergruppen, er avgjørende for å bidra til at arbeid/aktivitetstilbudet er effektivt og faglig rustet framover.
Hvert år er det nye avgangselever fra videregående skole, med nedsatt funksjonsevne, som har behov for
varig tilrettelagt arbeid. For planperioden er det meldt 24 avgangselever med behov for tilbud, av dem er det
meldt åtte i 2021, tre i 2022, ni i 2023 og fire i 2024. Flere av disse har store hjelpebehov, enkelte har behov
for 1:1 bemanning.
Etterspørselen etter avlastningstjenester for barn og unge er stadig økende. Det er betydningsfullt for familier
med krevende omsorgsoppgaver at avlastningen er av en slik kvalitet at tilbudet oppleves som reelt
avlastende, at det er både forutsigbart, fleksibelt og forsvarlig. Det er behov for mer differensiert
avlastningstjeneste og økning i antall plasser. Det arbeides blant annet med etablering av et ambulant team
som alternativ til institusjonsavlastning, da flere familier søker punktvise tjenester/timesavlastning.
Friskliv og mestring
Det er et voksende antall brukere og en økning i etterspørselen etter helsetjenester, levekårstiltak og
tilrettelagte botilbud. Innbyggere skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten, med behov for
helseoppfølging, rehabilitering og livsmestring. Andel brukere med omfattende tjenestebehov er økende.
Utviklingen viser en økende trend med kjøp av private tjenester. Hovedårsaken er mangel på egnede
boliger. De hjelpetrengende på boligmarkedet er unge, mellom 18 til 25 år. Majoriteten har alvorlige psykiske
vansker og lidelser, der rus ofte er symptomet på underliggende problemer. Det er stadig økende antall unge
kvinner og menn med atferds- og voldsutfordringer. I tillegg til dette erfares det en voksende gruppe med
kognitiv svikt fra ung alder.
En viktig oppgave for helse- og velferdssektoren er å videreutvikle samhandlingen mellom tjenestenivåer for
å sikre mer sømløse tjenesteforløp. Særlig er det et behov mellom etatens tjenester, tjenester til barn og
unge og kriminalomsorgen.
Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende innsats
Antall brukere som mottar fysio- og ergoterapitjenester forventes å være stigende. Brukerne har stadig mer
sammensatte utfordringer og behov for langvarig oppfølging. Fredrikstad kommune har en lav dekning av
fysio- og ergoterapitjenester og lavest dekning av sammenlignbare kommuner i ASSS-nettverket. Lav
dekning av kommunale fysio- og ergoterapeuter gir utslag i avvik på iverksatte tjenester innen gjeldende
frister. Dimensjoneringen av tilbudet må vurderes opp mot økningen av innbyggere med behov for tjenester,
både barn og eldre. Raskere utskriving fra sykehus og økningen i antall eldre med mer komplekse
utfordringer gir tjenesten store utfordringer.

Kobling til kommuneplanen

Kommuneplanen er basert på FNs innsatsområder som legges til grunn for planleggingen:
 Sosial bærekraft
 Økonomisk bærekraft
 Miljømessig bærekraft
Kommuneplanen er inndelt i tre innsatsområder for å svare på disse bærekraftselementene:
 Å LEVE I FREDRIKSTAD
- viser oss hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften
 Å SKAPE I FREDRIKSTAD
- viser hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft
 Å MØTE FRAMTIDEN I FREDRIKSTAD
- viser hvordan vi skal jobbe med miljømessig bærekraft
Kommunedelplan helse- og velferd 2016-2027 bygger på kommuneplanen.
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, Demensplan 2019-2026, Plan for
legetjenesten 2019-2026, Plan for psykisk helse og rusmestring 2020-2027 og Plan for bosetting og
integrering av flyktninger i Fredrikstad kommune 2020-2027.
Følgende strategier og planer skal utarbeides i planperioden;
Strategi: Overordnet kvalitetsarbeid i helse- og omsorgssektoren.
Temaplaner: Boligsosial plan, brannsikkerhet - hjemmeboende i risikoutsatte grupper, eHelse og
velferdsteknologi, helse- og velferdsbygg, helsemessig og sosial beredskap, leve mitt liv, palliative helse- og
omsorgstjenester, smittevern, vold i nære relasjoner.
Forøvrig vises det til Planstrategi 2020-2023.

Å leve i Fredrikstad
SLIK VIL VI HA DET:

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

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

Noen hovedtiltak for oppfølging av strategiene i kommunedelplanen:
Pasient- og brukersikkerhet og forbedringsarbeid - 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.
Kvalitetsreformen for eldre - oppfølging av reformen Leve hele livet. Reformen skal bidra til at eldre kan
mestre livet lengre, ha trygghet for at de 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. Hjemmesykepleietjenesten innfører for
eksempel Tiltakspakke demens - en systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens på
livssituasjon og helsetilstand, slik at pasient og pårørende opplever trygghet og støtte. Matgledekorpset til
Oslo og Viken - kommunen deltar med kompetanse fra egne rekker. De skal reise rundt for å inspirere og gi
kunnskap om matens betydning for eldre og deres helse.
Kompetanseteam - opprettes i hjemmesykepleietjenesten, bemannet fra ressursenheten. Dette er et fast
etablert team som gir tjenester til alvorlig syke pasienter med omfattende behov for pleie og oppfølging av
medisinsk behandling.
Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet - kartlegge og avklare alle under 30 år
mot riktig aktivitet innen åtte 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.
Tilstrebe forutsigbare rammebetingelser for frivilligsentralene - Frivilligsentralene i kommunen mottar
statlig driftstilskudd forvaltet av Seksjon for helse og velferd. I tillegg søker de årlig om driftstilskudd fra
Helse- og velferdsutvalgets tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner. Kulturdepartementet
overfører statlig driftstilskudd til kommunen i 2021. En permanent innretning på midlene er ventet i
statsbudsjettet for 2022. Det fremmes sak om videre finansiering og samarbeid med frivilligsentralene fra
2022.

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.

Nytt simulerings- og ferdighetssenter - åpner på Høgskolen i Østfold i 2021. Dette er en øvingsarena
tilrettelagt for undervisning og trening i helse- og velferdsfaglige ferdigheter. Fredrikstad kommune har
inngått en avtale om bruk av 900 timer per år i arbeidet med å sikre kompetanse og kvalitet i tjenestene.
Bruk av senteret og utvikling av opplæringstilbud vil skje i nært samarbeid med høgskolen.
Velferdsteknologi - skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten til alle brukere og tjenester.
Alle nye helsebygg og -boliger skal tilrettelegges for bruk av velfedsteknologi. 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 Viken fylkeskommune 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. De vil kunne få praktisk
erfaring i dagsenteret. Det kan være læring knyttet til helsefag, velferdsteknologi, mat og ernæring, transport
og logistikk.

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.

Note:

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 viderefører arbeidet med at alle enheter skal
miljøsertifiseres.
Klimavennlige transportløsninger - det skal prioriteres bruk av sykkel og miljøvennlige transportløsninger i
ambulant tjenestetilbud.
Klimavennlige menyer - kjøttfri mandag og fokus på matsvinn videreføres.

Seksjonens klimatiltak
Det vises til klimabudsjett 2021. Seksjonen skal arbeide for å nå kommunens klimamål med følgende tiltak:
Utsortering og gjenvinning av tekstiler
 Bidra til å skaffe oversikt over utsorteringsgrad av kommunens eget tekstilavfall, som for eksempel
arbeidstøy, sengetøy, håndklær også videre.
 Samarbeide og oppfordre frivillige organisasjoner til økt innsamling, gjenbruk og reparasjon av klær.
Dette for å øke utsortering og redusert tekstilforbruk. Ved revidering av retningslinjen for tildeling av
helse- og velferdstilskudd for frivillige og ideelle organisasjoner vil det vurderes en vektlegging av
aktiviteter som bidrar til økt innsamling, gjenbruk og reparasjon av klær under forutsetning av at
aktivitetene også medfører økt sysselsetting og/eller egenmestring.
Redusert biltransport
 Det er satt i gang et forprosjekt for mer effektiv kjøring i hjemmesykepleien som er et samarbeid mellom
SMART Fredrikstad, næringsfondet og hjemmesykepleien.
Klimatiltak knyttet til mat
 Bidra i omlegging til klimavennlig mat i egen matservering. Kommunen har en vedtatt målsetting om å
redusere klimafotavtrykket fra organisasjonens matinnkjøp med 25 prosent innen 2025. Dette skal gjøres
gjennom mindre bruk av storfe, mer plantebasert mat, mer bruk av restemat og lokal mat i sesong.
Ernæring i henhold til ernæringsråd for brukere og pasienter i helse- og omsorgstjenestene skal
ivaretas.
 Kommuneorganisasjonens matsvinn skal halveres innen 2030. Det er satt av en 20 prosent
prosjektstilling for å fasilitere arbeidet ved sykehjemmene. Alle virksomheter i seksjonene Helse og
velferd og Utdanning og oppvekst som serverer mat skal årlig registrere sitt matsvinn i to uker og
rapportere i Fredrikstadkompasset. Resultatene aggregeres og klimaeffekt beregnes.

Målekort med perspektiver

Etatene og virksomhetene har utarbeidet egne målekort. Det som gjenstår og prioriteres kommende år er
seksjonens målekort.

Økonomi
Tall i tusen kroner
(I 2021-kroner)1)

Vedtatt ramme 2020
Netto endringer i vedtatt økonomiplan 2020-2023
Rammeendringer
Endret deflator 20202)
Familieveileder (tildelingskontoret) – overføring fra UO
Arealendringer – overføring til TD
Omstillingsmidler/styrking
Endringer som følge av forslag til statsbudsjett
Handlingsplan for fastlegeordningen
Utlemming frivilligsentraler
Habilitering, avlastning funksjonshemmede
Skjermingsordning økt egenandelstak
Bystyrets vedtak 10.12.2020
Reversere innsparingskrav - hjemmesykepleien
Reversere innsparingskav - tilskudd til frivillige og ideelle
organisasjoner
Kompensasjon sosialhjelp - barnetrygd
Netto tilvekst sykehjemsplasser - nye Onsøyheimen
Økt rammetilskudd - koronamidler
Netto ramme
Noter:

2021
1 996 984
1 109

2022
1 996 984
-13 202

2023
1 996 984
-22 043

2024
1 996 984
-22 043

-33 863
645
-614
61 000

-33 779
645
-614
30 000

-33 637
645
-614

-33 637
645
-614

6 079
-1 765
1 460
760

6 079
-1 765

6 079
-1 765

6 079
-1 765

760

760

760

4 300

4 300

4 300

4 300

3 000
1 000

3 000
1 000

3 000
1 000
21 700

3 000
1 000
31 700

15 000
2 055 095

1 993 407

1 976 409

1 986 409

1) Alle tall er i 2021-kroner, det vil si at budsjettall for 2020 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent.
2) Endret deflator er ikke en reell rammereduksjon, men skyldes lavere lønns- og prisvekst enn forutsatt i vedtatt
budsjett for 2020.

Bystyret 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, videreføre rammene til
frivilligheten, fortsette opptrappingen av ordningen med å ikke inkludere barnetrygden i
beregningsgrunnlaget for sosialstønad og legge opp til å kunne drifte nye plasser utover dagens antall når
nye Onsøyheimen står ferdig. Bystyret styrker rammen med 8,3 millioner kroner i 2021 og 2022, 30 millioner
kroner i 2023 og 40 millioner i 2024. For 2021 anbefaler Bystyret helse- og velferdsutvalget å bruke
styrkingen som følger:
 Hjemmesykepleie - 4,3 millioner kroner
 Tilskudd til frivillighet - 3,0 millioner kroner
 Barnetrygd tas ut som beregningsgrunnlag for sosialhjelp - 1,0 millioner kroner
I tråd med Bystyrets vedtak styrkes driftsrammen til seksjonen ytterligere med 15 millioner kroner i 2021 for å
ivareta utfordringene knyttet til Covid-19. Om dette er tilstrekkelig eller ikke for å dekke merutgifter, vil
avhenge av smitteutviklingen og behov for tiltak. Dette følges opp inn mot første budsjettrevidering april
2021.
Endringer i rammebetingelser
 Det blir mindre refusjon innenfor tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester til brukere under 67 år på
8 millioner kroner i 2020. Utfordringen øker ved at statsbudsjettet for 2021 legger opp til en forhøyning av
innslagspunktet med 46 000 kroner utover prisvekst. Det tilsvarer om lag 7,3 millioner kroner i ekstra
utfordring, da det antas å gi en tilbakevirkende kraft også for 2020.
 Fastlegeordningen er foreslått styrket med 6 millioner kroner over statsbudsjettet. I tillegg har seksjonen
innarbeidet en styrking på ytterligere 2,1 millioner kroner til fastlegeordningen i budsjettet.
 Ansvaret for det statlige driftstilskuddet til frivilligsentraler er overført til Kulturdepartementet, og blir i 2021
ikke særskilt fordelt på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Kulturdepartementet vil i
2021 overføre midler til kommunen for videre utbetaling til frivilligsentralene. En permanent innretning på
midlene er ventet i statsbudsjettet for 2022.

 Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) er i 2020 i sitt avsluttende år. Det har vært en flerårig satsing
på å styrke tjenestene på rusfeltet, og det er fortsatt budsjettert med øremerkede midler på 12,2 millioner
kroner i 2021. Det gir en styrking i oppfølgings- og bomestringstjenester (8 årsverk). Det er et mål at det i
mindre grad skal benyttes private kjøp for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet, og at
behovene dekkes i kommunal regi.
 Rehabiliteringstjenesten i Etat friskliv og mestring styrkes via overførte statlige innovasjonstilskudd til
psykolog fra 2020 (ubrukte midler).
 Det er budsjettert med 0,6 millioner kroner i overføring fra Seksjon for utdanning og oppvekst, for å
videreføre støtte til familier.
 I tråd med forslaget til statsbudsjett styrkes avlastningstjenesten med habiliteringsmidler på 1,5 millioner
kroner.
 Seksjonen styrkes med totalt 91 millioner kroner i de to første årene av planperioden. Dette er å betrakte
som omstillingsmidler, som skal legge til rette for den krevende omstillingsprosessen seksjonen skal
gjennomgå i program #bærekraft25, med utvikling av nye grep og tiltak, utarbeiding og forankring av
konkrete forslag og planer, og implementering og gjennomføring.
I tidligere vedtatte økonomiplaner er det lagt opp til en effektivisering/omstilling i 2021 som øker i 2023. Alle
tiltak er ikke lenger aktuelle (se kommentarer i avsnitt Innsparingstiltak). Det er innarbeidet en styrking med
21,1 millioner kroner for oppstart av sykehjemsplasser på nye Onsøyheimen sykehjem fra 2021.
Byggearbeidene på Onsøyheimen starter senere enn tidligere forutsatt, og sykehjemmet antas å stå ferdig
våren 2023. Rammeøkningen på 21,1 millioner kroner for oppstart av disse nye sykehjemsplassene tilsier
mangel på finansiering av driften dersom alle plassene skal benyttes. Dersom vi ikke kan vise til en økt bruk
av plasser (netto tilvekst), vil vi også risikere å miste noe husbanktilskudd. Det vil bli foreslått at en del av
disse plassene benyttes til å erstatte plasser i eldre bygningsmasse.
Drift av nytt sykehjem, rehabiliteringsbehov og videre bruk av eldre bygningsmasse vil bli vurdert i
planperioden, i forbindelse med ferdigstillelse av temaplan for helse- og omsorgsbygg mot 2040.
Planarbeidet vil omfatte utredning og planlegging av riktig dimensjonerte og framtidsrettede helse- og
omsorgsbygg, som møter den økningen i behov som forventes mot 2030 og 2040. Planen skal omfatte både
rehabilitering og nybygg. Tabellen under er foreløpig ikke justert for Bystyrets vedtak til å kunne drifte nye
plasser utover dagens antall når nye Onsøyheimen står ferdig.
Antall sykehjemsplasser i drift 2020–2024
Status/framskriving
Status1)
Antall omsorgsboliger med døgntjenester
Tilvekst av fysiske sykehjemsplasser (utbygging)
Bortfall av uegnede sykehjemsplasser i
Totalt antall døgnplasser i drift
Noter:

drift 2)

2020

2021

2022

2023

2024

597

597

597

597

597

88

88

88

88

88

0

0

0

120

120

0

0)

0

-120

-120

685

685

685

685

685

1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser).
2) I tråd med avsatt budsjettøkning fra Bystyret vil bortfall av antall plasser nedjusteres.

Brutto utgifter og inntekter
Tall i tusen kroner
(I 2021-kroner)1)

Stab og fellestjenester
Tildelingskontoret
Etat tjenester til funksjonshemmede
Etat omsorgssentre
Etat hjemmesykepleie
Etat friskliv og mestring
Mat, vaskeri og praktisk bistand
NAV
Netto ramme
Noter:

Justert budsjett 20202)
Utgift
55 426
167 847
637 176
611 209
593 027
314 957
106 615
275 444
2 761 702

Inntekt
241 210
4 024
83 607
171 363
100 710
50 490
40 127
68 884
760 415

Netto
-185 784
163 823
553 569
439 846
492 317
264 467
66 488
206 561
2 001 286

Budsjett 20213)
Utgift
56 320
164 517
612 694
602 947
631 219
307 743
106 268
276 679
2 758 387

Inntekt
199 203
7 279
80 187
168 677
102 605
37 770
39 786
67 785
703 292

Netto
-142 883
157 238
532 507
434 270
528 614
269 973
66 482
208 894
2 055 095

1) Alle tall er i 2021-kroner, det vil si at budsjettall for 2020 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent.
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder oppgaveendringer i 2020.
3) Brutto- og nettobudsjettet 2021 er foreløpig, da det jobbes videre med konkretisering av tiltak.

Bosetting og integrering av flyktninger
Bystyret vedtok, som anmodet fra IMDi, å bosette 58 flyktninger i 2020, hvorav 4 enslige mindreårige.
Fredrikstad kommune mottok i september 2020 en justert/redusert anmodning om å bosette til sammen 37
flyktninger. Bosetting av færre flyktninger medfører at aktiviteten må tilpasses i skole- og barnehageetatene,
Etat friskliv og mestring og NAV.
Det mottas integreringstilskudd for bosetting av flyktninger innenfor en femårsperiode. I perioden 2014 til
2017 mottok kommunen i snitt tilskudd for 155 flyktninger. Mange flyktninger er ikke selvhjulpne etter
tilskuddsperioden.
Budsjettet i planperioden legger til grunn de justerte bosettingstallene for 2020, totalt 37 flyktninger. Det er
budsjettert med 48,1 millioner kroner i integreringstilskudd for 2021, 23,5 millioner kroner lavere enn
prognosen for 2020, og 40 millioner kroner lavere enn prognosen for 2024. I ettertid har Fredrikstad
kommune blitt anmodet om å bosette 46 flyktninger, hvorav 2 enslige mindreårige, i 2021.
Omprioriteringer og aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen
Seksjonens ramme krever store omstillinger, og utfordringene øker i planperioden. Økt tjenestevolum,
redusert integreringstilskudd, mindre statlige overføringer og lav effekt av vedtatte innsparingstiltak øker
utfordringene.
I tabellen under framkommer omprioriteringer og nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen:

Tall i tusen kroner

2021
23 500

2022
35 600

2023
38 500

2024
40 000

15 300

15 300

15 300

15 300

Fastlegeordningen – utover styrking som følge av forslag til
statsbudsjett
Bortfall av tilskudd rus og psykisk helse FACT (Fleksibelt
oppsøkende team – felles team med spesialisthelsetjenesten) og
IPS (Individuell jobbstøtte i ordinært arbeid)
Mindre egenandeler innen rusfeltet

2 100

2 100

2 100

2 100

200

850

1 300

1 300

500

500

500

500

Mindre inntekter trygghetsalarmer

3 060

3 060

3 060

3 060

Bortfall av

integreringstilskudd1)

Reduksjon i tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester

Mindre refusjon fra andre kommuner

450

450

450

450

2 000

2 000

2 000

2 000

800

800

800

800

Hjemmetjenester; omsorgsboliger, ambulant dagtilbud og
dagtilbud til eldre (vedtatt i 2020)
Hjemmetjenester; brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og
variabel lønn
Tre faste sykehjemsplasser ved Fredrikstad korttidssenter
(vedtatt i 2020)
Kjøp av tjenester; botilbud innen rus og psykisk helse

9 300

9 300

9 300

9 300

4 600

4 600

4 600

4 600

2 100

2 100

2 100

2 100

Økte utgifter til sosialhjelp og kvalifiseringsstønad, mindre
introduksjonsstønad
Ergo- og fysioterapitjenester

4 400

4 400

4 400

4 400

1 365

1 365

1 365

1 365

2 600

2 600

2 600

2 270

82 075

85 025

88 375

89 545

Simulerings- og ferdighetssenter, Høgskolen i Østfold (vedtatt)
Økt brukerbehov:
Kjøp av tjenester; flere brukere og økte satser
-

Økte utgifter til drift; kompetansetiltak, bompenger, husleie,
transport, leasing, telefon, kriseteam, lisenser, vektertjeneste,
nødnett, økte satser avlastningstjenester, spesialistutdanning for
leger
Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp
Note:

9 800

1) Bortfall av tilskudd for flyktninger over 5 år. Det må også påregnes mindre utgifter, se innsparingstabell
(tilpasningsbehov).

Innsparingstiltak/økte inntekter
Seksjonen har i 2020 en lavere gjennomføringstakt av vedtatte tiltak og et høyere driftsnivå i flere
etater/virksomheter i størrelsesorden 130-150 millioner kroner, utover vedtatt budsjett. Innsparingstiltakene i
økonomiplan 2020-2023 på 50,6 millioner kroner er i stor grad videreført i planperioden, med unntak av
følgende tiltak på til sammen 15,6 millioner kroner som ikke vil gi forventet effekt og må erstattes med nye
tiltak:
 Tjenester til funksjonshemmede – innsparingskrav tilvarende 9,8 millioner kroner;
- Reduserte lønnsutgifter/arbeidsorganisering/effektivisering og redusert sykefravær på 4,2 millioner
kroner.
- Redusert behov for nattevakter som følge av ombygginger på 4,6 millioner kroner.
- Effektivisering av driften innen arbeid og aktivitet på 1 million kroner.
 Hjemmesykepleie – innsparingskrav tilvarende 5,8 millioner kroner;
- Ny struktur for pasientkoordinering.
Innsparingskravet øker i planperioden. Rammene har blitt strammere, statlige tilskudd reduseres, effekten av
vedtatte tiltak i 2020 var mindre enn forutsatt, og et ufordelt innsparingsbehov på 88 millioner kroner fra 2020
videreføres.
Det er innarbeidet og konkretisert tiltak for 48,6 millioner kroner i 2021. Det gjenstår en ufordelt
kostnadsreduksjon på 69 millioner kroner.

Tall i tusen kroner

2021

2022

2023

-13 900

-13 900

-13 900

-13 900 Redusere årsverk i bofellesskapene og
avlastningen.

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000 Redusere kostbare kjøp av tjenester fra
private og overta oppfølgingen i egen
regi.

-700

-700

-700

-700 Reduserte utgifter til leasing av busser.

Omsorgssentre
Økte inntekter for oppholdsbetaling

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000 Årsbudsjett og prognose for regnskap
2020 viser et økt inntektspotensial i
2021.

Friskliv og mestring
Redusere kjøp av tjenester

-8 500

-8 500

-8 500

-8 500 Redusere kostbare kjøp av tjenester fra
private og overta oppfølgingen i egen
regi.

Tjenester til funksjonshemmede
Turnus- og bemanningsgjennomgang

Redusere kjøp av tjenester

Reduserte driftsutgifter

2024 Kommentarer

Bedre drift av flyktningtjenesten

Det vises til tiltaket «Bedre drift av
flyktningtjenesten». Foreløpig ufordelt.
Ligger under stab/felles.

NAV
Bedre drift av flyktningtjenesten

Tildelingskontor
Bruk av etablerings- og
utbedringsfond

Det vises til tiltaket «Bedre drift av
flyktningtjenesten». Foreløpig ufordelt.
Ligger under stab/felles.
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-40 000 2021: 8-måneders delårseffekt.
Seksjonens andel 83 %.
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utdanning og oppvekst, andel 17%.
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-130 000 -130 000 Sett i forhold til tildelt ramme er det
behov for ytterligere tiltak.
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Høsten 2020 er det igangsatt et kostnadsreduksjonsprogram, kalt program #bærekraft2021 – nå oppdatert til
#bærekraft25, hvor kommunedirektøren har gitt seksjonen i oppdrag å videreføre og supplere vedtatte
økonomitiltak og finne nye tiltak for å tilpasse driften til kommunens økonomi og tildelte økonomiramme.
Målsettingen med programmet er etablering av økonomisk driftsbalanse og økonomisk handlingsrom.
Seksjonen skal gjennomgå tjenesteproduksjonen med utgangspunkt i temaene som rammeverket legger
opp til. I programmet skal seksjonen ha fokus på blant annet følgende områder:



Tjenestetildeling – som fremmer Hva er viktig for deg-fokus, mestring, samspill og smidighet,
tverrfaglighet og bærekraftig ressursforvaltning og drift i et livsløpsperspektiv.
Redusere private kjøp – utvikling av tilbud i egen regi.
















Bedre drift av flyktningtjenesten – bedre organisering og rutiner i flyktningarbeidet, for å sikre at
flyktninger kommer raskere i utdanning og arbeid.
Turnus- og bemanningsgjennomgang (med oppstart i Etat tjenester til funksjonshemmede) – lage mer
økonomisk bærekraftige bemannings- og turnusplaner, sett i sammenheng også med heltidssatsingen.
Heltid – redusere antall ansatte ved overgang til større stillinger for den enkelte.
Nattjenester – gjennomgang og vurdering av organiseringen av seksjonens ulike nattjenester.
Omorganisering av ressursenhetene – oppfølging av anbefalinger etter evaluering høsten 2019.
Etablere omsorgsboliger med trygghetsbemanning – helhetlig boligsatsing, som inkluderer å øke
andelen omsorgsboliger med mulighet for heldøgns tjenester, kombinert med videreføring av om lag
dagens nivå på sykehjemsplasser.
Finansiering av driften på nye Onsøyheimen sykehjem – vurdere organisatoriske endringer i
forbindelse med etablering og drift ved nye Onsøyheimen sykehjem.
Videreføre strukturendringsforslagene i Etat tjenester til funksjonshemmede – færre og større
lokasjoner med spesielt fokus på avlastnings- og aktivitetstilbudet. Arbeidet ses i sammenheng med
planen Leve mitt liv. En eventuell renovering og oppgradering til avlastningssenter på Furutun vil kunne
redusere avlastningsvirksomhetens behov for vakter med rundt 7 millioner kroner (helårseffekt).
Pasientflyt ved utskrivelse av sykehus – tydeligere mål for pasientforløpet, kortere gjennomsnittlig
liggetid på korttidsopphold og trygghetsskapende tjenester i hjemmesituasjonen.
Velferdsteknologi – vurdere hensiktsmessige tiltak. Velferdsteknologiske tiltak som økt bruk av
trygghetsteknologi, innføring av eLås og medisindispensere frigjør personaltid til tjenesteyting, som i noe
grad håndterer framtidig behovsvekst.
Tidstyver – oppfølging av rapport og gjennomføring av tiltak.

I tillegg til de spesifikke målrettede forslagene over ser kommunedirektøren det nødvendig å foreslå og
gjennomføre ytterligere tiltak for å framlegge et budsjett innenfor disponible rammer. For å løse ytterligere
tilpasningsbehov på 69 millioner kroner legges det her fram skisseforslag til måter å møte dette på:
Organisatoriske endringer og omstrukturering av tjenesteinnretningen
KOSTRA-analysen av 2019-regnskapet viser at Fredrikstad kommune ligger høyest av de ti storkommunene
på utgifter til hjemmetjenester per innbygger 0-66 år, 51 prosent høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Utgifter
per mottaker var nest høyest av de 10 kommunene, 23 prosent over snittet, i 2019. Dette er tjenester som i
dag gis av etatene Friskliv og mestring, Hjemmesykepleie og Tjenester til funksjonshemmede.
Hovedandelen (77 prosent) av de særlig ressurskrevende brukerne i alderen 0-66 år mottar hjemmetjenester
fra Etat tjenester til funksjonshemmede. Alt peker i retning av at kommunens tjenester til funksjonshemmede
driftes dyrere enn hva som er situasjonen i andre sammenlignbare kommuner. Vurderingen er derfor at
organisatoriske endringer og omstrukturering i hovedsak må gjennomføres i denne etaten.
Dette forutsetter en totalgjennomgang av etatens tjenester, drift og organisering. Vi er inne i sluttfasen av det
toårige planarbeidet Leve mitt liv. Tiltakene som foreslås må innarbeides og samordnes i denne planen.
Følgende tiltak vil være aktuelle å vurdere nærmere
 Tildelingspraksis, med fokus på dreining av tjenester til laveste effektive nivå – hjelp til egenmestring.
Overgang til mer bruk av ambulante tjenester.
 Gjennomgang av etatens mange lokasjoner, med fokus på gode tilbud og effektiv drift. Her vil det være
nødvendig med en vurdering av etatens boligmasse, og det vil arbeides videre med endring av etatens
avlastnings- og dagtilbud.
 Gjennomgang av etatens nattjeneste, med fokus på trygge tjenestemottakere og hensiktsmessig drift.
Her vil det være naturlig å vurdere løsninger og samarbeid på tvers av seksjonens etater.
 Videre gjennomgang av etatens innretning og bruk av personalressurser. Heltidssatsingen og innretning
av ressursenheten er viktige fokusområder.
Det vurderes som nødvendig å gjennomføre et arbeid i tråd med det som her skisseres. En slik større
omstrukturering krever imidlertid tid til utvikling, medvirkning, forankring, omstilling og omorganisering av
driften. Det vil være krevende å gjennomføre omlegginger med så store økonomiske innstramminger på kort
tid. Unge brukere med funksjonshemming/psykisk utviklingshemming kan ha en livssituasjon som gjør dem
mer sårbare enn andre. Mange har store og livslange hjelpebehov, og mindre evne til å etterspørre hjelp.

Store endringer i organisering av tjenester og bemanning vil også kunne medføre økt belastning i
arbeidssituasjonen for de ansatte, som kan medføre økt sykefravær.
Samtidig anbefales det å jobbe videre i den vedtatte retningen i økonomiplan 2019–2022, med økning av
andelen omsorgsboliger med heldøgns tjenester, kombinert med videreføring av om lag dagens nivå på
sykehjemsplasser og utvidede dagtilbud.
Utover ovennevnte forslag kan supplerende tiltak være å innskrenke eller avvikle ikke-lovpålagte oppgaver,
innen eksempelvis produksjon og salg av mat til hjemmeboende og dagsentre, kantinedrift,
hverdagsrehabiliteringsteam, mestrings- og aktivitets- og arbeidstilbud, og helsestasjon for eldre.
Utfordringen her er at dette er tiltak som fremmer aktivitet og egenmestring for mange målgrupper, samtidig
som det dreier seg om en tidlig innsats, som vil kunne forhindre/utsette behov for mer omfattende tjenester.
Dette er derfor tiltak som står i motstrid til hva som kan anbefales faglig. Det risikeres også at denne type
tiltak vil øke rekrutteringsutfordringer, og føre til et krevende arbeidsmiljø for de ansatte.
Et alternativ eller supplement til omstruktureringene og omleggingene skissert over, er saldering i form av en
generell nedbemanning i Seksjon for helse og velferd. For å løse de resterende utfordringene på 69 millioner
kroner, vil dette utgjøre om lag 100 årsverk. Fordelingen av nedbemanningen mellom tjenesteområdene kan
gjøres på flere måter, og vil måtte ses opp mot dagens driftsnivå.
En slik løsning strider mot seksjonens målsetting om en gradvis dreining av tjenestetilbudet mot mer
differensiering og økt tildeling av tjenester nederst i innsatstrappen, til hjemmeboende brukere og deres
pårørende. Risikoen er betydelig for at dette vil medføre en mer kostbar driftsmodell.
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 planperioden. 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). Det er
videreført kun tre ekstra sykehjemsplasser i 2021.
 En styrking av heltidssatsingen. Seksjonen har kun videreført ressurser for å drive planprosessen for
heltidssatsingen. I tråd med heltidssatsingen har hjemmetjenesten fokus på langvakter. For 14 team er
dette kostnadsberegnet til om lag 2 millioner kroner. Oppstart høsten 2020. Dette kan bidra til bedre
kontinuitet i tjenesten, reduksjon av sykefravær, mindre bruk av overtid og bedre kompetansefordeling.
 Vedtatt økonomiplan legger til grunn barnetrygden som inntekt ved søknad om økonomisk sosialhjelp.
Det har i foreliggende budsjettforslag ikke vært mulig å øke budsjettet i tråd med verbalvedtaket om dette.
Budsjettet for 2021 har lagt til grunn en videreføring for to måneder som utgjør 1,5 millioner kroner. En
endring av praksis ville utgjøre en årlig kostnad på om lag 3 millioner kroner i 2021, 6 millioner kroner i
2022, 8 millioner kroner i 2023 og 12 millioner kroner i 2024. I tråd med Bystyrets vedtak fortsetter
opptrappingen av ordningen med å ikke inkludere barnetrygden i beregningsgrunnlaget for sosialstønad,
men med en mindre opptrapping enn skissert i tidligere verbalvedtak. Dermed styrkes driftsrammen til
seksjonen med 1 million kroner i 2021 og videreføres i planperioden.
 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. Mange brukere av trygghetsalarm får alarmen gratis, da den ses i sammenheng med
nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 Ny rammeavtale for tolketjenester: Fredrikstad kommune sin rammeavtale om tolke- og
translatørtjenester utløper høsten 2020. Det skal i nærmeste framtid gjennomføres en
anbudskonkurranse for ny rammeavtale. Det er forventet at dagens priser på disse tjenestene vil øke,
uansett hvilken prismodell kommunen velger for anbudet. Dette tilsvarer en merkostnad på opp mot 1
million kroner per år for Seksjon for helse og velferd i planperioden. Fredrikstad kommune kan imidlertid
redusere framtidige merutgifter til tolk ved i større grad å benytte fjerntolk (telefon- og skjermtolking)
framfor oppmøtetolk.

Investeringer
Tall i millioner kroner
Fase1) Brutto

2021
Tilsk.

Netto Brutto

2022
Tilsk.

Netto Brutto

2023
Tilsk.

Netto Brutto

2024
Tilsk.

Netto

Utstyr helse og velferd

S

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

S

7,5

0,0

7,5

7,5

0,0

7,5

7,5

0,0

7,5

7,5

0,0

7,5

Nye Onsøyheimen sykehjem
(543,3 mill. kr.)

F3

80,0

0,0

80,0

200,0

0,0

200,0

231,8

0,0

231,8

0,0

216,2

-216,2

Personalbaser bofellesskap

S

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Furutun rehabilitering og tomt
(erstatning Kiæråsen, totalt 103,4
mill. kr.)

F2

5,0

0,0

5,0

87,5

0,0

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nybygg og kjøpsrammer

S

85,0

20,3

64,7

78,1

7,7

70,4

80,8

24,6

56,2

38,0

5,8

32,2

183,5

20,3

163,2

376,1

7,7

368,4

323,1

24,6

298,5

48,5

222,0

-173,5

Sum investeringer
Note:

1) Prosjekter i fase 0 (F0 - foranalyse/utredning), fase 1 (F1 - behovsutredning og alternativanalyse), fase 2 (F2 - skisse- og
forprosjekt), fase 3 (F3 - prosjektgjennomføring), fase 4 (F4 - garantiperiode) og Samlebevilgninger (S). En nærmere
beskrivelse av investeringsfasene finnes under kapittelet Investeringer i Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 20212024 og årsbudsjett 2021.

I forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023 er det en netto økning på 134,6 millioner kroner i perioden.
Dette skyldes endringer i følgende rammefinansierte investeringer:
 Nye Onsøyheimen sykehjem er prisjustert med 35,2 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.
 Helse- og velferdsbygg er skjøvet ut av perioden med 165 millioner kroner som i hovedsak skyldes en
forskjøvet ferdigstillelse av planen for helse- og velferdsbygg.
 Investeringer i personalbaser for perioden 2021-2023 er tatt ut med til sammen 9 millioner kroner. Det
arbeides med konkrete planer for oppgradering av baser i bofellesskapene.
 Furutun ble opprinnelig budsjettert med 53,5 millioner kroner. En sak ble fremlagt for Bystyret våren 2020
med forslag om en økning av investeringsrammen på 49,9 millioner kroner til prosjektet. Totalt
investeringsbehov på 103,4 millioner kroner. Saken ble utsatt og ny sak fremmes første halvår 2021.
 Det er for boliginvesteringer lagt inn 223,5 millioner kroner i perioden til framtidige investeringer som
omfatter boliger til vanskeligstilte, både kommunale utleieboliger og omsorgsboliger.
Egenbetalinger og gebyrer
Egenbetalinger foreslås prisjustert i tråd med prisvekst fra 2020 til 2021.

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.
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 valg.
Beredskapsarbeid under Koronapandemien
Koronasenteret ledes av stab Helse og velferd (HOV) fra 01. juni 2020. Driften av Koronasenteret er
tverrsektoriell, der HR-avdelingen ivaretar alt av ansettelser, omdisponeringer, beredskapslister, turnuser
med mer, i samarbeid med stab HOV som har ansvar for den daglige ledelsen av senteret. Hvaler kommune
har avtale med Fredrikstad kommune om drift av Koronasenteret.

Fredrikstad og Hvaler kommune er pålagt å ha en beredskap som tilsier at kommunene skal ved behov
kunne teste fem prosent av befolkningen (4 300 personer) i løpet av en uke på kort varsel, samt drive
smitteoppsporing og telefonrådgivning til innbyggerne. Koronasenteret skal bygge opp en fast
grunnbemanning på rundt 35 årsverk, som vil ha en kapasitet til å teste 2 000 personer i løpet av en uke.
Ved smittetopper står det klar, i tillegg til den faste bemanningen, en beredskap med personell internt i
kommunen som må omdisponeres for at kommunen skal kunne oppnå den anbefalte og ønskede
testkapasiteten på 4 300 personer i uken.
Luftveismottaket som driftes hos Legevakten, og en koronafløy som driftes hos Akuttavdelingen, ledes av
Virksomhet medisinske tjenester. Som følge av koronatiltak hos Legevakten og Akuttavdelingen vil det være
behov for ekstra personalressurser som forventes å måtte videreføres inn i 2021. Totalt utgjør dette rundt 9
årsverk.
I den første perioden av pandemien, fra mars og ut juni, satt kommunen kriseledelse og krisestab. Det kan
bli aktuelt igjen ved en ny smittetopp eller ved et alvorlig smitteutbrudd i kommunen. Gjennom
koronapandemien har Fredrikstad kommune ukentlige møter i beredskapsledelsen og møtes to ganger i
uken i beredskapsstaben.
Satsing på velferdsteknologi
Gjennom digitalisering, det vil si å ta i bruk digitale verktøy og tilpasse arbeidsprosessene til de nye
mulighetene disse verktøyene gir, vil mange fagområder kunne få betydelig effektivisering sammenlignet
med tradisjonell tjenesteyting.
eHelse og velferdsteknologi er begreper for digitalisering innen helse- og omsorgstjenestene. Fredrikstad
kommune har en aktiv satsing på velferdsteknologi, og har i løpet av de siste årene gjennomført en rekke
implementeringsprosjekter. Videre satsing vil potensielt kunne gi markante effektiviseringsgevinster for
tjenestene. Medisineringsstøtte, mobile og stasjonære trygghetsalarmer, digitale tilsyn ved bruk av
sensorteknologi og videoteknologi er alle eksempler på digitalisering med store potensielle gevinster.
Gevinstene for kommunens helse- og omorgstjenester vil blant annet være spart tid, unngåtte kostnader og
økt kvalitet. Velferdsteknologi har også et stort potensiale i det å styrke pårørende som en ressurs. Riktig
kompetanse og organisering er avgjørende for å kunne realisere gevinstene i de nye arbeidsprosessene. En
helhetlig tilnærming til logistikk og drift av nye løsninger, er nødvendig for å sikre at disse fungerer over tid.
Beregninger fra NyAnalyse AS og SSB viser at så mye som 25-35 prosent av behovet for ressurstilførsel til
helse og omsorg som følge av eldrebølgen fram mot 2040 kan kompenseres med teknologi og tilhørende
endring i arbeidsprosessene. Velferdsteknologi er en viktig bidragsyter i arbeidet med å holde
tjenesteinnsatsen på lavest mulig nivå i omsorgstrappen.
Medisineringsstøtte – digitale medisindispensere
Behovskartlegging i 2019 viste et potensiale på opp til 100 dispensere i kommunens tjenester det året.
Potensialet vil være der i årene framover også. Beregninger av kostnader knyttet til digital medisinhåndtering
viser at 100 dispensere vil koste kommunen omtrent 2,5 millioner kroner hvert år i leie, lisenser og
vedlikehold.
Gevinstberegninger anslår at innføring av 100 medisindispensere har potensiale for å frigjøre kapasitet i
størrelsesorden 14 000 timer i året. Gevinstene kommer som følge av sparte besøk til medisinutlevering
(inkludert kjøring). I tillegg vil det være noen kvalitative gevinster som blant annet egenmestring,
medisinering til riktig tid og redusert sannsynlighet for feilmedisinering.
Elektroniske låser - eLås
Et pågående prosjekt er i ferd med å ferdigstille implementeringen av eLåser for brukere av
hjemmesykepleie, trygghetsalarm og praktisk bistand i kommunen. Håndtering av låser og nøkler kan være
tidkrevende. Nullpunktsmålinger anslår at hjemmesykepleien har brukt i størrelsesorden 15 000 timer i året
på lås- og nøkkelhåndtering. Innføring av eLås har som mål å redusere tidsbruken på nøkkelhåndtering
betraktelig, og legge oppfølging og drift av låser og nøkler på svært få sentrale ressurser. Kvalitative
gevinster vil det også være, som blant annet trygghet, loggføring av nøkkelbruk og raskere oppfølging av
trygghetsalarmer eller andre uplanlagte besøk.
Pasient- og brukersikkerhet og forbedringsarbeid
Forbedringstavler er utviklet og innarbeides i flere avdelinger i sykehjemmene. Hensikten er å lære av avvik
og utvikle tjenesten til det beste for pasientene.

Omstillingsarbeid
For å kunne ivareta kommunens mål med satsing på medvirkning, forebygging og tidlig innsats gjennomfører
Etat friskliv og mestring et omfattende omstillingsarbeid. Et viktig ledd i dette arbeidet er innføring av
Feedback informerte tjenester (FIT) i hele etaten. FIT er et godt verktøy og en av de best dokumenterte
metodene for å stimulere til utvikling av og understøtte en ønsket tilbakemeldingskultur i hele organisasjonen
fra de som mottar helsetjenester. FIT benyttes til å innhente jevnlig og systematisk tilbakemeldinger fra
brukere og pasienter. På bakgrunn av tilbakemeldingene justeres, utvikles og avsluttes tjenestene.
Opplæring i metoden FIT er et prioritert tiltak i etatens kompetanseplan.
Samhandlingen mellom Virksomhet digitalisering, Seksjon for teknisk drift og Seksjon for helse og velferd
skal struktureres og forbedres for å sikre bærekraftig drift og beredskap av velferdsteknologiske løsninger i
kommunale helse- og velferdsbygg.
Bruk av andre yrkesgrupper
Hjemmesykepleietjenesten prøver ut bruk av apotekteknikker som supplement til sykepleierne i arbeidet på
medisinrommet. De overtar enkelte oppgaver.
Heltid som norm skal sikre kvalitet på tjenestene
Heltidssatsingen er et eksempel på et strategisk område der Fredrikstad kommune har etablert seg i front av
utviklingen. Etableringen av program heltid og team heltid er sentrale virkemidler i satsingen.
Fredrikstad har sammen med Drammen og Oslo kommune, bydel Østensjø, søkt og fått bevilget
forskningsmidler fra Norges Forskningsråd (NFR). Inntil 5 388 000 kroner vil i perioden 2020 – 2023
finansiere forskningsaktiviteter i prosjekt HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.
I Seksjon for helse og velferd er det valgt seks delprosjekter som krever tett oppfølging, men arbeidet og
målsettingene vil involvere hele driften. Følgeforskningen fra Fafo vil i praksis være kommunens
utviklingsorienterte evaluering av heltidssatsingen.
Oversikt over delprosjekter
Tjenestested / delprosjekt i
Tjenesteområde
Fredrikstad
Tjenester til
Rognebærstien
funksjonshemmede
Østsiden sykehjem,
Institusjonstjenester demensavdeling Gressvik
sykehjem, somatisk avdeling
Hjemmesykepleie Øst, delprosjekt
Hjemmebaserte
med ordinær hjemmesykepleie og
tjenester
delprosjekt som innbefatter
Østsiden eldresenter
Boliger for rus og psykiatri i Etat
Andre helsetjenester
friskliv og mestring
Alle
Tjenestesteder

Fredrikstad Drammen Østensjø

Sum

1

2

2

5

2

1

0

3

2

2

2

6

1

1

0

2

6

6

4

16

Forskningsprosjektet har følgende resultat-, effekt- og tiltaksmål:
Resultatmål
• Heltidsutlysningene fører til heltidsansettelser.
• Heltidsandel i pilotenheter økes til 80 prosent. Øvrige tjenestesteder øker heltidsandelen med 20
prosent.
• Økning av gjennomsnittlig stillingsstørrelse: Pilotenhetene skal nå en gjennomsnittlig stillingsprosent på
80. Øvrige tjenestesteder skal øke med 20 prosent.
• Ufrivillig deltid er fjernet i pilotenhetene samtidig som frivillig deltid er redusert til 10 prosent. Øvrige
tjenestesteder reduserer begge med 20 prosent.
• Pilotenhetene skal halvere vikarbruken. Øvrige tjenestesteder oppnår reduksjon på 10 prosent.
Effektmål
1. Kvalifisert, fast ansatte personell: Bruk av ukvalifiserte skal opphøre i pilotenhetene. De andre enhetene
skal redusere andel ufaglærte fra cirka 25 til 33 prosent. Holdningsbaserte effektmål kommer i tillegg.
2. Tjenestekvalitet: Brukerne ved alle tjenestesteder skal møte færre ansatte.

3. Bærekraftig arbeidsmiljø: Omfanget av ansatte som oppgir at de er slitne etter en arbeidsøkt, skal ikke
øke selv om andelen heltidsansatte går opp.
Tiltaksmål
1. 2020: De 16 pilotenhetene er kommet i gang med planlagte involveringstiltak.
2023: Involveringstiltak er gjennomført i alle tjenestesteder.
2. 2021: Pilotenhetene prøver ut nye arbeidstidsordninger som kan muliggjøre flere heltidsstillinger og store
deltidsstillinger.
2023: Tilsvarende gjort i 50 prosent av øvrige tjenestesteder.
3. Gjennomføre tiltak for å redusere vikarbruk.
4. 95 prosent av relevante bachelorstillinger og 70 prosent av helsefagarbeiderstillinger skal lyses ut som
heltidsstillinger.
Arbeidsgiver Fredrikstad kommune skal sørge at normen i helse- og velferdsseksjonen blir hele stillinger.
Dette skal ledelsen nå gjennom å sikre utvidet medvirkning, i henhold til lokale retningslinjer for heltid
(03.12.2018) og gjennomføring av de strategiske tiltakene 1-14 nevnt under. Tiltakene skal sikre momentum,
aksept, forpliktelse ved alle målgrupper og sikre effekt slik at vi oppnår de politiske målene som er satt med
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
stillingsstørrelse og grunnbemanning parallelt med reduksjon i vikarbemanning.
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 i NFRprosjektet HELT FRAM.
9. Gjennomføre kommunedirektørens årlige statusmøte om heltidssatsingen. Målgruppen for statusmøte er
politikere, arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og sentrale rådgivere fra utvalgte fagmiljø i
sentraladministrasjonen.
10. Som foregangskommune, bidra på Fafos årlige nasjonale innovasjonsforum.
11. Som foregangskommune, bidra i læringsnettverk med Drammen kommune, Oslo kommune (bydel
Østensjø) og KS.
12. Som foregangskommune, dele erfaringer med andre kommuner og fylkeskommuner.
13. Styrke program heltid gjennom å tydeliggjøre oppdrag, mandat og kompetansesammensetning for neste
steg i satsingen.
14. Program heltid skal hvert kvartal rapportere status til kommunedirektørens ledergruppe (KLG) og
direktørens ledergruppe (DLG) i Seksjon for helse og velferd, og bidra med statusrapporter til Helse- og
velferdsutvalget og Administrasjonsutvalget.
Team heltid har i løpet av 2020 styrket sin kapasitet for å nå ut med større kraft:
 KLG har besluttet at heltidssatsingen skal utvides til hele kommuneorganisasjonen. Team heltid vil
utvide med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud fra de øvrige seksjoner etter hvert som arbeidet
skrider frem. Det er foreløpig gjennomført samlinger med alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
sammen med KLG.
 Programleder og prosessleder er flyttet inn i HR-avdelingen for tettere samarbeid. Programlederrollen og
mandat for heltidssatsingen formaliseres.
 Det er rekruttert fire prosjektstillinger - tjenestedesignere - for å eskalere brukerinvolvering i alle ledd.

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:
 Tydelig ledelse
 Riktig kompetanse
 Verdiskapende samspill
 Helsefremmende arbeidsplasser
 Smidig organisasjon
For å lykkes i dette arbeidet, fokuseres det på fire hovedområder i økonomiplan 2021–2024.
Bemanningsplaner
Personalressurser
For at Fredrikstad kommune skal lykkes med å levere ønskede tjenester til kommunens befolkning, må
bemanningen stå i forhold til arbeidsoppgavene som skal løses. Vi må ha «rett person på rett sted til rett
tid», innenfor en bærekraftig økonomi, og utarbeide bemanningsplaner som bidrar til dette.
Personalressursene er en vesentlig kostnad for kommunen, og kontroll på antall årsverk, overtidsbruk og
merarbeid er nøkkelfaktorer for å sikre et bærekraftig kostnadsbilde, sett i sammenheng med program
#bærekraft25.
Overtid
Arbeidsmiljøloven setter begrensinger for antall arbeidstimer som er tillatt i løpet av et år, og når det må
søkes dispensasjoner for dette. Kommunen skal i planperioden ha fokus på reduksjon av antall brudd i
henhold til aml § 10, slik at vi fyller vilkåret for å være 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», og ses i sammenheng med satsingen på
bemanningsplaner. At kommunen har medarbeidere med riktig kompetanse, er en forutsetning for å kunne
levere tjenester av god kvalitet, og møte framtidens utfordringer.
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.

Sentrale føringer
Sentrale lover, forskrifter og avtaler, 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. Dette vil påvirke hvordan seksjonene må jobbe med langsiktig
kompetansearbeid og oppdaterte bemanningsplaner.
Plan for kompetanse og rekruttering
Plan for kompetanse og rekruttering utarbeides i den enkelte etat og virksomhet, med tre satsingsområder;
strategisk kompetansearbeid, god bruk og utvikling av kompetanse og profesjonell og attraktiv arbeidsgiver.
Lærlinger
Det skal tilrettelegges for 170 læreplasser i kommuneorganisasjonen, for å fremme kompetanseutvikling og
sørge for tilgang på kvalifisert arbeidskraft, både i kommunen og i samfunnet for øvrig. I 2021 skal det lages
en plan for lærlingordningen i kommunen.
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/intranettet, 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).
Lederutvikling
Ledere i Fredrikstad kommune skal delta på obligatoriske ledersamlinger, i kommunens ledernettverk, og i
lederutvikling og opplæring for øvrig. Det skal i 2021 implementeres et nytt konsept for opplæring, oppfølging
og utvikling av kommunens ledere.
Lederplakaten er basert på MERK-verdiene og elementene i transformasjonsledelse og mestringsorientert
ledelse.

Medarbeiderundersøkelser og medarbeiderskap
Alle ansatte i Fredrikstad kommune skal hvert annet år delta i medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR, som
gjennomføres i 2021. Ledelsen har ansvar for at resultatene fra undersøkelsen gjennomgås med
medarbeiderne, og at det i etterkant fokuseres på forbedringsområder for å fremme en god og attraktiv
arbeidsplass.
Hvert annet år, neste gang i 2022, gjennomføres også en medarbeiderundersøkelse om likestilling og
inkludering.

Kommunen vil i 2021 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.
Det skal tilrettelegges for 300 språk- og arbeidspraksisplasser i kommuneorganisasjonen, for å fremme
inkludering og likestilling.
Det skal tilstrebes kjønnsbalanse blant ledere og medarbeidere, og at dette gjenspeiles lønnsmessig.
Kommunens heltidssatsing videreføres, og utvides til å omfatte hele organisasjonen.
Helsefremmende arbeidsmiljø
Det overordnede HMS-målet til Fredrikstad kommune er helsefremmende arbeidsplasser, der ansatte
opplever mestring og mening i arbeidshverdagen. Gjennom ledernes systematiske HMS-arbeid, arbeid for et
inkluderende arbeidsliv og utvikling av partssamarbeid i HMS-grupper, SAMU (seksjonenes
arbeidsmiljøutvalg) og AMU (kommunens overordnede arbeidsmiljøutvalg) fokuseres det på å sikre
helsefremmende og bærekraftige arbeidsforhold for alle ansatte.
Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsmiljøloven § 3-1 angir arbeidsgivers plikt til å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og
deres tillitsvalgte.
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, likestillings- og inkluderingsundersøkelsen,
varslingsordningen og avvikssystemet.
Fokus på arbeidsmiljøet
Med ny IA-avtale på plass, med virkning 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 2021 vil arbeidet med å redusere sykefravær fortsatt ha høy prioritet i Fredrikstad kommune. Sykefravær,
enten det er kortvarig eller langvarig, er belastende både 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, satsingsområder 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.
IA-plan for seksjonen er under utarbeiding. Arbeidsgruppe med representanter fra HR, NAV
arbeidslivssenter, HTV, HVO og representanter fra seksjonen.
Konflikthåndtering
Fredrikstad kommune har utarbeidet retningslinjer for konflikthåndtering. Målsettingen med retningslinjene er
å fremme trygghet, tillit, åpenhet og et godt ytringsklima som 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 i å bidra til at ansatte blir kjent med formål,
hensikt og den formelle saksgangen i slike saker.

1. Relevant statistikk

Tjenesteprofil Pleie og omsorg/Tjenester til utviklingshemmede (registreringsår 2019)

OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER TIL INNBYGGERE UNDER 67 ÅR
Som det fremgår av profilen lå Fredrikstad litt over gjennomsnittet i ASSS-kommunene når det gjelder
ressursbruk til alle pleie- og omsorgstjenester, sett i forhold til beregnet utgiftsbehov. Kommunen lå 3,1
prosent over snittet.
Kommunen lå høyest av de ti storkommunene på utgifter til hjemmetjenester per innbygger 0–66 år, 51
prosent høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Utgifter per mottaker var nest høyest av de 10 kommunene, 23
prosent over snittet i ASSS. I 2018 lå Fredrikstad 2 prosent over snittet pr mottaker.
Fredrikstad lå høyest i nettverket når det gjelder samlede utgifter per utviklingshemmet, 27 prosent over
snittet i ASSS. Andelen av utviklingshemmede som bor i slik bolig, lå 3 prosent over gjennomsnittet.
Fredrikstad lå også høyest på utgifter til bolig med fast personell pr beboer (Tjenester til utviklingshemmede
(TTU)), 35 prosent høyere enn gjennomsnittet i ASSS.
Fredrikstad var blant de kommunene som har høyest andel årsverk med fagutdanning for brukerrettede
tjenester, og lå også over gjennomsnittet på andel årsverk med fagutdanning for TTU. Fredrikstad hadde
høyest sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten blant de 10 ASSS-kommunene i 2019, med 13 prosent
sykefravær -18 prosent over snittet i nettverket. Tallet for 2018 var 12,9 prosent fravær.

OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER TIL INNBYGGERE 67 ÅR OG ELDRE
Utgiftene til hjemmetjenestene lå under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Per mottaker lå Fredrikstad
9,5 prosent under, og per innbygger 10 prosent under snittet.
Fredrikstad lå med 92 prosent høyest av alle ASSS-kommunene på andel brukere i institusjon med
omfattende bistandsbehov (langtidsopphold). Andelen brukere var 8 prosent over snittet i ASSS.
Brutto driftsutgifter per plass i institusjon lå 3 prosent over ASSS-snittet.
Andelen eldre over 80 år som bor i institusjon eller bolig med heldøgns omsorg, lå 21 prosent under
gjennomsnittet for ASSS. Andelen som mottok hjemmetjenester (67+) var 3 prosent over snittet.

Tjenesteprofil Kommunehelse (registreringsår 2019)

OM KOMMUNEHELSE - PRIORITERING OG BEHOV
Fredrikstad prioriterer kommunehelsetjenester lavere enn ASSS-kommunene i gjennomsnitt. Økningen i
nettoutgifter til kommunehelsetjenester totalt i Fredrikstad var på 5,8 prosent fra 2018 til 2019.
Gjennomsnittet for ASSS-kommunene var 6,5 prosent. Den økningen som kommunen har, gikk til annet
forebyggende arbeid (f233) og til diagnose, behandling og rehabilitering (f241). Kommunen har redusert sin
ressursinnsats til tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (f256).

DEKNINGSGRADER
Fredrikstad har økt årsverksinnsatsen av ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger og jordmor i 2019. Imidlertid
er kommunen lavest av ASSS-kommunene på årsverksinnsats kommunale fysioterapeuter, og kommunen er
også blant de ASSS-kommunene som har lavest innsats av ergoterapeuter.
Legetjenesten er styrket med to nullhjemler siste år. Nyopprettede hjemler har ikke noen
pasientliste ved oppstart, og det vil ofte ta tid å opparbeide en. Nullhjemler er slike hjemler. Antall listeplasser hos fastlegene er økt med ca. 500, og med økningen på to null-hjemler, forventes det en
bedring av liste-kapasiteten.

PRODUKTIVITET/ENHETSKOSTNADER OG KVALITET
Sykefraværsprosenten, som er hentet fra PAI-registeret, har gått ned siden i fjor, fra 9,9 prosent til 7,2
prosent.

Tjenesteprofil Sosiale tjenester (registreringsår 2019)

OM SOSIALE TJENESTER - DEKNINGSGRADER OG PRODUKTIVITET/ENHETSKOSTNADER
Fredrikstad fortsetter å holde dekningsgradene nede, nullvekst i arbeidsledighet og fokus på kvalitet i
tjenesten er medvirkende forhold.
Kommunen øker andelen som mottar kvalifiseringsstønad siden forrige måling, men fortsatt blant de ASSS
kommuner med lavest andel deltagere i program, 31 prosent lavere enn snittet i ASSS. Økningen er resultat
av kommunens fokus på bruk av kvalifiseringsprogram som verktøy i arbeidsrettet oppfølging, i tillegg til at
regelverksendringer fra januar 2019 gir økt fleksibilitet for inntak, programinnhold og muligheten
for reinntak.
Andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt, og er en årsak til at enhetskostnadene går
noe opp. Andel mottakere med trygd som hovedinntekt gikk ned.

KVALITET
Stønadslengdene øker siden forrige måling. I Fredrikstad er økningen størst for de med sosialhjelp som
hovedinntekt, hvor målgruppen mottar stønad 26 prosent lengre enn snittet i ASSS kommunene.
Kommunen er blant de kommunene som lykkes best med å få deltakere i arbeid/skole/utdanning etter endt
KVP.
Sykefraværet er det høyeste i nettverket, 17 prosent over gjennomsnittet for ASSS.

2. Detaljoversikter økonomi
KOMMENTARER TIL INNSPARINGSTILTAKENE:
Når vi nå foreslår tiltak i betydelig størrelsesorden innen helse- og velferdstjenestene, er det viktig å bemerke
følgende:




Det kreves god informasjon om tiltakene til de som blir berørt, det vil si kommunens innbyggere,
brukere og ansatte. Det må jobbes videre med forventningsavklaringer med kommunens
innbyggere.
Alle tiltakene krever tett samhandling med ansattes organisasjoner.
Helse- og velferdsutvalget vil holdes løpende orientert om framdrift og konsekvenser av tiltakene.

TURNUS- OG BEMANNINGSGJENNOMGANG (TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Redusere årsverk i bofelleskapene og avlastningen.
 Det er 23 bofellesskap og tre avdelinger i avlastningen, til sammen 27 ulike adresser med
døgnbemanning og ulike turnusordninger.
 Foreta en gjennomgang av bemannings- og døgnrytmeplaner i hver bolig og for hver bruker.
 Se på overlapping og møtetidspunkt.
 Se på samhandlingen med dagsentrene og følgepersonell.
 Se på de ulike tjenestene som gis og se om vi kan slå sammen tjenester eller fjerne noen tjenester.
 Ses i sammenheng med temaplan Leve mitt liv.
Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen
 Bedre kontroll med drift vil kunne redusere kostnadene.
 Brukere: Redusert oppfølging av oppgaver som ikke går utover liv og helse. Tjenestene vil til enhver tid
være forsvarlige, men det vil kunne begrense muligheter for tiltak.
 Ansatte: Omfordeling av oppgaver som kan gi høyere arbeidspress.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Risiko for at det vil ta tid å gjennomføre prosjektet.
 Risiko ved nedbemanning av rundt 20 årsverk. Det er fast ansatte i disse stillingene i dag.
 Tilgang på riktig kompetanse.
 Lovkrav om opplæring av ansatte som arbeider med brukere med kapittel 9.
 Kan medføre HMS-utfordringer. Tiltaket må følges tett i forhold til arbeidsmiljøfaktorer og utviklingen av
sykefraværet.
 Forutsetter at ikke brukerbehovene endres utover det vi er kjent med i 2020.
 Det forutsettes at det må sikres nødvendig kompetanse og tilrettelegging i den enkelte enhet for
brukerbehovene som skal møtes.
 Få boenheter i bofellesskap kan medføre fordyrende løsninger.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 13,9 mill. kr i 2021, og videreføres i planperioden.
Videre behov for utredning
 Sette opp nye bemanningsplaner og turnuser.
REDUSERE KJØP AV TJENESTER (TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Redusere kjøp av tjenester fra private og etablere tilbud i egen regi.
 Ses i sammenheng med temaplan Leve mitt liv.
Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen
 Bedre kontroll med drift vil kunne redusere kostnadene.

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Tiltak med hensiktsmessige bygg og alternative boformer.
 Tilgang på riktig kompetanse.
 Klargjøring av leiligheter ved utflytting krever effektiv håndtering fra Seksjon for teknisk drift.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 2,0 mill. kr i 2021, og videreføres i planperioden.
Videre behov for utredning
 Om etaten er realistisk dimensjonert ut i fra behovene til tjenestemottakerne.
 Gevinstrealisering av å hente hjem private kjøp. Må sees opp mot kostnader for bygg og refusjon av
ressurskrevende brukere.
 Prosjektet må gjennomføres i samarbeid med Seksjon for utdanning og oppvekst og Seksjon for teknisk
drift.
REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER (TJENESTER TIL FUNKSJONSHEMMEDE)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Reduserte utgifter til busser. Tiltak er relatert til nedbetaling av leasingbusser (kalkulatoriske utgifter).
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 0,7 mill. kr i 2021, og videreføres i planperioden.
ØKT OPPHOLDSBETALING (OMSORGSSENTRE)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Økte inntekter fra oppholdsbetaling (egenandeler). En oppjustering av budsjettpost som følge av
regnskapstall som de siste årene har vist merinntekter.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi et handlingsrom på 4,0 mill. kr i 2021, og videreføres i planperioden.
REDUSERE KJØP AV TJENESTER (FRISKLIV OG MESTRING)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Redusere kjøp av tjenester fra private, og overføre oppfølgingen i egen regi.
 Gjennomgå kostnadskrevende vedtak i etaten, og utarbeide plan for tilbakeføring til kommunen.
 Ses i sammenheng med ny arbeidsorganisering i etaten.
 Bedre utnyttelse og samarbeid med private og ideelle organisasjoner.
 Tversektoriell oppgave med høy grad av kompleksitet.
Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen
 Bedre utnyttelse av kompetanse i etaten.
 Bedre økonomikontroll vil kunne redusere kostnadene.
 Bedre kontroll på kvaliteten på tjenesten.
 I hovedsak er det positivt for brukere og pårørende å komme tilbake til hjemstedskommune.
 Større press på tjenestene.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Døgnbaserte tjenester med fleksible arbeidstidsordninger.
 Tilpassede boliger (for eksempel hardbruksboliger).
 Plassering av bolig for vanskeligstilte (bomiljø-problematikk).
 Kan medføre HMS-utfordringer. Tiltaket må følges tett i forhold til arbeidsmiljøfaktorer og utviklingen av
sykefraværet.
 Tjenestene skal til enhver tid være forsvarlige.
 Tilgang på riktig kompetanse.
 Klargjøring av leiligheter ved utflytting krever effektiv håndtering fra Seksjon for teknisk drift.

Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 8,5 mill. kr i 2021, og videreføres i planperioden.
Videre behov for utredning
 Om etaten er realistisk dimensjonert ut i fra behovene til tjenestemottakerne.
 Gevinstrealisering av å hente hjem private kjøp. Må sees opp mot kostnader for bygg og refusjon av
ressurskrevende brukere.
 Prosjektet må gjennomføres i samarbeid med Seksjon for utdanning og oppvekst, Seksjon for miljø og
byutvikling og Seksjon for teknisk drift.

BRUK AV ETABLERINGS- OG UTBEDRINGSFOND (TILDELINGSKONTORET)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Bruk av etablerings- og utbedringsfond til saldering. Aktiviteten videreføres med bruk av en større andel
av fondsmidler (engangsmidler).
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Risiko for at vi ikke klarer å avsette midler til formålet videre i planperioden.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi et handlingsrom på 3,4 mill. kr kun i 2021, og videreføres ikke i planperioden.
BEDRE DRIFT AV FLYKTNINGTJENESTEN (STAB/FELLES)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Målet med prosjektet er en bedre organisering og rutiner i arbeidet som skal sikre at flere flyktninger
kommer raskere i utdanning og arbeid (bli selvhjulpne).
 Fredrikstad kommune ønsker en helhetlig og koordinert struktur på kommunens arbeid ovenfor
flyktninger jf. Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Fredrikstad kommune.
 Tjenestene er fragmenterte og består i dag av en avdeling for bosetting, helseteam, NAV og Fredrikstad
internasjonale skole (opplæring i norsk og samfunnskunnskap). Videre gir barnehage, skole,
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern
tjenester/oppfølging til flyktningbarn.
 Tjenestedesigner fra Fredrikstad kommune skal lede en omorganiseringsprosess med flere virksomheter
involvert, på tvers av seksjonene Helse og velferd og Utdanning og oppvekst.
 Tversektoriell oppgave med høy grad av kompleksitet.
Konsekvenser (positive og negative) for brukere, ansatte og kommunen
 Brukere: en omorganisering av tjenestene kan bidra til en mindre fragmentert flyktningtjeneste. Den
enkelte flyktning vil få færre kommunalt ansatte å forholde seg til.
 Ansatte: en omorganisering av tjenestene kan for ansatte medføre endret arbeidssted, ny leder,
andre/nye arbeidsoppgaver eller overtallighet.
Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
 Forutsetter lav bosetting - 37 flyktninger (voksne over 18 år og familier med barn) i 2021 og
blant annet et redusert antall introduksjonsdeltakere.
 Forutsetter ikke økte kostnader ved innføring av ny lov om integrering som trår i kraft fra 1.1.2021.
 Forutsetter at integreringstilskuddet i 2021 reguleres i takt med lønns- og prisvekst.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 15,6 mill. kr i 2021 (delårseffekt, 8 mnd.), 35,6 mill. kr i 2022, 38,5 mill. kr
i 2023 og 40,0 mill. kr i 2024.
 Seksjonens andel utløper seg til 83 prosent, mens andelen til Seksjon for utdanning og oppvekst ligger
på 17 prosent.
Videre behov for utredning
 Gjennomgang av tjenesteproduksjon påbegynnes snarest. Avhenger av at tjenestedesigner frigjøres til å
jobbe i dette prosjektet.



Prosjektet må gjennomføres i samarbeid med Seksjon for utdanning og oppvekst.

AVVIKLE ARBEIDSGLEDENS DAG (STAB/FELLES)

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
 Arrangementet Arbeidsgledens dag vil ikke avholdes for ansatte. Fjernet i budsjettet for 2021.
Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kr
 Tiltaket vil gi en besparelse på 0,5 mill. kr i 2021, og videreføres i planperioden.
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