1. Differensiere og gi bedre tilrettelagte
avlastningstjenester i lokalene som er til rådighet i
dag

2 000 000

2. Vokse smartere ved å legge til rette for økonomisk
effektive enheter.

2 400 000

3. Redusere private kjøp

3 000 000

4. Videreutvikle transportmulighetene

1 600 000

5. Forsterke arbeidet med tidlig innsats. Dreie
ressursene til mer ambulerende tjenester.

-

1. Differensiere og tilrettelegge for
avlastningstjenester i lokalene som er til rådighet i
dag

2 000 000

• Mer tilrettelagt tilbud etter individuelle behov gir også bedre
brukersammensetning
• Etablere ett sted for times avlastning, før og etter skole tid. 
• Endringene medfører at noen brukere får endret lokasjon for hvor
avlastningen gis

2. Vokse smartere ved å legge til rette for økonomisk
effektive enheter.

2 400 000

• Når endringer knyttet til differensiering av avlastningstilbudet er
gjennomført, frigjøres boenheter som dermed kan tilbys til personer med
nedsatt funksjonsevne og har behov for bolig med stedlige tjenester.
• Høyere antall brukere gir mer økonomisk drift i turnus, selv om brukernes
vedtak om tjenester ikke endres.
Eksempel: 1:1-oppfølging av tjenestemottaker utløser behov for 4,8 årsverk

3. Redusere private kjøp

3 000 000

• Kjøpte tjenester tilbys i egen regi - dette blir en mulighet å drifte med
mindre økonomiske midler når boenhet kan tilbys i økonomisk effektive
enheter som også er tilpasset tjenestemottaker .
• Eksakt effekt avhenger av hvor tjenestemottakeren ønsker å bo i Drammen
kommune og hvilke tjenester som er tilknyttet dette tjenestestedet fra før.

4. Videreutvikle transportmulighetene

1 600 000

• Tjenestemottakere transporteres i egen regi
• Sikrer fagpersonell og behov for trygghet hos tjenestemottakere
• Øker muligheten for tjenestemottakere til å kunne delta på dag- og
aktivitetssenter

• Tilbudet medfører at helsepersonell er sjåfører / ledsagere

5. Forsterke arbeidet med tidlig innsats. Dreie
ressursene til mer ambulerende tjenester.

• Eksempler på gode resultater og effektiv drift må utvikles
• Personalet må jobbe annerledes enn i dag
• Krever tid å skape trygghet hos tjenestemottakere
• Mer samarbeid på tvers av tjenester gir økt stabilitet i tjenestereisen

-

