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Et tilbakeblikk (1)
• I Hovedutvalgets møte 03.06. orienterte vi om «Balanse 2021» og om at vi
ville møte utfordringene med:
• Analyse av KOSTRA-tall
• Stram styring og oppfølging
• Balanse 2021, med utarbeiding av forslag til kostnadsreduserende tiltak

• Vi orienterte også om at samlet innsparingseffekt ikke ville kunne komme opp
i 90 mill. som var utgangspunktet for prosjektet, men tiltak med en
helårseffekt på 75 mill. kroner og med effekt i 2021 på 31 mill.
• Vi orienterte videre om de 15 tiltakene som vi hadde funnet fram til og som
skulle gi skisserte innsparingseffekter.

Et tilbakeblikk (2)
• I juni-møtet baserte vi forslaget til innsparingseffekter på kostnadsanslag
etter det vi på det tidspunktet kjente til for kostnadskomponentene for de 15
tiltakene.
• Nå har vi fått et langt bedre grunnlag å beregne innsparingseffekter – etter
gjennomføring av delprosjekter med langt grundigere kartlegginger og
analyse
• I møtet la vi fram tiltak som ble anslått til spareeffekter i 2021 på 31 mill.
kroner og i 2022 på 75 mill. kroner etter fordelingen på neste bilde:

Et tilbakeblikk (3)
Tiltak (beløp i millioner kroner)

Effekt 2021

Årseffekt

3,5

10

Spesialisering av sykehjemsplasser

1

3

Omdisponering av plasser

3

10

2,5

7,5

Vikarpool/ressurssenter

4

12

Organisering av aktivitetssentre og vurdering av kafedrift

0

0

Redusere private kjøp

3

6

Samordne kontorfaglige ressurser

0,7

1

Harmonisere drift i ernæring og kjøkkendrift

0,9

0,9

Beste praksis

0

0

Omsorgsboligkonseptet

0

0

Organisering av nattjenesten

0

0

Abonnementsløsning dagsenter

0

1,5

Reduksjon utskrivningsklare pasienter

1

1,5

Organisering av P06 hjemmetjenester og institusjon

0

0

Stram styring/andre tiltak

12

21,6

Sum

31

75

Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid

Arbeid på tvers av kommunedelsgrenser/tidligere kommunegrenser

Et tilbakeblikk (4)
• Vi har ikke forlatt målet om en samlet års-effekt av de 15 tiltakene på 75 mill.
• Målet står fast, men det har vist seg at gjennomføringen av tiltakene har vært
langt mer krevende enn forutsatt.
• Forslagene til tiltak er nå bearbeidet og nødvendig kartlegging og
dokumentasjon er utarbeidet
• Ledelse og ansatte i virksomhetene er jevnlig informert. Vi holder
Mermedbestemmelsesmøter hver 14. dag og har i tillegg informasjonsmøter
til ansatte
• For de tiltakene som krever drøfting i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven og
Hovedavtalen, er dette gjennomført for 6 av tiltakene

Samordning av sparetiltakene (1)
• Ved utarbeiding av forslag til tiltak i mai/juni foretok vi en spesifisering av
fokusområdene som det nå ikke vil være mulig å måle resultatene etter.
• Vi har vært nødt til å se alle tiltakene som virker inn mot hjemmetjeneste og
ressursteam i sammenheng, slik at det som tidligere var splittet i:
• Arbeid på tvers av kommunedelsgrenser og tidligere kommunegrenser
• Ressursteam
• Beste praksis

er vurdert samlet som «Tiltak knyttet til hjemmetjenesten»
• En feilkilde ved dette er at ressursteam også skal virke inn mot
institusjonstjenesten, men vi velger denne inndelingen for å unngå at effekter av
tiltak regnes to ganger.
• Da enkelte effekter først vil kunne oppnås sent i gjennomføringen er også 2023 lagt
inn i tabellen på neste side:

Ny hovedoversikt med spareeffekter 2021, 2022 og 2023
Tiltak (beløp i millioner kroner)

Ny vurdering
Effekt
2022
Effekt i 2023

Effekt
2021

Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid

0

16

16

Spesialisering av sykehjemsplasser

0

3

3

Omdisponering av plasser

0

3

3,6

Tiltak knyttet til hjemmetjenesten

0

27

27

Redusere private kjøp

3,5

6

6

Samordne kontorfaglige ressurser

0,7

1

1

Harmonisere drift i ernæring og kjøkkendrift

0,9

0,9

0,9

Abonnementsløsning dagsenter

0

1,5

1,5

Reduksjon utskrivningsklare pasienter

0

1,5

1,5

Organisering av P06 hjemmetjenester og institusjon

0

0

0

Stram styring/andre tiltak

12

10

14,5

Sum

17

70

75

Orientering om status for tiltakene (1)
• Det er tilrettelagt for gjennomføring av:
• Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid
• Med etablering av tverrfaglige møter i virksomhetene og tettere oppfølging fra
fagpersonell inn mot brukere /pasienter vil vedtakene bli langt bedre tilpasset den
enkeltes behov. Det er lagt inn en kostnadsbesparelse på 50 timer pr. avdeling.
Totaleffekten på årsbasis er beregnet til 16 mill. kroner
Vi legger da følgende resonnement til grunn:
• Erfaringer fra andre kommuner tilsier at man må redusere på eksisterende og nye
vedtak
• Rapport fra Agenda Kaupang bekrefter at Drammen kommune har mange små
vedtak som kan løses gjennom andre tilbud – Dette krever en omsorgstrapp med
flere trinn enn de vi anvender pr. dags dato

Orientering om status for tiltakene (2)
• Tiltak innenfor institusjonstjenesten
• Dette innbefatter både spesialisering av sykehjemsplasser og omdisponering av
plasser
• Vi har tilrettelagt for spesialisering av sykehjemsplasser og utarbeidet opplegg for
omfordeling av plasser i samsvar med politiske vedtak i juni i år – årseffekten av
tiltakene er beregnet til 6,6 mill. med 3 mill. for omdisponering av plasser og 3,6
mill. for spesialisering av sykehjemsplasser.
• Beregningene baseres på endringer i pleiefaktorer for spesialiserte plasser og med
en gjennomsnittlig årsverkskostnad pr. medarbeider på 710.000 kroner

ering om status for tiltakene (3)
• Tiltak innenfor hjemmetjenesten
• Dette innbefatter tre av tiltakene som vi orienterte om i mai, nemlig «Beste
praksis», Arbeid på tvers av kommunedelsgrenser og tidligere kommunegrenser,
ressursteam, samt organisering av hjemmetjenesten.
• Vi har analysert bemanningsbehovet i de ulike avdelingene og funnet fram til beste
praksis med erfaringer fra de avdelinger som har vist gode resultater. Resultatene
fra disse analysene er lagt til grunn for bemanning av hele hjemmetjenesten.
Årseffekten av tiltakene er 27 mill. kroner

• Etablert ressursteam (vikarpool) i 4 av virksomhetene for å kunne benytte
egne ansatte til inndekning av ledige vakter i turnus og derved unngå å
bruke eksterne vikarer.

Orientering om status for tiltakene (4)
• I tillegg har vi gjennomført å fått målsatte effekter av følgende
tiltak:
• Redusere private kjøp

• Målet for inneværende år var 3 mill. kroner og 6 mill. i 2022. Vi har oppnådd en
reduksjon på 3,5 mill. kroner i år og holder fast ved en besparelse på 6 mill. i 2022

• Samordne kontorfaglige ressurser

• Målet var en innsparing i år på 0,7 mill. og i 2022 1,0 mill. Innsparingseffekten i år
er oppnådd og sparemålet for 2022 står fast.

• Harmonisering av ernæring og kjøkkendrift

• Målet var en innsparingseffekt i år på 0,9 mill. og tilsvarende effekt i 2022.
Innsparingseffekten i år er oppnådd og vil også gi tilsvarende resultat i 2022.

Orientering om status for tiltakene (5)
• Omsorgsbolig konseptet
• Arbeidsgruppen som har utredet tiltaket har avlagt sitt. Forslag og vil bli fulgt
opp etter erfaringer som gjøres med etablert opplegg for omsorgsboligene på
Helleristningen. Tiltaket har ikke målsatte innsparingskrav i 2021 eller 2022

• Organisering av nattjenesten
• Arbeidet pågår. Det er ikke målsatt spareeffekter i 2021 eller 2022

• Innføre abonnementsløsninger for aktivitetssentrene
• Opplegg for abonnementsløsning er utarbeidet, men på grunn av pandemien
har det ikke vært mulig å innføre ordningen. Spareeffekten på 1,5 mill. i 2022
står fast.

Orientering om status for tiltakene (6)
• Reduksjon i utskrivningsklare pasienter
• På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å ta ut effekt av dette
tiltaket. Situasjonen har i stedet blitt slik at vi får en økt utgift på 1,5 mill.
kroner

Organisering av hjemmetjenester og institusjon
• Ny organisasjonsmodell for hjemmetjenester og institusjon er besluttet
• Medfører større virksomheter som bedrer mulighetene for å utvikle
tjenestene i samme retning
• Ny modell innebærer:
• Samling av hjemmetjenester, inkl. omsorgsboliger med heldøgns tjenester og dag- og
aktivitetstilbud i egne virksomheter
• Somatiske institusjoner samles i en virksomhet
• Demensinstitusjoner samles i en virksomhet
• Ernæring og kjøkkendrift og tjenestetildeling og koordinerende enhet er uendret

Stram styring
• I dette tiltaket inngår:
• Stram budsjettoppfølging i forhold til tildelte midler
• I lys av spesialisering av sykehjemsplasser vil man minske kostnader i forbindelse
med fastvakter, oppbemanning og ekstra nattevakter.
• Dette krever tydeligere koordinering av plasstildelingen.
• Redusert overtid. Med utgangspunkt i korona-året 2021 antar vi at det ligger store
muligheter i et «normalår» å arbeide med langt færre overtidstimer.
• Samordningseffekter som følge av ny organisasjonsstruktur i P06
• Økt lederkraft
• Dette er anslått til 10 mill. kroner
• For 2021 er det oppført 12 mill. som samleeffekt for tettere oppfølging av
budsjettene og konkrete tiltak innenfor virksomhetene fra oppstarten av Balanse
2021, samt særskilte tiltak gjennomført på Øren og Marienlyst/Strømsø.
• Mulige innsparinger i 2022 utover dette er innsparinger i nattjenesten og samordning
av aktivitetssentra.

Merutgifter som spiser opp effekter av
tiltakene
• Selv om det oppnås spareeffkter av tiltakene som det er vist til i oversiktene foran,
kan vi ikke fremvise en netto innsparingseffekt i 2021.
• Innsparingene totalt i 2021 som utgjør 17 mill. kroner spises opp av andre
merutgifter i forhold til budsjett. Dette gjelder for lave avsetninger til dekning av:
•
•
•
•

Vinterferie,
Påskeferie
Mai-fridager
Sommerferie

til sammen 10 - 12 mill.

• Merutgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter som følge av pandemien – 1,5 mill.
• Ny tjenestekonsesjon for BPA – netto effekt 7,5 mill. kroner
• Økte utgifter til ivaretakelse av BPA-tjenester – nettoeffekt ca. 2,0 mill. kroner

Hjemmetjenester og Institusjon – P06

