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BYSTYRETS VEDTAK 7.12.2017 
 
 

 

1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes 
handlingsplan for perioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018 med netto utgiftsrammer fordelt 
på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i 
partienes forslag.  
 

2. Investeringsbudsjettet for 2018 med finansiering vedtas slik det framkommer i 
investeringsoversikten i partienes forslag.  
 

3. Merinntekter ved salg av bolig- og nærings- eiendommer utover kostnadene til å opparbeide 
nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond.  
 

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

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

6. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet 
«Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2018» samt partienes forslag til endring. 
 

7. Det godkjennes låneopptak på 844,7 millioner kroner for finansiering av investeringer i 
2018. Rebudsjettering av investeringer fra 2017 vedtas i egen sak. 
 

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

9. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 180,0 millioner kroner for 
2018 hvorav 30 millioner kroner rebudsjetteres fra 2017 gjennom vedtak i egen sak. 
 

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

11. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på 
inntil 10,0 millioner kroner for 2018. 
 

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

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

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

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

16. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune som fremkommer i vedlegg 4 vedtas og legges til 
grunn for refinansieringer i 2018. 
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17. For eiendomsskatt gjelder: 
 

17.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2018. I henhold til skatteloven for byene av 15. august 
1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av 
Stortinget den 1. januar 2013. 
 

17.2 Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt. 14.3 skal skatteøre i Fredrikstad kommune 
være 7,0 ‰ kfr. Eiendomsskattelovens § 11, 1 ledd. 
 

17.3 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i 
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 4,1 ‰. Det gis et 
bunnfradrag på 200 000 kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på 
200 000 kroner per fritidseiendom 
 

17.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for  
eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein 
kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde. 
 

17.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for 
eiendomsskatt: ”Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller 
anlegg”, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 
 

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

18. Samarbeidspartiene ber om at de strategier som vedtas under de ulike seksjonene    
innarbeides i endelig dokument og videreføres i handlingsplanperioden. 
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Budsjettets utgiftsside – rammejusteringer 2018-2021 
 
Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 26,3 millioner kroner i 2018.  
 
Tabell rammestyrking  

Oversikt nettorammer i mill. kr. Bud 
2018 

HP 
2019 

HP  
2020 

HP 
2021 

Økonomi og organisasjonsutvikling - - - - 

Kultur, miljø og byutvikling 3,5 3,5 0,5 0,5 

Teknisk drift      2,3      2,0      2,0      2,0 

Utdanning og oppvekst 13,0 16,0 16,0 16,0 

Helse og velferd      7,0      7,0  7,0 7,0 

Kirken 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sum styrking 26,3 29,0 26,0 26,0 

 
 
Investering – finansiering  

 

 
 
 
Økte investeringer gir behov for ytterligere låneopptak. Framtidige investeringer må i størst mulig grad 
søkes finansiert med egenkapital. Utvikling og salg av attraktive byutviklingstomter er en forutsetning 
for å få til prosjekter som f. eks. Arena Fredrikstad. Partiene peker i denne forbindelse på etablering av 
et eiendomsselskap for å utvikle kommunal grunneiendom, med formål å øke egenkapitalevnen.  
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Verbalforslag og bestillinger 
 
TD: 

1. Rådmannen bes snarest foreta en ny vurdering av søppelhåndteringen i sentrum, blant 
annet sett i lys av stor økning i antall besøkende. Det er også behov for å vurdere om 
utforming og design står i stil til attraktivitetsmål for sentrum.   

2. Rådmannen bes vurdere bruk av ungdom i sommerjobb til ugressbekjempelse i 
Gamlebyen og sentrum.   

3. I sak 96/2008 ble en omlegging av 132kV regionalnett kraftlinje Kolstad 2 på strekning 
Gatedalen – Årum beregnet til å koste 20 millioner kroner, indeksjustert til 2016 tall 23,5 
millioner. Bystyret ber rådmannen verifisere tallene i samarbeid med Hafslund eventuelt 
NVE. 

4. Rådmannen bes legge fram sak om utbygging av bypark/Høgskolepark med 
utgangspunkt i tekstlig omtale under kapittelet om teknisk drift.  

5. Rådmannen bes vurdere økt egenregi gjennom oppbemanning av 
vaktmestertjeneste/vedlikeholdspersonell i forbindelse med framlegging av en helhetlig 
vedlikeholdsstrategi/plan. 

6. Bystyresalen i rådhuset i Gamlebyen trenger innvendig oppussing. Rådmannen bes om 
å prioritere dette. 

 
KMB: 

7. Rådmannen bes, i forbindelse med store utbyggings/plan-saker, foreta en gjennomgang 
av om grensesnitt mellom politisk involvering og avklaringer i tidlig fase er 
tilfredsstillende, og om de administrative rutinene sikrer påleggene som er gitt i 
regjeringens dokument «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging».   

8. Rådmannen bes utrede stimuleringstiltak for å få studenter til å få folkeregistrert adresse 
som innbyggere i kommunen. Kommuner som Ås og Gjøvik har innført tiltak. Innspillet 
kommer fra studentrådet og er behandlet der i sak 12/17. 

9. Fredrikstad kommune utvider sitt samarbeid med Sarpsborg kommune om innovasjon 
og næringsutvikling, samt videreutvikling av et godt offentlig drevet tjenestetilbud for våre 
innbyggere der det er naturlig.  

10. Rådmannen bes legge fram en egen sak for kultur- og miljøutvalget om «Bybibliolab». I 
saken bør rådmannen skissere ulike løsninger som blant annet en nedskalert versjon 
med en forenklet bylab, samt eventuelt samarbeid med eksterne aktører. 

11. Rådmannen bes om i større grad å bruke medvirkningsmodeller som beskrevet i 
Håndbok for innbyggerdialog i forbindelse med nye investeringstiltak. Særlig i 
forbindelse med prosjekter som involverer barn og unge. 
 

UO: 
12. Rådmannen bes om å utrede muligheten for et bærekraftig tilbud med Ny-Vigra i 

samarbeid med Blå Kors Fredrikstad hvor samarbeid med andre kommuner, andre 
finansieringskilder samt egenbetalinger vurderes. Resterende midler til drift i 2018 
avsettes i revidert budsjett våren 2018 (HOV og UO samarbeider i saken). 

13. Rådmannen bes om å utrede ny organisering av seksjon for Utdanning og oppvekst i tett 
samarbeid med ansattes organisasjoner. Målet er en mer enhetlig struktur slik at 
samtlige virksomheter legges inn under etatssjefsfunksjon til det beste for barn og unge i 
Fredrikstad.  

14. Rådmannen bes om å kartlegge forebyggende tiltak innen psykisk helse i seksjon for 
utdanning og oppvekst, samt fremme tiltak til forbedringer.  
 

HOV:  
15. Rådmannen bes om å utarbeide en plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne med 

mål og tiltak for å bedre levekårene.  
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ØVRIGE POLITISKE FØRINGER 
 
 
I fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Bymiljølista og 
Pensjonistpartiet angis også følgende bakenforliggende føringer for helse- og velferdsområdet:  
 
Vårt mål med helse- og velferdstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den. 
Helse- og velferdstilbudet i kommunen skal være preget av god kvalitet og ha tilstrekkelig omfang. Det 
må legges mer vekt på forebygging for alle deler av befolkningen, og vi vil tilrettelegge for fysisk 
aktivitet og sunt kosthold i barnehager, skoler og i omsorgstjenestene. Et godt utbygd og tilpasset 
helsetjenestetilbud må sikre utjevning av sosiale ulikheter og gi trygghet for at befolkningen får riktige 
tjenester.  
 
Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. Omsorgstrengende eldre og deres pårørende 
må få større valgfrihet over tilbudet de får enn det de har i dag. Så langt det er mulig må eldre som 
trenger omsorg kunne velge om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem. Den enkelte må 
kunne bestemme selv hva man ønsker hjelp til fra hjemmehjelpsordningen. For å sikre en slik trygghet 
og valgfrihet i framtidas eldreomsorg trenger vi flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren.  

Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Det må også være et godt tilbud til yngre brukere og 
funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og 
rehabilitering. Trenden er at de fleste hjelpetrengende ønsker å få hjelpen i eget hjem/tilrettelagt bolig 
lengst mulig. Presset på hjemmetjenestene er derfor økende. Tiltak hverdagsrehabilitering er et viktig, 
framtidsretta tiltak og det foreslås at dette styrkes i perioden slik at samlet satsing hvert år blir 2,0 
millioner kroner.  
 
Flertallspartiene fokuserer på at vi leverer de tjenestene vi skal med så god kvalitet som mulig innenfor 
de rammene vi har til rådighet.  
 
Arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør i kommunen er uvurderlig og samarbeidspartiene 
støtter ikke rådmannens forslag om redusert tilskudd. Vi legger tilbake foreslått kutt og plusser på 0,4 
millioner kroner i hele perioden. Her vil fellesskapet få mye igjen for hver krone som brukes. 
 
 
Sosial boligpolitikk  
Boligsosial handlingsplan er et viktig verktøy for å skaffe vanskeligstilte bolig. Det skal bygges boliger 
til bostedsløse, rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 
 
Partiene vil bedre tilbudet innenfor rusomsorg. Det er behov for å styrke kapasiteten, og fortsette 
utbyggingen av boliger for vanskeligstilte. Her vil ny plan for psykisk helse og rusmestring som 
kommer i 2018, oppfølging av kommunedelplan for bolig, og kommende boligpolitisk plan og 
utbyggingsplan for kommunale boliger være viktige. Tiltak med innsatsgrupper og kvalifiseringstiltak 
må videreutvikles 
 
Strategier:  

 Igangsette byggetrinn 2 på Østsiden sykehjem. 

 Igangsette bygging av nytt sykehjem på tomten til Onsøyheimen. 

 Igangsette rehabilitering og bygging av flere heldøgns bo- og omsorgsplasser. 

 Følge opp verdighetsgarantien i form av våre Kvalitets- og verdighetsmål for helse- og 
omsorgstjenester i Fredrikstad kommune. 

 Styrke bemanningen i helsesektoren. 

 Gjennomføre et forsøk med tillitsreform.  

 Det skal i perioden arbeides særskilt med å øke nærværet i tjenestene. Dette er viktig både for 
å gi brukerne et kvalitativt bedre tilbud, men også for at høyere nærvær vil redusere utgiftene 
betydelig. 

 Heltids-/deltidsproblematikken skal ha stort fokus. Det er tvingende nødvendig å få flere større 
stillinger. Dette både fordi det vil styrke kvaliteten i tiltakene, brukerne vil få færre folk å 
forholde seg til samt at det vil ha en gunstig effekt på å redusere sykefraværet. 

 Det er behov for å styrke arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør i kommunen. 
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 Kommunen skal gi råd og veiledning om Husbankens finansieringsordninger til innbyggerne 
om hvordan man kan tilpasse boliger for å kunne bo lenger hjemme. 

 Videreutvikle det frivillige arbeidet innenfor helse- og velferdstjenestene. 

 Seksjonen bes om at det søkes på ulike prosjektmidler der dette er mulig. 

 Gjennomføre boligsosial handlingsplan. 

 Være positive til at Fredrikstad skal motta vår andel av flyktninger. 

 Styrke Frivilligsentralene og fokusere på tiltak rettet mot mennesker med flerkulturell 
bakgrunn. 

 Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner innenfor rusomsorgen. 

 Styrke innsatsen innen psykisk helse og rusmestring. 

 Gi støtte til idrettslag og andre som tilbyr redusert medlemskontingent for barnefamilier med 
dårlig økonomi. 

 
Til området «Heltidskultur og kompetanseutvikling» ber vi om at følgende prioriteres: 

 Ved nyetableringer må Heltid vektlegges. 

 Ved ledighet i stillinger skal det alltid vurderes å opprette større stillinger. 

 Likebehandling av faggrupper må vektlegges i helgearbeid. 
 
 
Økonomi 
Rammen styrkes med 7,0 millioner kroner i 2018 og videreføres i perioden. Innenfor foreslått ramme 
ligger det også et handlingsrom på rundt 2,5 millioner økende til 3,5 millioner utover i perioden da 
forventet utgift til avlastere blir lavere etter inngått tariffavtale på området. Høyre og FrP-regjeringen 
har justert innslagspunktet for ressurskrevende brukere. Det ser ut til å være flertall i Stortinget for å 
reversere forslaget. Ballen ligger hos Kristelig Folkeparti. Dersom de får gjennomslag vil ytterligere 
10,0 millioner kroner kunne bli frigjort innenfor helse og velferd sine rammer. 
 
For 2018 anbefaler Bystyret helse- og velferdsutvalget å bruke styrkingen som følger: 
 

 2,0 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner. 

 1,3 millioner kroner til hverdagsrehabilitering. 

 0,15 millioner kroner til +Huset. 

 0,5 millioner kroner til arbeidet med pasient- og brukersikker kommune. 

 Resterende rammestyrking er ikke gitt merkelapp. 
 

 
Investeringsbudsjettet 
De viktigste investeringsobjektene i vårt budsjettforslag er sammenfallende med det rådmannen har 
fulgt opp fra Bystyrets handlingsplanvedtak i juni inneværende år. 
 
Vi vil særlig peke på følgende investeringer: 
  

 Utbygging og rehabilitering av sykehjem, herunder Østsiden fase 2, Onsøy og Furutun. 

 
 
 
 
 

HELSE- OG VELFERDSUTVALGETS VEDTAK 13.12.2017 

 
1. Handlingsplan 2018-2021 og budsjett 2018 for Seksjon for helse og velferd vedtas, slik det 

framkommer i vedlegg 1. 
 

 
Vedtakene i Bystyret og i helse- og velferdsutvalget er innarbeidet i seksjonens handlingsplan 2018-
2021. 
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SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD 
 
 

Kjerneoppgaver 
 

Seksjon for helse og velferd utfører oppgaver innen følgende områder:          

 Hjemmetjenester: hjemmesykepleie, praktisk bistand og trygghetsalarm/velferdsteknologi  

 Heldøgns omsorg i sykehjem og omsorgsboliger: avlastnings-, korttids- og langtidsplasser   

 Botjenester, dagtilbud, aktivitet og avlastning til utviklings- og funksjonshemmede barn og voksne 

 Medisinske tjenester: akuttsenger, rehabiliterings- og korttidstilbud med lindrende enhet, legevakt, 
feltpleie, overgrepsmottak for Østfold og helseteam flyktning  

 Dagsentre for eldre, mat- og vaskeritjenester til institusjoner og hjemmeboende  

 Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk helsearbeid og rusmestring, fysio- og ergoterapi, 
aktiv fritid/støttekontakt, hjelpemiddelformidling, bosetting av flyktninger og krisesentertjenester  

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgsstønad og boligsosiale tjenester  

 NAV: sosiale tjenester og introduksjonsprogram for flyktninger   
 
 

Organisering 
 

Seksjon for helse og velferd består av tre etater med tilhørende 19 virksomheter. I tillegg rapporterer 
to virksomheter, kommunalsjefens stab, tildelingskontret for helse og velferd og den kommunale delen 
av NAV direkte til kommunalsjefen. 
 
Virksomhet Medisinske tjenester ble delt fra 1. september 2017, mellom en ny virksomhet Fredrikstad 
korttidssenter, under etat Omsorgssentre, og en reorganisert virksomhet Medisinske tjenester, under 
etat Hjemmesykepleie. Sistnevnte medførte justering av ansvar og oppgaver mellom virksomhet 
Hjemmesykepleie syd og virksomhet Fellestjenester i etat Hjemmesykepleie.  
 
 

Endrede styringssignaler/rammebetingelser  
 

 Regjeringen varsler i statsbudsjettet endring i ordningen med refusjon for særlig ressurskrevende 
brukere. Kommunen får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter i 2017 til helse- og 
omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 235 000 kroner. Det er usikkert hva innslagspunktet 
blir for 2018. 

 Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet, om innføring av kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Plikten trer tidligst i kraft fra 2019.  

 Tilskuddsforvaltningen for kommunale rustiltak endres fra 2017 og avvikles innen 2020, gjennom 
innlemming i rammetilskuddet. Slik overføring medfører ofte at kommuner med store utfordringer 
og høy aktivitet får redusert sin finansiering. I 2017 er 26 årsverk i virksomhet Friskliv og mestring 
delfinansiert av tilskuddsmidler, med omlag 12,4 millioner kroner.  

 Tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbud for personer med demens vil muligens endres i 
planperioden, etter gjennomføring av nasjonal Demensplan 2020. I 2017 mottar Fredrikstad 
kommune tilskudd til 33 slike dagplasser, tilsvarende 2,3 millioner kroner. 

 Reglene for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er endret. Fra 2021 vil det være 
krav om netto tilvekst av plasser i drift for å få investeringstilskudd. Ordningen innføres gradvis fra 
2017 til 2020 der henholdsvis 20, 40, 60 og 80 prosent av tilsagnsrammen skal forbeholdes plasser 
som gir netto tilvekst. Stortinget bevilget 2,15 milliarder i økt tilsagnsramme for 
investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem for 2017. Husbanken oppfordrer kommunene 
til å handle raskt og sende inn søknader for prosjekter som er under planlegging for de nærmeste 
årene.  

 Høyesterettsdom – «avlasterdommen» – fra juni 2016 stadfester at avlastere og støttekontakter 
skal behandles som ordinære arbeidstakere med rettigheter hjemlet i arbeidsmiljøloven. Dette får 
praktiske og økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 Nytt rundskriv I-2014/17 presiserer at helse- og omsorgstjenestelovens krav til dokumentasjon, 
journalføring og diagnostisering også er gjeldende ved anvendelse av kommunale lavterskeltilbud. 
Det medfører at kommunen må innføre ny forvaltningspraksis og tilpasninger i fagsystemene. 
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 Endring i lov om psykisk helsevern trådte i kraft 1. september 2017, med formål å øke pasientens 
selvbestemmelse og rettssikkerhet. Den viktigste endringen er at pasienter med 
samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern. Lovendringen medfører et 
økt ansvar for kommunene og spesialisthelsetjenesten til å utvikle tiltak i samarbeid, for å begrense 
bruk av tvang.  

 Åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus er under utarbeidelse på oppdrag fra helse- og 
omsorgsdepartementet. De skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og 
likeverdig behandling. Dette innebærer at kommunene må følge nasjonale, normgivende forløp for 
utredning og behandling av barn, unge og voksne med rus- og psykiske lidelser. Implementering er 
planlagt fra januar 2018. 

 Ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. oktober 2017. Den samler og 
tydeliggjør kommunens ansvar overfor de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen 
får en tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov og fatte vedtak om 
tiltak i form av avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad (tidligere 
omsorgslønn). 

 Endring i spesialistforskriften for leger og tannleger trådte i kraft 1. mars 2017. Den gir kommunen 
som arbeidsgiver ansvar for å administrere legenes utdanningsplaner og sørge for veiledning. 
Innretningen er ikke klar ennå, men den vil kunne medføre økte kostnader. 

 Kompetansekravet til leger på legevakt skjerpes. Endringer i forskrift for akuttmedisinske tjenester 
trer i kraft 1. mai 2018. Kommunen plikter å etablere en bakvaktsordning for de leger som ikke 
oppfyller kompetansekravet. Kompetansekravene er tilsvarende for leger som skal ha bakvakt. En 
bakvaktsordning på natt vil koste cirka 1 million kroner per år, i tillegg til kostnader knyttet til krav 
om gjennomføring av obligatoriske kurs.   

 
 

Prioriterte områder 
 

Helsefremming, forebygging og rehabilitering   
Det skal gis prioritet til tiltak som fremmer livsmestring, folkehelse og trivsel, og forebygger sykdom, 
skade og sosiale problemer.  
 
Pasient- og brukersikker kommune 
Det arbeides for å gjøre Fredrikstad til en pasient- og brukersikker kommune, etter 
pasientsikkerhetsprogrammets definerte standard. Dette vil kreve ressurser og systematisk arbeid 
med å implementere den nye forskriften og nasjonale krav og føringer for kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
Eldreomsorg og demens 
Nasjonal Demensplan 2020 følges opp med ny Demensplan 2018–2025 for Fredrikstad. Det er blant 
annet målsettinger om å utvikle Fredrikstad til et demensvennlig samfunn og utarbeide modeller for 
oppfølging etter diagnosen, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demensforeningen 
og andre. Plan for heldøgns omsorg 2018–2040 skal utarbeides i perioden. 

 
Boligsosialt arbeid  
Det arbeides med utbyggingsplan for kommunale boliger 2018–2030. Gjennom deltakelsen i 
Husbankens by- og tettstedsprogram skal kommunen medvirke til å oppfylle intensjonene i den 
nasjonale strategien Bolig for velferd, og gjennomføre egne mål og tiltak i programmet. 

 
Velferdsteknologi og e-helse 
Digitale trygghetsalarmer, e-lås og etablering av helsevakt for flere kommuner er prioriterte satsinger. 
Plan for e-helse og velferdsteknologi 2018–2025 er under utarbeiding. Velferdsteknologiske løsninger 
kan bidra til trygghet og mestring, og i mange tilfeller redusere behov for tjenester eller forebygge 
innleggelse i institusjon. 

 
Frivillighet og samskaping 
Innbyggerne engasjeres i frivillig arbeid, med vekt på områdene mangfold og integrering, aktivisering, 
forebygging av ensomhet og styrking av sosiale nettverk. Mestringsperspektivet skal i økende grad 
legges til grunn i arbeidet.  
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Bosetting og integrering av flyktninger  
Det er vedtatt å bosette 135 flyktninger i 2017, inklusiv 20 enslige mindreårige asylsøkere. I 2016 
bosatte kommunen 142 voksne og familier, 22 enslige mindreårige, samt 71 familiegjenforente. Det er 
uvisst hvor mange som skal bosettes utover i planperioden. Plan for bosetting og integrering av 
flyktninger er under arbeid.  
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingen med Sykehuset Østfold om utskriving og oppfølging av pasienter er i kontinuerlig 
utvikling. Et fokus i planperioden er oppfølging av utskrivingsklare pasienter innen psykisk helse og 
rus, der kommunal betalingsplikt trer i kraft fra 2019. 

 
Heltidskultur og kompetanseutvikling 
Det arbeides systematisk med å fremme kulturendring, redusere omfanget av deltid og øke 
stillingsstørrelser, med målsetting om innføring av heltid som norm for driften. Heltidsarbeidet er viktig 
for kvalitet og pasientsikkerhet, og for å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil arbeidskraft framover.  
 
 

Dagens virkelighet/utviklingstrekk 
 

Befolkningsutvikling eldre  

 Prognose 

Per 01.01 2017 2018 2019 2020 2021 

Over 67 år 12 662 13 014 13 274 13 562 13 895 

Over 80 år 3 559 3 702 3 778 3 836 3 939 

Note: 1) SSB, Framskrevet folkemengde per 1. januar 2016-2020 (midlere tall).  

 
Forventet vekst i aldersgruppen 80 år og eldre er i perioden 380 personer. Dette er den største 
brukergruppen av pleie- og omsorgstjenester. I 2016 mottok 31,0 prosent hjemmetjenester, og 12,6 
prosent var beboere i sykehjemsplass eller bolig med heldøgns omsorg (SSB/KOSTRA). En større 
vekst i denne aldersgruppen ventes først etter 2020.  

 
Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad 

Boform 

Fredrikstad per 01.01 

Antall plasser1) Dekningsgrad 80 år+2) 

Institusjonsplasser 576 16,1 

Omsorgsbolig med døgnbemanning 88  2,5 

Sum 664 18,6 

Note: 1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser). 
2) Tallene oppgitt i prosent. 

 
Totalt har Fredrikstad kommune 587 institusjonsplasser, inkludert 32 plasser i helsehus. I tillegg er det 
88 omsorgsboliger med døgnbemanning. Antall plasser i institusjon og dekningsgraden, målt i prosent 
av innbyggere 80 år og eldre, har vært stabil de siste årene.  
 
Det forventes en dobling av befolkningsgruppen 80 år og eldre fra 2020 til 2040. For å sikre en 
bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenestene skal innfasingen av nye sykehjemsplasser i drift 
skje gradvis. Den planlagte økningen av sykehjemsplasser fram mot 2021 skal opprettholde en 
dekningsgrad på 16 prosent i 2021.  
 
Det er ferdig prosjektert 48 nye plasser på Østsiden sykehjem, med planlagt innflytting våren 2019. 
Prosjekt for nytt sykehjem i Onsøy med inntil 120 plasser er under utvikling. Etter Stortingets økning 
av tilsagnsrammen for tilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 2,15 milliarder kroner i juni 2017, 
arbeides det med å framskynde Onsøy-søknaden for innsending i desember 2017. I lys av omtalt 
regelendring for investeringstilskuddet arbeides det også i forkant av det helhetlige planarbeidet med 
en søknad om tilsagn om tilskudd til et nytt Fredrikstad helsesenter med 144 plasser, til erstatning for 
dagens korttidssenter. Behovet for rehabilitering og utskifting av eldre sykehjemsbygg vil bli nærmere 
utredet i forbindelse med ny plan for heldøgns omsorg 2018-2040.  
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Etterspørselen etter sykehjemsplasser er høy sett i forhold til det antall sykehjemsplasser kommunen 
disponerer. Ved manglende ledighet får brukere tildelt en korttidsplass i påvente av en ledig 
langtidsplass. Varigheten av denne typen opphold økte fra 5,7 uker i 2015 til 6,8 uker i 2016. En 
strategi i Kommunedelplan Helse og velferd 2016-2027 er å utvikle differensierte botilbud, slik at det 
blir flere boalternativer for eldre og syke. 
 
Det jobbes kontinuerlig med å øke sirkulasjonen i korttidsplassene. Fredrikstad korttidssenter har 87 
plasser og antall brukere økte fra 1 111 brukere i 2015 til 1 211 i 2016. Korttidstilbudet benyttes til 
behandlingsrettede tilbud og opptrening, og bidrar på den måten til at innbyggerne kan bo lenger i 
eget hjem.  
 
Andelen plasser i skjermet enhet for personer med demens var 22,8 prosent i 2016, og er lavere enn 
snittet i sammenlignbare kommuner (28,8). Yngre personer med demens, rusavhengige og personer 
med psykisk utviklingshemming er brukergrupper som får aldersrelaterte sykdommer langt tidligere 
enn befolkningen for øvrig. Dekningsgrad og differensieringen av plasser i sykehjem må vurderes 
kontinuerlig for tilpasning til endrede behov og nye brukergrupper.  
 
Erfaringen med opprettelse av små forsterkede enheter for personer med demens med 
atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer i form av uro og utagering, vurderes som vellykket og vil 
derfor være en type tilbud som kan utvides etter behov. 

 
Velferdsteknologisatsingen ved Østsiden sykehjem, med digitalt pasientsignal, voldsalarm for ansatte 
og utvidet trygghet med digitale tilsyn, skal videreføres til eksisterende sykehjem ved 
rehabiliteringstiltak. Prioriterte anlegg er Glemmen sykehjem, Solliheimen sykehjem og Fredrikstad 
korttidssenter. 

 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Totalt antall brukere pr. 31.12. 2 285 2 213 2 245 2 210 

Totalt antall vedtak 3 027 2 932 2 829 2 941 

Tjenesteomfang – estimert vedtakstid – i timer per uke1) 8 933 7 245  6 997 6 995 

 - Praktisk bistand – daglige gjøremål 1 207 1 242  1 006 952 

 - Hjemmesykepleie 7 726 6 003 5 992 6 043 

Note: 1) Tallene viser kun estimert vedtakstid med gyldige vedtak for tjenester i etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk 
                     bistand.  

 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) 
Omfanget av tildelt hjemmesykepleie og praktisk bistand har vært stabilt de siste fire årene. 
Sirkulasjonen av brukere forventes å bli betydelig høyere i årene framover. Etat hjemmesykepleie 
hadde i 2016 registrert 1 386 helt nye tjenestemottakere, mot 1 372 nye i 2015. Antall 
tjenestemottakere utskrevet fra tjenesten var i 2016 1 240, mot 1 250 i 2015.  
 
Det er en målsetting at flere kan bo hjemme lenger med tjenester. Både praktisk bistand 
(hjemmehjelp) og hjemmesykepleie spiller en nøkkelrolle i å nå dette målet. Etablering av 
hverdagsrehabiliteringsteam og økt bruk av velferdsteknologiske løsninger, sammen med utvikling av 
målrettede helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud, vil styrke mangfoldet i tjenestetilbudet. 
Eksempler på nylig utviklede tjenester er etablering av helsestasjon for eldre og ambulerende 
dagtilbud for personer med demens.   
 
Det er målsetting om utplassering av 2 500 digitale trygghetsalarmer innen 2019. Dette vil øke antall 
brukere i hjemmesykepleien og gi en høyere gjennomstrømming, men totalt sett gi en gevinst ved at 
flere opplever at det er trygt å bo hjemme. 
 
Det er planlagt etablering av trygghetspatrulje i hjemmesykepleien fra 2018. Tiltaket er ment å styrke 
tilgjengeligheten på tjenestene, og ses i sammenheng med det økte antallet trygghetsalarmer. I 
tidligere handlingsplan har det også vært planlagt utvidelse av åpningstid og/eller helgeåpent 
dagtilbud for eldre. Dagsenter og dagopphold for eldre skal bidra til sosial deltagelse, aktivisering og 
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egenmestring. Tilbudene bidrar også til avlastning for pårørende. Inntil videre er det ikke funnet rom 
for å tidfeste iverksetting av tiltaket.  
 
Alkoholkonsumet blant eldre i befolkningen øker. Det kan medføre ulykker og skader, og økt risiko for 
sykdom. Forebyggende arbeid og tidlige intervensjonstiltak fra blant annet hjemmetjenesten er 
aktuelle strategier. Plan for psykisk helse og rusmestring er under arbeid, og tiltak for denne 
målgruppa vil bli vurdert.  
 
Refusjonsordningen – særlig ressurskrevende brukere (alle tjenesteområder) 

 
 

Historikk/status  

2013 2014 2015 2016 20171) 

Antall brukere innrapportert til ordningen 198 188 188 170 170 

-Herav antall brukere i alderen 0-15 år 50 50 42 25 24 

-Herav antall brukere i alderen 16-67 år 148 138 146 145 146 

Tilskudd utbetalt i millioner kroner2) 134 134 148,5 149,3  

Noter:  1) Tall per 1. september 2017. 
 2) Tall for 2017 foreligger i januar 2018. 

 
Antall særlig ressurskrevende brukere med grunnlag for krav om refusjon er per september 2017 det 
samme som per 31. desember 2016. Antallet er ikke endelig, da tjenestebehovet kan endres i løpet av 
året.  
 
Grensesnittet for innrapportering til refusjonsordningen av brukere med diagnosen utviklingshemming i 
aldersgruppen 15-67 år var i 2016 satt til et tjenesteomfang/forbruk på 2,20 årsverk. For brukere uten 
diagnosen utviklingshemming i aldersgruppen 0-67 år var grensesnittet 1,46 årsverk. 
 
Tjenester til funksjonshemmede – hjemmetjenester og dagtilbud 

 
 Historikk/status 

2014 2015 2016  20171) 

 antall t/uke antall t/uke antall t/uke    antall t/uke 

Praktisk bistand daglige gjøremål 179 1 523 174 1 443 182 1 398  189     1 434  

Praktisk bistand daglige gjøremål, opplæring 252 9 750 252 9 555 275 9 972  277     9 841  

Helsetjenester til funksjonshemmede 211 618 213 657 235 690  239   773 

Brukere med dagsentertilbud 85 1 764 77 1 732 80 1 760   81     1 852  

Brukere med dagaktiviseringstilbud 21 467 24 510 28 672       30        685  

Note: 1) Tall per 1. september 2017. 

 
Omfang av tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede økte fra 2016 til 2017, både tjenester i 
hjemmet og arbeids-, dag- og aktiviseringstilbud. Utvidet åpningstid på dagsentrene ble innført høsten 
2017. 
 
Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsutvikling og effektiv bruk av ressurser. Transport av brukere 
mellom bolig og dagsenter utføres i dag av ansatte ved dagsenteret. Det er planlagt at sjåfører overtar 
denne oppgaven, slik at den helse- og sosialfaglige personalressursen fullt ut kan benyttes på 
dagsentrene. Transporttilbudet vil på den måten effektiviseres.  
 
Nytt, bemannet bofellesskap med åtte leiligheter er klart for innflytting fra januar 2018. Det vil bli tatt i 
bruk velferdsteknologiske løsninger for å skape trygghet og øke mestringsevnen til den enkelte 
beboer. 
 
Det planlegges etablering av et mobilt natt-team for brukere som ikke bor i bofellesskap. Teamet skal 
ved behov også bistå natt-tjenesten i bofellesskap. Tilbudet vil øke tilgjengeligheten, samtidig som det 
effektiviserer driften. 
 
Avlastningstilbudet er variert og gis i institusjon, privat, og før og etter skoletid. For funksjonshemmede 
elever i grunnskolen (1.-7. klassetrinn) gis også skolefritidsordning (SFO) som et avlastningstilbud. 
Velferdsteknologiske løsninger tas i bruk også i avlastningstilbudene.  



14 
 

 
Åtte personer som bor i bofellesskap er 67 år eller eldre. Syv av disse har tidligere blitt innrapportert til 
refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere under 67 år. Tjenestebehovet øker med 
alderen, og sammen med brukere og pårørende vil det bli vurdert overflytting til sykehjem. I 2017 er 
det innvilget langtidsplass i sykehjem til beboere som tidligere har bodd i bofellesskap. 
 
Tjenester til funksjonshemmede -   
medfinansierte og kommunalt fullfinansierte varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser) 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Medfinansierte VTA-plasser (NAV 25%, stat 50%, kommune 25%) 101 101 102 104 106 

Kommunalt helfinansierte VTA-plasser 1 1 4 6 15 

 

Antall kommunale fullfinansierte varig tilrettelagte arbeidsplasser ved VTA-bedriftene VIUNO AS og 
FASVO AS har økt fra fire til femten plasser fra 2015 til 2017. Dette skyldes at flere unge brukere som 
er ferdige med videregående opplæring og har avlagt og bestått sin kompetanseprøve ikke har hatt 
arbeid å gå til. Antall medfinansierte VTA-plasser er for få til å møte kommunens behov for varig 
tilrettelagte arbeidsplasser. 
 
Arbeids- og sysselsettingstiltak (NAV) 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) 1) 
69 87 119 113 

Antall deltakere avsluttet i KVP  28 22 28 39 

Antall registrerte helt arbeidsledige 1 762 1 533 1 318 1 219 

Note: 1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få 
                    langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. 

 
Per juli 2017 var det i gjennomsnitt 74 deltakere i KVP, mens det i gjennomsnitt var 86 deltakere per 
måned i 2016. Kvalifiseringsprogrammet er et satsingsområde i 2018. Det var en nedgang i antall 
arbeidsledige i 2014, 2015 og 2016. Tendensen fortsetter i 2017. 
 
Økonomisk stønad til livsopphold; aldersgrupper og stønadstid 

 Antall 

 2015 2016 

Antall mottakere av økonomisk stønad til livsopphold totalt 1 995 2 102 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 382 420 

Stønadstid 7-12 måneder 662 700 

Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,2 5,2 

Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt 991 1 024 

Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt 516 522 

Antall husstander i midlertidig botilbud i alt 67 45 

 
Antall mottakere av sosialhjelp økte med 107 husstander fra 2015 til 2016. Per september 2017 var 
det 42 færre sosialhjelpsmottakere enn på samme tid i 2016. Ungdomsledigheten har også gått ned. 
NAV benytter alle virkemidler, statlige og kommunale, for å få personer i arbeid.  
 
Tjenester til flyktninger  

   Historikk/status 
  2013 2014 2015 2016 

Antall bosatte flyktninger via IMDi 1) 36 55 110 142 

Antall flyktninger mottatt introduksjonsstønad 132 125 149 228 

Note: 1) Ordinære flyktninger, ikke inkludert enslige mindreårige (EM).  

 
I 2017 skal det bosettes 113 flyktninger over 18 år, enslige eller familier. Per september 2017 var det 
bosatt 86 personer. Antall familiegjenforeninger har gått drastisk ned, fra 71 familiegjenforente i 2016 
til 38 familiegjenforente per september 2017. I 2016 og 2017 har det kommet færre asylsøkere til 



15 
 

Norge. Det forventes en lavere bosettingsanmodning til kommunene for 2018. Antall flyktninger som 
mottar introduksjonsstønad er 237 per september 2017. Introduksjonsprogrammet varer i inntil 3 år. 
Antall deltakere i programmet forventes gradvis redusert i planperioden, på grunn av forventet færre 
nybosatte flyktninger. 
 
Friskliv og mestring 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Antall brukere med tjenester/vedtak rusmestring   320  298  295 406 

Antall brukere i LAR – legemiddelassistert rehabilitering  139  144  104 108 

Antall brukere med vedtak bomestring, praktisk bistand     ..    24    22 42 

Antall brukere med fare for overdose 1)     ..     ..    19 9 

Antall overdosedødsfall bosted Fredrikstad 2)     5     2     1 2 

Antall brukere med tjenester/vedtak psykisk helse  172  180  271 343 

Antall brukere i dag- og aktivitetssenter for psykisk helse U3  135  123  116 120 

Antall brukere innvilget støttekontakt pr. 31.12  494  488  569 578 

Noter: 1) Brukerstatistikk om overdose startet i 2015 i fagsystemet Gerica. 
                2) Nasjonal statistikk fra Folkehelseinstituttet for 2017 utgis i 2018.  

  
Antall brukere som mottar tjenester innen rusmestring og psykisk helse økte med 13 prosent fra 2015 
til 2016. Antall vedtak og vedtakstimer har også økt. Årsak til økningen er sammensatt. Forekomst av 
psykisk uhelse øker generelt i befolkningen. Dreiningen i tjenesteprofilen mot tidlig intervensjon, 
utvidede åpningstider og mobile tjenester har gjort tjenestene tilgjengelig for flere innbyggere. 
Målgruppen for tjenester er utvidet til også å gjelde unge fra 16 år samt pårørende. Per september 
2017 er det 14 særlig ressurskrevende brukere med grunnlag for krav om refusjon innenfor 
tjenesteområdet psykisk helse. Med stor sannsynlighet vil det være en vedvarende vekst av brukere 
og et økt tjenestebehov. 
 
Fredrikstad kommune er pilotkommune i den nasjonale overdosestrategien 2014-2017. Bomestring og 
rehabilitering er et satsingsområde.  
 
Forebyggende lavterskeltilbud  

 Historikk/status 

Antall brukere 2014 2015 2016 

Frisklivssentralen  83 219 472 

Kreftkoordinator  55   70 147  

Mestringskurs (kommunikasjon, relasjon, endring og motivasjon) 12   24 24 

Pårørendesenteret psykisk helse og rusmestring 1)                        69 

Rask psykisk helsehjelp 2)                        87 

Noter: 1) Pårørendesenteret ble åpnet i mars 2016. Veiledning, støtte og mestringstiltak for pårørende.  
                2) Rask psykisk helsehjelp ble etablert i november 2016. Lavterskeltiltak for personer med lettere psykiske plager.  

 
Forebyggende lavterskel tilbud er lett tilgjengelige tjenester som skal bidra til å forebygge, redusere og 
mestre livsstilsrelaterte sykdommer. Strategien er støtte/hjelp til å bedre forutsetningene for god helse, 
og mestre utfordringer og belastninger i dagliglivet. Etterspørselen etter forebyggende lavterskeltilbud 
er stor og økende. Tiltak rettes mot den enkelte bruker, bestemte målgrupper og pårørende.  
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Fysio- og ergoterapi 

 Historikk/status  
 2013 2014 2015 2016 

Team voksne totalt 2 964 3 243 2 721 2 316 

- herav fysioterapi 880 1 082 979 947 

- herav ergoterapi 2 084 2 161 1 742 1 369 
     Team barn totalt 1 555 1 276 1 193 1 307 

- herav fysioterapi 1 351 1 159 1 038 1 130 

- herav ergoterapi 204 117 155 177 
     Team rehabilitering totalt 346 263 466 422 

- herav fysioterapi 346 107 228 216 

- herav ergoterapi 0 60 238 206 

 
Antall voksne mottakere av fysio- og ergoterapitjenester er redusert fra 2015 til 2016. Årsaken er 
endringer i brukergruppen, type forvaltningsoppdrag og avvikling av statlig tilskuddsordning. Antall 
henvisninger til fysioterapi er relativt stabilt. Personer som mottar ergoterapi har stadig mer 
sammensatte utfordringer og behov for langvarig oppfølging.  
 
Fysio- og ergoterapitjenester til barn har økt fra 2015 til 2016. Team barn og unge er styrket 
ressursmessig. Dette har gitt økt kapasitet i tjenestetilbudet og en økning i brukertall. Det er en økning 
av barn med store habiliteringsbehov og behov for sammensatte tjenester og koordinering. 
 
Innen hvert innsatsområde fokuseres det på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Målet er at 
brukerne kan bo hjemme lengst mulig, og mestre sin hverdag og aktiviteter ut fra alder og på de 
arenaer de oppholder seg. I den sammenheng pågår det et forbedringsarbeid på informasjon, 
opplæring og effektiv utlevering av hjelpemidler.  
  
Medisinske tjenester – legetjeneste og akuttilbud 

 Historikk/status 

 2014 2015 2016 

Antall innleggelser i kommunale akuttplasser (KAD) 477 605 736 

     - belegg i prosent 47 79 82 

Antall årsverk per 1 000 innbyggere – leger   1,07 1,09 1,06 

Antall legekonsultasjoner, legevakt 25 662 24 586 22 297 

Antall mottak digitale trygghetsalarmer1) .. .. 5 054 

Noter: 1) Inneholder også tester av alarmen. Alarmer fra omsorgsboligene kommer med på statistikken først hvis ansatte har 
                    viderekoblet den til legevakten. 

 
Antallet innleggelser i kommunale akuttsenger (KAD) har økt. Det er en positiv utvikling, da hensikten 
med dette tilbudet er å redusere/forhindre innleggelser i spesialisthelsetjenesten når kvaliteten på 
kommunens tilbud kan være like god eller bedre. Fra og med 2017 fikk personer med rus- og psykiske 
lidelser tilbud i akuttplassene. Dette har medført behov for tett samarbeid med virksomhet Friskliv og 
mestring og tilgang på korttidsplasser og andre fleksible løsninger etter utskriving fra akuttplassene. 
Dette er et tjenesteområde som må videreutvikles, da kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare 
pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling trer i kraft fra 2019. 
 
Legevakten mottar trygghetsalarmer og deltar aktivt i utvikling av velferdsteknologiske løsninger. Det 
samarbeides med flere nabokommuner om utvikling av en ny helsevakt/responssenter i Fredrikstad for 
mottak av alarmer med mer. 
 
Økonomiske virkemidler bolig – tilskudd 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Bostøtte – antall behandlede søknader 5 656 5 751 4 987 5 675 

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte hver mnd. 2 603 2 249 2 463 2 298 

Utbetalt bostøtte oppgitt i millioner 61,3 61,2 57,2 58,2 

 



17 
 

Uførereformen som trådte i kraft i 2015 fikk betydning for antall mottakere av bostøtte, da flere får 
avslag fordi deres bruttoinntekt har økt. De som da hadde løpende vedtak om bostøtte er ivaretatt i en 
overgangsregel, mens de som har uføretrygd og har søkt bostøtte fra 2017 ikke omfattes av 
overgangsregelen. Det er også innført nye regler for inntektsberegning fra 2017, og det gjenstår å se 
hvordan dette vil påvirke bostøtteutbetalingene. 
  
Kommunale boliger 

 Historikk/status 

 2013 2014 2015 2016 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 1 267 1 303 1 355 1 424 

Kommunalt eide boliger 954 988 1 033 1 074 

Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 311 315 322 350 

 
Det jobbes kontinuerlig med å framskaffe boliger i takt med behovene. Boliganskaffelser skjer i form 
av egne nybygg, kjøp av boliger og ved samarbeid med private aktører gjennom tildelings- og 
tilvisningsavtaler. Kjøp av boliger i trygge bomiljøer og en spredning av boligmassen i hele kommunen 
vektlegges. Normalisering og integrering er viktige prinsipper.  
 
 

Sammenligninger/nøkkeltall 
 

Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for 
ASSS-kommunene er satt til 100 (vist med rød linje) og inkluderer Oslo og egen kommune. Nivået på 
søylene for hver indikator viser prosent av dette snittet. I KOSTRA-tabellene er ASSS-snittet beregnet 
uten Oslo og egen kommune. 
 
Pleie- og omsorgstjenester 

KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 
innbygger 

16 490 16 684 17 160 18 357 14 592 13 670 14 866 

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 
innbygger 80 år og over 

364 696 370 395 386 316 406 246 332 729 346 763 413 887 

Andel innb. over 80 år med omsorgstjeneste 0,44 0,43 0,43 0,42 0,45 0,42 0,44 
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr 
innbygger 67 år og over 

106 551 106 361 108 585 113 347 96 017 103 543 119 221 

Andel innbyggere 80 år og eldre som er 
beboere på institusjon 

11,9 11,6 11,5 12,5 13,7 11,7 14,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker av pleie- 
og omsorgstjenesten totalt  

387 396 394 675 399 975 428 973 313 869 303 834 425 176 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker av 
hjemmetjenesten 

244 367 243 240 240 469 265 282 158 914 165 421 256 613 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr 
kommunal plass 

1 022 439 1 099 955 1 156 982 1 086 628 1 075 451 970 397 1 077 070 
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Tjenesteprofil innbyggere under 67 år 

 
 
Tjenesteprofilen på pleie- og omsorgstjenester til mottakere under 67 år har vært tilnærmet uendret de 
siste årene. Kommunens netto driftsutgifter til hjemmetjenester per innbygger 0-66 år har gått noe ned 
fra 2015, men ligger likevel 27 prosent over snittet, og høyest av de ti kommunene. Fredrikstad har 
imidlertid en høyere andel hjemmetjenestemottakere i aldersgruppen, slik at netto driftsutgifter til 
innbyggere 0-66 år fordelt per tjenestemottaker 0-66 år blir betydelig lavere, 15 prosent under snittet. 
 
Driftsutgifter til bolig med tilknyttet personell hele døgnet per beboer ligger 22 prosent høyere enn 
snittet.  
 
Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre 

 
 
Brukerbehovet målt ved Activities of daily living (ADL) innen hjemmetjenestene; hjemmesykepleien og 
praktisk bistand (hjemmehjelp) holder seg stabilt. Samtidig viser sammenlikningstall i ASSS-
kommunene at bistandsbehovet hos de fra 67 år og eldre i Fredrikstad, er 3 prosent høyere enn 
snittet.  
 
Andelen av befolkningen på 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester er 7 prosent høyere enn snitt i 
ASSS-kommunene (2016). Dette kan trolig forklares med Fredrikstads relative lave 
institusjonsdekning i ASSS-sammenheng.  
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Av de registrerte brukerne av hjemmesykepleien er omlag 30 prosent (445 brukere per juli 2017) i 
kategorien med omfattende bistandsbehov målt etter ADL. Det viser at hjemmetjenestene 
tilrettelegger for at flere kan bo lengre hjemme på tross av høy ADL-score, og at satsing på 
hjemmetjenester har positiv effekt.   
 
Sosiale tjenester 

KOSTRA nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 

  2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 

Netto driftsutg. sosialtjenester pr innb. 20-66 år 4 293 4 102 4 781 3 801 4 524 3 929 3 758 
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr 
innbyggere 20-66 år 2 189 1 958 2 121 2 555 1 965 1 733 1 828 
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i forhold til 
innbyggere 20-66 år (%)  4,6 4,0 4,1 4,3 4,1 3,8 3,7 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr 
mottaker 47 968 48 945 51 651 61 700 47 457 44 651 48 986 
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned pr 
mottaker 9 231 9 248 9 950 10 999 8 579 9 955 9 318 

 
 
Tjenesteprofil sosialtjenesten 

 
 
Ressursbruksindikatoren for sosiale tjenester ligger på snittet for ASSS-kommunene i 2016, mens den 
i 2015 lå 19 prosent lavere enn snittet. Det har vært en vekst i tilbud og antall årsverk i drift innen 
psykisk helse og rusarbeid på frisklivs- og mestringsområdet. Antall husstander som mottok 
sosialhjelp økte med 5 prosent (107 husstander), noe som påvirker ressursbruksindikatoren. Det er 
samtidig bosatt flere flyktninger i 2016, som har påvirket utbetaling av sosialhjelp. 
 
Tjenesteprofilen gjenspeiler de levekårsutfordringer Fredrikstadsamfunnet har. NAV gjennomfører 
flere tiltak knyttet til rett ytelse, aktivitetsplikt, markedsarbeid og veiledning. NAV jobber for å øke 
deltakelsen ved KVP. Tiltaksporteføljen inne psykisk helse og rusmestringsarbeid videreutvikles med 
flere gruppetiltak og mestringstilbud. Det forventes fortsatt vekst på dette området. 
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Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 

 
 
 
Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 

 
 

 
I 2016 var produksjonen innenfor kommunehelse 3,7 prosent lavere enn sammenliknbare kommuner. 
Samlet sett gikk produksjonen fra 2015 til 2016 ned med 1,1 prosent, mens snittet for 
sammenliknbare kommuner økte med 1,2 prosent. Produksjonsindeksen måles ved hjelp av 
indikatorer. Av de indikatorene som vedrører helse og velferd lå indikatoren årsverk av 
ergoterapeuter 16,8 prosent under snittet, indikatoren timer per uke av fysioterapeuter 9,1 prosent 
under, og indikatoren timer per uke av leger 5,8 prosent over snittet for sammenliknbare kommuner. 
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Målekort 
 

Perspektiv 
 
Strategiske mål Indikator 

Status 
siste 

måling 

Mål  
Skala 

2017 2018 

 
Brukere/ 
kvalitet 
 

Innbyggerne har 
mulighet for et 
selvstendig og verdig 
liv 
 
 
Alle bor trygt, i egnet 
bolig 
 
Helse- og 
velferdstjenestene er 
likeverdige, trygge og 
effektive 

- Oppdaterte tiltaksplaner2) 

 
- Mottakere av økonomisk   
  stønad til livsopphold  
  totalt3) 

 
- Antall uten fast bolig4) 

 
 
- Andel heltidsstillinger5) 
- Gjennomsnittlig5) 
  stillingsstørrelse 

98 
 

2 102 
 
 
 

70 
 
 

32 
 

66 

100 
 

2 000 
 
 
 

65 
 

 
.. 
 

.. 

100 
 

2 000 
 
 
 

60 
 

 
.. 
 

.. 

% 
 

antall 
 
 
 

antall 
 
 

% 
 

% 

Med-
arbeidere1) 

Godt arbeidsmiljø 
 

- Inngåtte lederavtaler 
 

7 
 

100 100 % 
 

God ledelse og godt 
medarbeiderskap 
 
 
 

- Mestringsorientert ledelse  
- Mestringsklima 
- Selvstendighet 
- Rolleklarhet 

4,0 
4,1 
4,1 
4,4 

 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

 

4,1 
4,2 
4,2 
4,5 

1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

 

Lavere sykefravær 
 

- Sykefravær i % 10,7 11,0 9,5 % 

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i %  2,7 0,0 0,0 % 

Interne 
prosesser 

Positiv avvikskultur 
 
 
 
 
 
Godt klimaarbeid 

- Avvik – Tjenestekvalitet 
- Avvik –    
  Informasjonssikkerhet 
- Avvik – HMS 
- Forbedringsforslag 
 
- Andel virksomheter som er  
  Miljøfyrtårn6 

4 836 
 

54 
1 061 

97 
 

12 

4 800 
 

65 
1 000 

100 
 

15 

4 800 
 

65 
1 000 

110 
 

30 

antall 
 

antall 
antall 
antall 

 
% 

Noter: 1) For medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er høyeste tall best. 
 2) Gjennomsnittlig andel oppdaterte tiltaksplaner i Omsorgssentre, Tjenester til funksjonshemmede og  

     Hjemmesykepleie.  
3) Antall brukere per år. 
4) Per januar 2017, ikke registrert i Folkeregisteret med adresse. 
5) Per august 2017. I satsingen på heltid skal det fastsettes årlige måltall.  
6) Målet er 100 prosent innen 2020. 

 
 

Mål, strategier og tiltak i planperioden  
 

Innbyggerne har mulighet til et selvstendig og verdig liv. 

 Brukermedvirkning og tydelige forventningsavklaringer.  
-    Økt fokus på individuell tilrettelegging av tjenestetilbudet gjennom spørsmålet «Hva er viktig 
     for deg?». Det skal være grunnleggende i all tjenesteyting.  

 Pårørende er en ressurs og viktig samarbeidspart. 
-    Implementere endring i helse- og omsorgstjenesteloven om plikt til selvstendig vurdering av  

pårørendes behov for avlastning, informasjon, opplæring, veiledning og omsorgsstønad, ved 
særlig tyngende omsorgsarbeid. 

-    Utprøve brukerråd og strukturerte allmøter på sykehjemmene. 
-    Pårørendesenteret innen psykisk helse og rusmestring etableres som et fast tiltak i ordinær drift  
     i 2018, etter en tilskuddsfinansiert prosjektperiode. Tilbudet skal bestå av informasjon,  
     veiledning og støtte blant annet i form av temakvelder og livsmestringskurs. 

 Helsefremmende arbeid og hverdagsmestring er grunnlaget i all tjenesteyting.  
-    Videreutvikle hverdagsrehabiliteringsteam.  
-    Planlegge og utrede en økning av dagaktivitetstilbudet fram mot 2020. 
-    Videreutvikle +Huset og aktivitetsparken for eldre. 
-    Videreutvikle mestrings- og rehabiliterings kurs/grupper for ulike brukergrupper. 
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 Redusere levekårsforskjeller.  
-    Bedre levekår og redusere dødelighet blant opiatbrukere ved å følge opp overdosestrategiens  
     tiltak. Herunder videreføre nylig etablert oppfølgingsteam etter livstruende overdoser, sammen 
     med ambulansetjenesten og feltpleien. 
 

Alle bor trygt, i egnet bolig.  

 Forebygge og redusere bostedsløshet. 
-    Rullere og følge opp boligsosial handlingsplan i forhold til registrerte boligbehov og ivareta et 
     helhetlig boligsosialt arbeid.  

 De som har behov, får bistand til å mestre boforholdet.  
-    Etablere trygghetspatrulje, videreutvikle bruk av velferdsteknologi og hjelpemidler i 

hjemmesykepleien.  
-    Utvikle differensierte bomestringstiltak innen psykisk helse og rusmestring. 
-    Satsing på ambulerende tjenester/team. 

 Utvikle differensierte botilbud.  
-    Utarbeide plan for heldøgns omsorg 2018-2040, for rehabilitering og utbygging 
     av sykehjemsplasser. 
-    Dekningsgrad og differensieringen av plasser i sykehjem vurderes kontinuerlig for tilpassing til 
     endrede behov og nye brukergrupper. 
-    Differensierte plasser for personer med dobbeltdiagnose (alderspsykiatri, demens, rus) 

planlegges på fase II Østsiden sykehjem fra 2019. 
-    Det prosjekteres nytt sykehjem i Onsøy med planlagt byggestart januar 2019.  

 Redusere levekårsforskjeller mellom geografiske områder, utvikle levende lokalsamfunn og 
gode møteplasser. 

-    Bruke blant annet resultatene fra levekårskartleggingen i planlegging av etablering av  
     kommunale boliger.  

 
Helse- og velferdstjenestene er likeverdige, trygge og effektive. 

 Innovasjon og tjenesteutvikling. 
-    Etablering av regional helsevakt/responssenter for digitale trygghetsalarmer og andre  

trygghetssignaler, herunder opplæring, kultur- og endringsarbeid. 
     -    Videreutvikle Fredrikstad til et demensvennlig samfunn.  

-    Undervisning av befolkningen i Demensvennlig samfunn videreføres 
-    Implementere anbefalte resultater fra modellen som utvikles i det nasjonale prosjektet 

Oppfølging etter demensdiagnose. Prosjektet avsluttes i mai 2018 og modellen planlegges  
innført etter dette. 

-    Innføre/implementere Tiltakspakke demens i hjemmesykepleien. 
-    Bruke ulike metoder for innhenting av brukererfaringer, særskilt innen friskliv, psykisk helse og 
     rusmestring. 
-    Frisklivssentralen videreutvikles med nye tilnærminger og metoder for å bidra til bedre 
     folkehelse. 
-    Rask psykisk helsehjelp er etablert som lavterskeltilbud til de over 16 år som opplever lette til 
     moderat depresjon, angst og søvnvansker. Tilbudet videreutvikles for å nå flere i målgruppen 
     unge og eldre. 
-    Utarbeide en plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne med mål og tiltak for å bedre  
     levekårene. 

 Nok ansatte med rett kompetanse i hele stillinger. 
-    Gjennomføre heltidssatsing, i samarbeid mellom ledere, ansatte/tillitsvalgte og politikere. 

 Aktivt samarbeid med frivillig sektor.  
-    Rekruttering og arbeid med å beholde frivillige er et satsingsområde innenfor alle  
     tjenesteområder. 

 Brukererfaringer benyttes i forbedring og utvikling av tjenestetilbudene. 
-    Prøve ut metodikken i pasientens fotspor for å avdekke forbedringsområder i tjenestetilbudet. 
     Utprøvingen skal skje på korttidssenteret. 

 Samordning og kontinuitet. 
-    Øke tilgjengeligheten på tjenester i avdeling Psykisk helse og rusmestring – satsinger er  
     igangsatt ved vakttelefon for publikum og samarbeidsparter alle dager i uken hvor ansatte reiser 
     ut ved behov (kl. 09.00 – 21.00 alle ukedager og i helgen fra kl. 10.00 – 17.00). Avdelingen har i  
     tillegg tilstedeværelse på helsestasjon for ungdom og veileder i spørsmål om psykisk helse og 
     rusmestring to ganger i uken.   
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-    Gjennomføre forprosjekt pasient- og brukersikker kommune ved: 
Innføring av pasientsikkerhetstavler (risiko og oppgavetavle) og forbedringstavler. Opplæring 
gjennomføres som læringsnettverk for ledere. 

-    Pasientsikkerhetsvisitter prøves ut i ett omsorgssenter. 
 
 
 

Økonomi 
 

Tall i tusen kroner 
(I 2018-kroner)1) 2018 2019 2020 2021 

Vedtatt ramme 2017 1 718 258 1 718 258 1 718 258 1 718 258 
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2017-2020  20 889   44 239 67 472 67 472 

Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2018-2021 -1 888 -6 307 -8 577 11 976 
     

Rammeendringer     

Overføring kommuneoverlege fra Kultur, miljø og byutvikling 1 203 1 203 1 203 1 203 
Generell rammestyrking 10 000 10 000 10 000 10 000 

Helsetjenester barn/barnebolig 6 000 6 000 6 000 6 000 
Kompensasjon for økt innslagspunkt tilskudd til  
særlig ressurskrevende tjenester 11 486 11 486 11 486 11 486 
Avlasterdommen – lønnsmessige konsekvenser 8 000 12 000 12 000 12 000 

Økte arealkostnader til Teknisk drift -1 436 -582 -582 -582 

Rammereduksjon -3 382 -3 382 -3 382 -3 382 

     

Endringer i statsbudsjettet     

Boligsosiale tilskudd 656 656 656 656 

Helsenett, ny finansieringsmodell -486 -486 -486 -486 

Frivilligsentraler 100 100 100 100 

Opptrapping rusfeltet 5 618 5 618 5 618 5 618 

Endringer som følge av forlik i Stortinget i desember 2017:     

Opptrapping rus  1 379 1 379 1 379 1 379 

Frivillighetssentralene – tilskudd  46 46 46 46 

     

Endring i Bystyret 7.12.2017     

Netto endringer 7 000 7 000 7 000 7 000 

     

Netto ramme 1 783 441 1 807 228 1 828 191 1 848 744  

Note: 1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si justert med pris- og lønnsvekst. 

 
 
 
Tall i tusen kroner 

(I 2018-kroner)1) 
Justert budsjett 2017 2) Budsjett 2018 

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto 

Stab helse og velferd 184 291 292 078 -107 786 188 913 103 877 85 036 

Tildelingskontoret for helse og velferd 178 248 6 048 172 200 128 851 33 205 95 646 

Etat tjenester til funksjonshemmede 507 531 83 333 424 199 573 187 200 834 372 353 

Etat omsorgssentre 569 890 161 153 408 737 563 026 174 996 388 030 

Etat hjemmesykepleie  520 313 100 899 419 414 507 733 91 008 416 725 

Friskliv og mestring 200 113 35 460 164 654 222 908 34 873 188 035 

Mat, vaskeri og praktisk bistand 101 388 37 148 64 240 101 252 37 874 63 378 

NAV 253 425 72 539 180 886 242 918 68 680 174 238 

Netto ramme 2 515 200 788 657 1 726 543 2 528 788 745 347 1 783 441 

Noter:       
1) Alle tall er i 2018-kroner, det vil si at budsjettall for 2017 per 1.12.2017 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,6 prosent. 
2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett 2017 gjelder overføring av årsverk fra andre seksjoner. 

 
 



24 
 

Endringer etter behandling i Bystyret 7.12.2017 og i helse- og velferdsutvalget 13.12.2017 
Seksjonen fikk ved Bystyrets behandling av handlingsplan for 2018-2021 en styrking på 7 millioner 

kroner i 2018, som videreføres i planperioden. 

For 2018 vedtok helse- og velferdsutvalget å disponere styrkingen på følgende måte: 

 2,0 millioner kroner i økt tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner. 

 1,3 millioner kroner til hverdagsrehabilitering.  

 0,15 millioner kroner til +Huset.  

 0,5 millioner kroner til arbeidet med pasient- og brukersikker kommune.  

 3,05 millioner kroner til økt bruker- og behovsvekst, spesielt innenfor områdene psykisk helse 
og rusmestring og tjenester til funksjonshemmede.  

 
Denne rammestyrkingen på 7 millioner kroner er innarbeidet i økonomitabellene over. Det samme 
gjelder en styrking innen rus og tilskudd til frivilligsentralene som kom etter forlik i Stortinget i 
desember 2017, samt noen overføringer av midler fra stab helse og velferd til de tjenesteytende 
enhetene og mellom enhetene, etter at det er konkludert med hvilke enheter som skal utføre gitte 
oppgaver.  
 
Seksjonen har for 2018 en netto ramme på i underkant av 1,8 milliarder kroner. 
Organisasjonsendringer, flytting av oppgaver med tilhørende økonomiske midler mellom enheter, samt 
flytting av poster for kjøp av tjenester fra private, brukerbetaling og tilskudd, gjør at tallene i tabellen 
ikke er direkte sammenliknbare mellom justert budsjett 2017 og budsjett 2018.  
 
Seksjonen hadde ved inngangen til siste tertial 2017 et høyere driftsnivå i enkelte etater/virksomheter 
enn vedtatt revidert budsjett. Merforbruket ses i vesentlig grad i sammenheng med økt volum og 
kompleksitet innen lovpålagte tjenester, som forventes videreført inn i 2018.  
 
Høyesterettsdom fra juni 2016 – avlasterdommen – stadfester at avlastere og støttekontakter skal 
behandles som ordinære arbeidstakere med rettigheter hjemlet i arbeidsmiljøloven. Arbeidsrettslige og 
økonomiske konsekvenser av dommen kan påføre kommunen økte utgifter. Det kan også komme krav 
om etterbetaling for inntil tre år. Det er budsjettert med 8 millioner kroner til dette forholdet i 2018, 
stigende til 12 millioner kroner fra og med 2019. Etter at ny tariffavtale/særavtale for området er 
opprettet, er det signalisert at ekstrakostnadene kan bli noe lavere enn først antatt, hvilket kan gi et 
handlingsrom. Dette er p.t. usikre tall. 
 
Utbygging, rehabilitering og drift av heldøgns omsorgsplasser er en økonomisk hovedprioritering i 
perioden. Selv ved videreføring av en stabilt lav dekningsgrad for sykehjemstilbud vil 
befolkningsutviklingen medføre økte driftsutgifter til sykehjem i planperioden. Det arbeides med ny 
Plan for heldøgns omsorg 2018-2040, som ferdigstilles i 2018. Etter regelendring og ekstraordinært 
økt investeringstilskuddsramme i Husbanken, arbeides det i tillegg høsten 2017 med forslag om økt 
takt på utbygging/rehabilitering av sykehjemsplasser.  
 
Det er vedtatt å videreføre antall sykehjemsplasser på 2017-nivået til og med 2018, med en økning til 
596 plasser i drift i 2019 og 2020 og 627 plasser i drift fra 2021. Dette innebærer etablering av 
kapasitetsmessig handlingsrom for ytterligere oppgraderinger av andre sykehjemsbygg, i tråd med 
kommende plan for heldøgns omsorg 2018-2040. Med dette opplegget settes 31 flere plasser i drift fra 
2020 til 2021, til en økt driftsutgift på omtrent 35 millioner kroner.  
 

Note: 1) Kommunale akuttplasser (KAD-senger) ikke medregnet (11 plasser). 

 
 

 Status/framskrivning 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Status 20171) 576 576 576 576 576 

Sum plasser i drift ihht. gjeldende vedtak 576 576 596 596 627 

Dekningsgrad for planlagt tilvekst 16,0 15,6 15,8 15,5 16,0 
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Bosetting og integrering av flyktninger  
Fredrikstad kommune vedtok å bosette 135 flyktninger i 2017, hvorav 115 voksne og familier og inntil 
20 enslige mindreårige. I 2018 er Fredrikstad kommune anmodet om å bosette 55 flyktninger, hvorav 
2 enslige mindreårige. Det mottas integreringstilskudd for bosetting av flyktninger innenfor en 
femårsperiode. Budsjettet legger til grunn at bosettingen i 2018 reduseres med om lag 54 prosent, 
samt at det budsjetteres med 30 familiegjenforente. Det utgjør et integreringstilskudd på omlag 100 
millioner kroner i 2018. Tiltak vurderes kontinuerlig, innenfor rammen av integreringstilskuddet.  

 
Aktiviteter og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger er budsjettert i barneverntjenesten, i Seksjon 
for utdanning og oppvekst. 
 
 
Hovedtiltak for effektiv og god drift i planperioden 
Seksjonen fortsetter kontinuerlig fornyings- og forbedringsarbeid innen vedtaksinnretning, 
tjenesteutvikling, teknologibruk, organisering, ledelse, arbeidsorganisering og økonomistyring. Det 
framskaffes stadig nye styrings- og brukerdata, og det er stort fokus på utvikling, innovasjon og 
nytenking.  
 
Ressursenheter, heltidskultur og sykefraværsreduksjon 
Det arbeides løpende med å tilpasse og forbedre ressursenhetene i seksjonens tre etater, med vekt 
på å rekruttere og beholde rett kompetanse og tilpasse arbeidsorganiseringen til behovet. Det er i 
2017 igangsatt en ny satsing på innføring av heltid som norm for driften i seksjonen. Hovedfokus er på 
å fremme kvalitet i tjenester og tilgang på arbeidskraft framover, samtidig som forbedret 
arbeidsorganisering – med færre medarbeidere i større stillinger – også forventes å gi positiv 
økonomisk effekt over tid. Arbeidsmetodikken vektlegger utvidet medvirkning.  
 
NED-satsingen (samarbeidsprosjekt mellom KS og NAV for å gi drahjelp til kommuner for å få ned 
sykefravær) på redusert sykefravær gjennomføres i 2017, med forventet fokus og effekt også i 2018. 
Seksjonen har redusert sykefraværet fra over 14 prosentpoeng ved inngangen til 2014, til rundt 10 
prosent per august 2017.  
 
Innføring og bruk av velferdsteknologi 
Arbeidet med innføring og videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger videreføres. Opptrapping 
av digitale trygghetsalarmer, elås og etablering av helsevakt prioriteres i 2018. Velferdsteknologien 
skal styrke den enkeltes mestringsevne, støtte pårørende og samtidig bidra til forbedret tilgjengelighet, 
ressursutnytting og kvalitet på tjenestetilbudet.  
 
Gjennomgang og effektivisering av kostnadskrevende og ekspanderende tjenesteområder  
Seksjonen forsetter arbeidet med å effektivisere driften ved hjelp av analyser av ASSS-data og 
innovative driftsmodeller, med prioritet på tjenester til funksjonshemmede og psykisk helse og 
rusmestring. 
 
Samlokalisering av tjenester i etat Tjenester til funksjonshemmede 
Avlastningstilbudet til funksjons- og utviklingshemmede barn og unge har kapasitetsproblemer, og en 
del av behovet dekkes for tiden ved kjøp av private plasser. Bystyret vedtok i 2017 kjøp av Furutun, 
som antas å bli disponert til samlokalisering av avlastnings- og dagtilbud innen tjenester til 
funksjonshemmede. Nye lokaler forventes å legge til rette for mer effektiv drift.  
 
 
Omprioriteringer og nye tiltak 
Seksjonen fikk ved Bystyrets behandling av handlingsplanen for 2017-2020 en styrking av rammene 
med 20,8 millioner kroner i 2018, med økning utover i perioden, for å håndtere et økende behov for 
omsorgstjenester på enkelte områder. Styrkingen ble sett i sammenheng med lav sykehjemsdekning, 
befolkningsutvikling i antall eldre og kommunens tunge vektlegging av hjemmebaserte tjenester.  
 
Sett i lys av den samlede økonomiske situasjonen, settes flere av tiltakene nå på vent.  
Formannskapet anbefaler i sin innstilling til Bystyret å styrke hverdagsrehabilitering med 1,3 millioner 
kroner i hele planperioden, en økning fra 0,7 millioner kroner til totalt 2,0 millioner kroner. Forslag til 
revidert budsjett 2018 framkommer i tabellen under, i kolonnen som heter rev.2018.  
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Tall i 1000 kr 
Tall i tusen kroner 

2018 Rev.2018 2019 2020 2021 

Innføring av hverdagsrehabilitering, pukkelkostnad  6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Trygghetspatrulje i hjemmesykepleien  4 700 2 700 4 700 4 700 4 700 

Kvelds- og/eller helgeåpne dagtilbud for eldre/syke/demens  4 200 0 0 0 0 

Trygghetsbemanning i omsorgsboliger etter behov (anslag)  4 000 0 0 0 0 

Sum i anslåtte beløp  18 900 4 700 6 700 6 700 6700 

 

 Hverdagsrehabilitering er innført fra 2017. Innføring av denne arbeidsmetodikken forventes å føre 
til større grad av egenmestring og selvstendighet for den enkelte, og på sikt et redusert 
tjenestebehov. 

 Trygghetspatrulje i hjemmesykepleien skal følge opp et økende antall trygghetsalarmer og andre 
akutte og ekstraordinære hendelser. Det er satt som mål å ha i drift 2 500 trygghetsalarmer innen 
utgangen av 2019. Det foreslås en noe utsatt oppstart i 2018, og budsjettet er nedjustert til 2,7 
millioner kroner. 

 Kvelds- og/eller helgeåpne dagtilbud for eldre/syke/personer var planlagt styrket for at innbyggere 
skulle kunne bo lengre hjemme, redusere behovet for hjemmesykepleie og utsette behov for 
heldøgns omsorgsplass. Det er ikke funnet rom for denne styrkingen.  

 Trygghetsbemanning i omsorgsboliger for eldre/syke var planlagt for å bidra til å utsette behov for 
et mer omfattende sykehjemstilbud. Det er ikke funnet rom for denne styrkingen.  
 

Det er innenfor seksjonens samlede ramme innarbeidet omprioriteringer og nye tiltak, som vist i 
følgende tabell:  
 
 

Nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet innenfor rammen 

Tall i tusen kroner  2018 2019 2020 2021 

Økt tjenestebehov innen psykisk helse og rusmestring, bo- og 
avlastningstjenester og BPA – netto  24 500 24 500 24 500 24 500 

Bortfall og endring av tilskuddsordninger  3 700 3 700 3 700 3 700 

Støttekontakttjenester – aktiv fritid, under utvikling 1 300 1 300 1 300  1 300 

VTA-plasser unge, økt ant 2017 – helårseffekt 2018 700 700 700 700 

Hjelpemiddellager – styrking 2017, helårseffekt 2018 1 000 1 000 1 000 1 000 

Brukerbetaling fysioterapi, nasjonal regelendring  1 600 1 600 1 600 1 600 

Nødnett og ny vaktordning legevakt 2 000 2 000 2 000 2 000 

Helsevakt/responssenter trygghetsalarmer/velferdsteknologi 2 400 3 600 3 600 3 600 

Nytt vaskeri, oppstart fra 2. kvartal 2018 2 000    
Gjennomføring av effektivisering, fornying, heltidssatsing, pasient- 
og brukersikker kommune 5 000 5 000 5 000 5 000 

Lønnsvekst utover rådmannens prispåslag 2018, ressursenheter 1 000 1 000 1 000 1 000 

TV-signaler til sykehjem  600 600 600 600 

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp 45 800 45 000 45 000 45 000 

 
I tillegg til tabellen over er det innarbeidet drift av et økt antall sykehjemsplasser i 2019 (22,8 millioner 
kroner), 2020 (27,3 millioner kroner) og 2021 (35 millioner kroner), som er finansiert av tidligere 
bevilgninger.  
 

 Kommunen kjøper for tiden tjenesten drift av hjelpemiddellager fra FASVO AS. Behovet er økende. 
Ny avtale skal inngås fra våren 2018.  

 Ved nasjonal avvikling av den såkalte sykdomslisten for fysioterapitjenester fra og med 2017 var 
uttrekket i rammen på 2,6 millioner kroner. Prognose tilsier at kommunen for 2018 kan budsjettere 
med en inntekt beregnet til 1 million kroner, slik at tjenesten må kompenseres med ytterligere 1,6 
millioner kroner ut over 2017-nivå.  

 Ny helsevakt/responssenter for trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi skal betjene flere 
kommuner i Østfold. Totalkostnaden er beregnet til 7,3 millioner kroner per år, med delårseffekt i 
2018, og en egenandel for Fredrikstad kommune foreløpig beregnet til 3,6 millioner kroner per år.  

 Seksjonen får økte lønnsutgifter som følge av tiltak for å sikre rekruttering av høgskolepersonell til 
ressursenhetene.  
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Innsparingstiltak/økte inntekter 
Etter en helhetsvurdering av driftsbudsjettet for 2018, inkludert påkrevde nye tiltak og overordnede 
effektiviseringskrav, vurderes det som nødvendig å gjennomføre innsparings- og effektiviseringstiltak 
tilsvarende 24,4 millioner kroner i 2018, som det framkommer av tabellen under.  
 

Tall i tusen kroner 2018 2019 2020 2021 Konsekvenser/kommentarer  

Omsorgssentre inkl. Fredrikstad 
korttidssenter. Reduserte 
lønnsutgifter – forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering 
og redusert sykefravær. 
 

-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 Tiltaket kan medføre HMS-utfordringer 
og en opplevelse av standardreduksjon i 
tjenestetilbudet. 

Hjemmesykepleie inkl. medisinske 
tjenester. Reduserte lønnsutgifter – 
forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering 
og redusert sykefravær. 
 

-3 500 -3 500 -3 500 -3 500 Tiltaket kan medføre HMS-utfordringer 
og en opplevelse av standardreduksjon i 
tjenestetilbudet. 

Tjenester til funksjonshemmede. 
Reduserte lønnsutgifter – forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering, 
redusert sykefravær og mer 
ambulante tjenester. 
 

-5 700 -10 600 -10 600 -10 600 Tiltaket innebærer innslag av nye 
arbeidstidsordninger og omprioritering 
av personell. Tiltaket kan medføre HMS-
utfordringer og en opplevelse av 
standardreduksjon i tjenestetilbudet. 

Friskliv og mestring. Reduserte 
lønnsutgifter – forbedret 
arbeidsorganisering/effektivisering, 
redusert sykefravær og mer 
ambulante tjenester. 
 

-4 900 -10 100 -10 100 -10 100 Tiltaket innebærer innslag av nye 
arbeidstidsordninger og omprioritering 
av personell. Tiltaket kan medføre HMS-
utfordringer og en opplevelse av 
standardreduksjon i tjenestetilbudet. 

Økt salg, effektivisering og stram 
styring av vikarbruk; Mat, vaskeri og 
praktisk bistand. 

-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 Kostnader ved innføring av ett ekstra 
måltid mat på sykehjem er beregnet til å 
koste cirka 3 millioner kroner. Det har 
medført effektiviseringskrav i 2017 og 
deler av dette er videreført i 2018. 
Tiltaket kan medføre HMS-utfordringer. 
 

Flere selvhjulpne sosialklienter og 
reduksjon i sosialhjelp; NAV. 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Videreføring/økt fokus på tiltak kan bidra 
til flere i aktivitet/arbeid og redusere 
antall sosialhjelpsmottakere, stønadstid 
og utbetaling.  
 

Sum i anslåtte beløp -24 400 -34 500 -34 500 -34 500  

 
For å håndtere omprioriteringer og nye tiltak tilsvarende 45,8 millioner kroner er seksjonen styrket med 
10,0 millioner kroner, flere planlagte tiltak er utsatt og satt på vent, og det er innarbeidet 
salderingstiltak på 24,4 millioner kroner.  
 
Fredrikstad kommune mottok ny anmodning om bosetting av flyktninger i november 2017. 
Anmodningen er lavere enn foregående år, men høyere enn hva sentrale myndigheter først 
signaliserte og som ble lagt til grunn i rådmannens forslag til HP 2018-2021, som ble framlagt  
25. oktober 2017 og lå til grunn for formannskapets behandling og innstilling 23.11.2017. 
Tilpassingsbehovet på 12 millioner kroner er redusert, og tiltak er nå tilpasset innenfor 
integreringstilskuddet. 
 
Innsparingstiltakene foreslås videreført i hele planperioden, og må suppleres med ytterligere tiltak i 
årene som kommer.  
 
Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden: 

 For å sikre større økonomisk robusthet er det ønskelig å etablere en driftsbuffer for årlig forventet, 
men ikke spesifisert behovs- og brukervekst. Det er ikke funnet rom for dette i 
handlingsplanperioden. I tiden som kommer kan det forventes ytterligere bruker- og behovsvekst 
innen psykisk helse og rusmestring, hjemmesykepleie (gradvis flere eldre og flere hjemmeboende 
med demens), sykehjem (er budsjettert), 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.  



28 
 

 Helse- og velferdsseksjonen har stort behov for vakt- og sikringstjenester. Det er ikke budsjettert 
med økt kjøp av vakt- og sikringstjenester. 

 Det er budsjettert med en inntekt på 8,4 millioner kroner for salg av tjenester til annen kommune, 
som er beheftet med økonomisk risiko relatert til diskusjon om ansvarsforhold. 

 Det vises for øvrig til redegjørelse for nye prioriteringer og tiltak i tabell fra handlingsplan 2017-
2020, som det likevel ikke er funnet rom for i planperioden. 
 
 

Investeringer  

 
 

 Tall i millioner kroner 2018 2019 2020 2021 

 Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Utstyr Helse og velferd  3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

Velferdsteknologi 4,5 0,0 4,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 

Vaskeri (tot. 43,6 mill kr) 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Østsiden sykehjem fase 2  
(tot. 195 mill. kr) 113,0 0,0 113,0 37,0 83,0 -46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Usikre anslag:                  

Sykehjem utbygging og rehab. 7,6 0,0 7,6 196,9 13,8 183,1 311,5 27,5 284,0 392,0 163,2 228,8 

Personalbaser bofellesskap 2,9 0,0 2,9 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 
Furutun rehabilitering og tomt 
(erstatning Kiæråsen) 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NAV-bygg innredning og utstyr 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum investeringer 201,1 0,0 201,1 246,9 96,8 150,1 324,5 27,5 297,0 405,0 163,2 241,8 

 
 
Utstyr helse og velferd 
Beløp er styrket med 0,5 millioner kroner ut over vedtatt handlingsplan 2018-2021.  
 
Nybygg/rehabilitering av flere sykehjem – usikre anslag  
Posten omfatter usikre anslag for nybygg og rehabilitering som er under planlegging, og ikke er P85-
beregnet.  
 
Det vises til vedtak om at Onsøyheimen sykehjem rives, og at det prosjekteres et nytt sykehjem på 
tomten med inntil 120 plasser. Byggestart for nytt sykehjem vil være ved årsskiftet 2018/2019. 
Budsjettet er oppjustert med 2 millioner fra 2017 til 2018 (KPI på 2,8 prosent), samt omperiodisert fra 
2018 til 2021. Tallene er foreløpig ikke P85-beregnet.  
 
Stortinget har ekstrabevilget 2,15 milliarder i økt tilsagnsramme for investeringstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjem for 2017. Det er også nye tilskuddsregler, med avtakende mulighet for å 
få tilskudd til prosjekter som ikke helt og fullt driftes i tillegg til opprinnelig antall heldøgns 
omsorgsplasser. I lys av dette oppfordrer Husbanken kommunene til å handle raskt og søke om 
tilsagn for prosjekter som er under planlegging. Det arbeides med å framskynde søknad om tilsagn om 
tilskudd til et nytt Fredrikstad helsesenter med 144 plasser, til erstatning for dagens korttidssenter, og 
vises til særskilt sak om dette.  
 
Personalbaser bofellesskap  
I 2018 er det planlagt en investering på 2,9 millioner kroner, en økning på 0,4 millioner fra 2017. Dette 
på grunn av økte kostnader ved Gamle Kirkevei.  
 
Erstatning for Kiæråsen – Furutun, rehabilitering og tomt  
Bystyret kjøpte i 2017 Furutun. Det legges opp til at Seksjon for helse og velferd får disponere bygget, 
som oppfølging av Bystyrets verbalvedtak om framskaffelse av alternative arealer til Kiæråsen, og det 
må gjennomføres en enklere rehabilitering før bygget tas i bruk.  
 
Nytt NAV-bygg – innredning og utstyr  
NAV vil fra 2018 leie nytt kontorareal på Værste. Lokalene krever en del ny innredning og elektronisk 
utstyr, tilsvarende 12 millioner kroner.  
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Selvfinansierende boliginvesteringer 

Tall i millioner kroner   2018     2019     2020     2021   
  Brutto  Tilsk.  Netto Brutto  Tilsk.  Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto 

Byggeprosjekter 43,9  3,1  40,8  61,1  17,3  43,8  52,8  11,0  41,8  5,0  0,0  5,0  
Prosjektering, rehabilitering, 
radontiltak 8,0  1,0  7,0  7,0  1,4  5,6  7,0  1,4  5,6  7,0  1,4  5,6  

Kjøpsramme 30,0  6,0  24,0  35,0  7,0  28,0  35,0  7,0  28,0  35,0  7,0  28,0  

Diverse eneboligtomter 10,0  2,0  8,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

"Leie til eie" 5,0  0,0  5,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Sum investeringer 96,9 12,1 84,8 103,1 25,7 77,4 94,8 12,4 75,4 47 8,4 38,6 

 
 

Egenbetalinger og gebyrer 
 

Satser for egenbetalinger og gebyrer er justert i samsvar med prisvekst. Egenbetalinger for kurs i regi 
av Frisklivssentralen og andre instanser i Seksjon for helse og velferd har fått en tilleggsbestemmelse 
som regulerer egenandelsnivået for nye kurstilbud som etableres i perioden. 
 
I tråd med overordnede prinsipper beskrevet i Bystyresak 84/17 – Egenbetalinger for helse- og 
velferdstjenester – forslag til nye satser, tas det sikte på en ny justering av egenbetalingssatsene fra 
2019. 

 
 

Arbeidsgiverstrategi 
 

Aktivt arbeid med oppfølging av arbeidsgiverstrategien handler om god utøvelse av rollen som 
arbeidsgiver og utvikling av kommunens organisasjonskultur. 
 
Fredrikstad kommune skal ha attraktive arbeidsplasser. Det betyr at vi er gode til å beholde og 
videreutvikle egne ansatte, og tiltrekke oss og rekruttere nye medarbeidere og ledere. 
 
Fredrikstad kommune skal være en endringsdyktig og lærende organisasjon. Det betyr at vi evner å 
møte kravene til omstilling og endring på gode måter, og lærer og utvikler oss i takt med samfunnet. 
 
De fem innsatsområdene nedenfor legges til grunn for nå disse målene: 
 

 Tydelig ledelse 
- Alle ledere skal inngå lederavtale med sin nærmeste leder.  
- Ledere med personalansvar skal delta på obligatoriske LUP lederkurs. 

 

 Riktig kompetanse 
- Ledere skal gjennomføre utviklingssamtaler med alle medarbeidere.  
- Alle virksomheter skal jobbe med kommunens nye etiske prinsipper gjennom å involvere 

ansatte i etisk refleksjonsarbeid. 
- Ledere skal ta i bruk tiltak og følge opp arbeidet for å nå målet om heltid som det normale for 

driften. 
 

 Verdiskapende samspill 
- Alle virksomheter skal jobbe med utvikling av godt leder- og medarbeiderskap, gjennom blant 

annet å sette mål og utforme tiltak for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. 
Minimum skal det settes et mål for bevaring og et område for forbedring av resultat fra 10-
FAKTOR. 

- Ledere skal legge til rette for at medarbeidere får økt kompetanse om hele organisasjonen, og 
ønsker om og muligheter til å ta kontakt på tvers. 

- Virksomhetene skal sikre god kommunikasjon og brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene, 
også når det gjelder nytenkning og innovasjon. 

 

 Helsefremmende arbeidsplasser 
- Ledere skal følge opp felles føringer for systematisk HMS-arbeid, med særlig fokus på det 

helsefremmende arbeidet. 
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- Alle virksomheter skal sette mål og konkretisere tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen, 
med spesielt fokus på reduksjon av sykefravær. 

 

 Smidig organisasjon 
- Ledere skal gjøre seg kjent med og ta i bruk ulike verktøy og metoder i arbeidet med å utvikle 

en innovasjonskultur, og bidra til mer innovativt arbeid i kommuneorganisasjonen og 
tjenesteytingen. 

- Virksomhetene skal ha fokus på innovativ tjenesteyting og effektivisering ved hjelp av 
elektroniske arbeidsredskap. Ledere må legge til rette for og bidra til at ansatte har kompetanse 
til å ta i bruk digitale verktøy. 

 
 

HMS 
 

Vi har helsefremmende arbeidsplasser der ansatte opplever mestring og meningsfullhet i 
arbeidshverdag. 

a) Leder skal sørge for at virksomhetsplanene ivaretar systematisk HMS-arbeid i henhold til 
internkontrollforskriften. Rådmannens HMS-system skal brukes som verktøy. 

b) Alle virksomheter skal sørge for opplæring og medvirkning av alle aktørene i det systematiske 
HMS-arbeidet. Kompetansen skal vedlikeholdes. Det skal spesielt legges vekt på 
arbeidsmiljøopplæring av leder i sammenheng med LUP og HMS-gruppens deltagelse på 
rådmannens overordnede HMS-dag 2018. 

c) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid skal jobbe videre med kildene til nærvær.  
d) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid bidrar til aktive og kompetente HMS-grupper.  
e) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid bidrar til åpenhet for å fremme god forbedrings-, 

avviks- og varslingskultur. 
f) Alle aktører i virksomhetens HMS-arbeid skal bidra til å kartlegge farer og problemer, og på 

bakgrunn av dette vurdere risiko og utarbeide tiltak. All risikovurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet skal dokumenteres i Kvalitetssystemets risikomodul. 

 
 
IA (Inkluderende arbeidsliv) 
 

Forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting 
og frafall fra arbeidslivet. 

 Alle virksomheter skal sette mål og gjennomføre tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen 
om:  
- redusert sykefravær 
- økt rekruttering av personer med redusert arbeidsevne/funksjonsevne, og ivaretagelse av   
  egne ansatte med redusert funksjonsevne 
- økt reell pensjoneringsalder. 

Virksomhetene skal rapportere på måltall og måloppnåelse i Fredrikstad kompasset. 
 
Alle virksomheter skal sette mål og konkretisere tiltak for å følge opp intensjonene i IA-avtalen, med 
spesielt fokus på reduksjon av sykefravær og arbeide med det arbeidsrelaterte fraværet.  
 
 
Kommunikasjon og brukermedvirkning 
 

Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til 
Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter. 

 Skape realistiske forventninger til kommunens tjenester gjennom gode elektroniske 
tjenestebeskrivelser. 

 Informere gjennom flere kanaler slik at innbyggerne er sikret lik tilgang. 

 Utvikle en sterk servicekultur slik at innbyggere opplever det positivt å være i kontakt med 
Fredrikstad kommune. 

 Spørre og lytte til innbyggere og ta dem med på råd i utviklingen av tjenestene. 
 
Bygge omdømme for Fredrikstad kommune og samfunnet Fredrikstad. 

 Skape en positiv og samlende organisasjonskultur der medarbeidere er gode ambassadører for 
kommunen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
http://riskmanager/hms/SitePages/HMS.aspx
http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/Opplring%20HMS/LEDEROPPL%C3%86RING,%20HMS.docx&action=default
http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/HMSgrupper/N%C3%A6rv%C3%A6rets%20kilder%20presentasjon%20fra%20HMS-dag%202016.pptx&action=default
http://riskmanager/hms/SitePages/HMS-Grupper.aspx
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 Fortelle de gode historiene om hva egen virksomhet og Fredrikstad kommune leverer og bidrar 
til. Være bevisst på at vi er ambassadører for egen arbeidsplass og bygge omdømme gjennom 
kommunikasjon og adferd. 

 Bidra til at Fredrikstad oppleves som en attraktiv kommune å besøke, bo og jobbe i. 

 Legge til rette for samhandling, medvirkning og dialog med innbyggere og ulike aktører i 
Fredrikstadsamfunnet. 

 
Virksomhetene skal sikre god kommunikasjon og brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene, også 
når det gjelder nytenkning og innovasjon.  
 
 

Folkehelse og levekår 
 

Realisere folkehelseplanen 

 Alle virksomheter skal vurdere tiltak for å følge opp relevante strategier i folkehelseplanen og 
levekårskartleggingen i sitt plan- og budsjettarbeid. 

 Alle saksbehandlere skal vurdere folkehelse og levekår i politiske saker jamfør saksmalen. 
Virksomhetene skal vurdere om det er nødvendig med kompetansehevende tiltak for å utføre 
dette oppdraget. 

 Øke antall lærlinger i planperioden slik at antall lærlinger i Fredrikstad kommune dobles. 
 
 

Klima og miljø 
 

Alle virksomheter har et ansvar for å ta miljø- og klimahensyn gjennom å: 

 Bli sertifisert som Miljøfyrtårn og bidra til å oppfylle kommunens mål om at samtlige 
virksomheter skal være Miljøfyrtårn-sertifisert innen 2020. 

 Bidra til å realisere mål og tiltak i Klima- og energiplanen og orientere seg om status for 
utviklingen innen sitt ansvarsfelt. 

 Tilrettelegge for at ansatte kan sykle på tjenesteoppdrag. 

 Redusere matsvinnet og klimafotavtrykket til matvarene som kjøpes inn. 
 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Alle virksomheter skal ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Bruke virksomhetens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å planlegge det 
systematiske beredskapsarbeidet. 

 Dokumentere virksomhetens beredskap gjennom en beredskapsplan med vedlegg. 

 Involvere kommunens beredskapsutvalg i arbeidet.  
 
 

Interne prosesser 
 

Alle virksomheter skal ha en aktiv bruk av avvikssystemet i sitt forbedringsarbeid.  

 Arbeide med å skape en positiv avvikskultur med mål om at alle avvik blir registrert. 

 Bruke avvikssystemet i sitt forbedrings- og innovasjonsarbeid og styrke internkontrollen. 
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Organisasjonskart – seksjon Helse og velferd 1.9.2017 

 

 

 

 

 

 

Kommunalsjef

Etat Tjenester til 
funksjonshemmede

Etat Omsorgssentre Etat Hjemmesykepleie
Virksomhet 

Friskliv og mestring
Virksomhet Mat, vaskeri 

og praktisk bistand
NAV Fredrikstad

Stab helse og velferd Tildelingskontoret for helse og velferd
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