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Bakgrunnen for innsikt og strategi for P05

Drammen kommunen vurderer at andel innbyggere med 

nedsatt funksjonsevne er forventet å øke fremover, og 

som følge av dette også behovet for kommunale helse-

og omsorgstjenester. 

Hovedvekten av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene til denne brukergruppen ivaretas av 

Tjenesteområde P05 i Drammen. 

På bakgrunn av forventet økning i andel brukere med 

behov for heldøgns bemannede botilbud for ulike 

brukergrupper, har kommunen igangsatt et arbeid for å 

se på hvordan kommunen best mulig kan møte økt 

etterspørsel.



Bakgrunnen for felles innsikt og strategi for P05

Det er ønskelig å innhente kvalitetssikrede kvantitative data og analyser av dagens 

tjenestetilbud. Dette skal også kunne brukes i forbindelse med helhetlig strategi for 

bolig- og omsorgsbygg for denne målgruppen.

Analysene skal brukes som grunnlag for å utvikle mulige framtidsscenarier, 

inkludert økonomiske konsekvenser. Scenariene skal fange opp trender i tjeneste-

og boligutvikling, nasjonale føringer, veiledere og anbefalinger. 

Gjennomgangen skal gi administrasjonen og politikerne et beslutningsgrunnlag for 

å vurdere behov og etterspørsel opp mot dagens kapasitet



Oppsummering fra arbeidet
► Vurderingen er at kommunen har gjort gode grep for å sikre kvalitet og tildeling av tjenester i tråd med 

BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), men det er muligheter for forbedring

► Totalt sett er Drammens utgifter for mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse lavere enn 

snittet 

► Hovedvekten av utgiftene er knyttet til ulike tjenester i bolig. 

► Drammen har relativt høye utgifter til barnebolig og avlastning i institusjon for barn og unge. Årsaker til 

noe høyere utgifter til barnebolig skyldes flere brukere enn snittet. 

► Utgifter til tjenester i bolig for voksne er noe lavere i Drammen enn i snittet. Hovedårsaken er at 

Drammen har noe lavere andel tjenestemottakere, men analyser viser også at årsverk per plass ikke er 

spesiell høy.  

► Kommunens egne data viser at behovet for boliger med stedlig bemanning vil øke med 30 % innen 

utgangen av 2030. 



Oppsummering fra arbeidet

►Skal kommunen lykkes med mer bærekraftige tjenester for denne 

målgruppen må man etablere tilbud om bolig med stedlig bemanning samtidig 

som man jobber med tiltak som medfører at behovet for slike tjenester blir 

mindre fremover.

► Tjenestens antakelser om fremtidige behov for tjenester er større enn forventet 

innbyggervekst for målgruppen (demografisk vekst). Dette betyr at det 

økonomiske presset på tjenestene vil bli større enn det kommunen kan 

forvente å få kompensert fra staten. 



Anbefalt å «vokse smartere»

«Å vokse smartere» vil kreve en helhetlig tilnærming og et tett 

samarbeid mellom politikk og administrasjonen og kommunens  

innbyggere. En fremtidsrettet tjeneste må ha et bærekraftig 

kostnadsnivå. Det medfører at i videreutviklingen av strategier og 

tjenester må kommunen både tenke kvalitet og økonomi.
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