Bolig og omsorgsbygg
Workshop med Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
10.09.2020

Hvor er prosjektet nå?
Fremdriftsplan

Workshop 10. september
• Agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Innledning
Presentasjon av de fire scenariene med tilhørende spørsmål
Pause
Diskusjon i grupper – basert på spm som er stilt under hvert scenario
Pause
Plenum – innspill/diskusjon (v/Hovedutvalgsleder)
Oppsummering (v/Dir)

Scenario 1
• Vi bygger sykehjem som møter veksten i
antall innbyggere som er 80 år og eldre
• Lik andel innbyggere som er 80 år eller eldre
bor på sykehjem i 2032 som i dag (8 %)
• Antallet omsorgsboliger med
heldøgnbemanning opprettholdes som i dag.

Løsning

Forutsetninger

Økonomisk konsekvens

Det etableres totalt 223
nye sykehjemsplasser

Lik andel personer over 80 år som bor Investering
på sykehjem som i dag. Ingen
Anslag på mellom 900
justering for vekst i omsorgsboliger
millioner og 1,2 milliarder
kroner netto
En sykehjemsplass koster ca. 5
millioner kroner å bygge.
Drift
En sykehjemsplass koster mellom 1
Ca. 250 millioner per år
og 1,2 millioner kroner å drifte.

Brutto og netto, forenklet framstilling.
Sykehjem i Krokstadelva, kun støtte for nye plasser.
1 051 000 000
- 210 200 000
- 133 622 000
707 178 000
5 524 828

Brutto
Trekke ut moms
Støtte, husbanken
Netto
Netto pr. plass

Plasser
Nye

Avvikle
128

Netto økning Sats
-57
71 1 882 000

Sykehjem tilsvarende i Krokstadelva,
kun nye plasser og på tomt vi eier.

1 051 000 000
- 210 200 000
- 240 896 000
599 904 000
4 686 750

Brutto
Trekke ut moms
Støtte, husbanken
Netto
Netto pr. plass

Kilde: Husbanken

Spørsmål knyttet til scenario 1
• Skal kommunen eie eller leie alle sine formålsbygg? Hva gjør vi med de 3
leide byggene som skal erstattes om 10 år?
• Bør kommunens spesialiserte plasser sentraliseres på en eller få
institusjoner eller skal alle tilbud være tilgjengelig i kommunedelene?
• Bør kommunen tilrettelegge for langtidsplasser i sykehjem i alle
kommunedeler eller bygge større og færre sykehjem? Hva er nært nok?
• Har kommunen mulighet til å allokere tilstrekkelige ressurser til investering
og drift?

Scenario 2
• Vi bygger flere omsorgsboliger som møter
veksten i antall innbyggere som er 80 år og
eldre.
• Kapasiteten for sykehjemsplasser opprettholdes
som i dag (365 plasser).
• Dekningsprosenten sett i forhold til det totale
tilbudet om heldøgnsomsorg opprettholdes som
i dag, 11.2%.

Løsning

Forutsetninger

Bygging av 330 nye omsorgsboliger Kapasiteten for
i kommunal regi
sykehjemsplasser
opprettholdes som i dag.
Dekningsprosenten er på
samme nivå som i dag.
Økt bemanning i
hjemmetjenesten

Økonomisk konsekvens
Investering:
Bygging av 330 nye omsorgsboliger:
Ca. 1.3 milliarder kroner
Drift:
Heldøgns-bemanning i 330
omsorgsboliger:
Ca. 180 millioner kroner-inkludert
husleieinntekter

Spørsmål knyttet til scenario 2
• Er det realistisk og ønskelig å dekke fremtidens behov kun med utbygging
av omsorgsboliger og ikke sykehjemsplasser?
• Bør kommunen bygge ut omsorgsboliger for spesielle målgrupper. (f. eks
demenslandsby e.l.) eller integrere omsorgsboligene i etablerte
boligområder
• Har kommunen mulighet til å allokere tilstrekkelige ressurser til investering
og drift?

Scenario 3
• Ingen kommunal utbygging av nye sykehjem eller
kommunale omsorgsboliger.
• Hjemmebaserte tjenester styrkes, inkludert
hjemmebaserte heldøgnstjenester. Trygghets- og
mestringsskapende teknologi brukes i større grad
• Styrket forebyggende arbeid og samarbeid med
frivillige/humanitære organisasjoner, tilgang på
avlastningstilbud og rehabiliteringstilbud. Vil kunne
utsette/redusere behovet for heldøgnsomsorg slik
at dagens kapasitet er tilstrekkelig, selv om antallet
innbyggere øker.

Løsninger

Forutsetninger

Styrking av hjemmetjenesten • Styrking av bemanning og kompetanse i
slik at behovet for
hjemmetjenesten
heldøgnstjenester dekkes
Velferdsteknologiske
løsninger og hjemmebaserte
tjenester styrkes, slik at
behovet for heldøgnsomsorg
dekkes fullt ut

Kommunen inngår
samarbeidsavtaler med
frivillige/ humanitære
organisasjoner

Økonomisk konsekvens
Drift:
Hjemmetjenesten styrkes
med 76 millioner

• Kontinuerlig styrking av velferdsteknologisk kompetanse og innsikt.
• Innkjøp av teknologiske løsninger
• Tilstrekkelig god infrastruktur
• Økt bemanning i hjemmetjenesten
• Etablering av trygghets-skapende tiltak og
tiltak for å motvirke ensomhet og isolasjon
(eks korttidsplasser og dagsentre)

Investering:
Bygging av f.eks 40
korttidsplasser; 200
millioner kroner.

• Kommunens tjenestetilbud som ikke er
lovpålagt erstattes av
frivilligheten/humanitært arbeid.
• Vil forutsette kommunale tilskuddsmidler

Avhengig av antall avtaler
og innholdet i disse. Settes
til 7 millioner for å
synliggjøre en kostnad.

Drift: Velferdsteknologi med
dagens rammeavtale utgjør
20 millioner .
40 korttidsplasser utgjør 40
millioner.
Dagtilbud utgjør 27
millioner.

Spørsmål knyttet til scenario 3
• Hvordan kan samarbeid med frivillige og lag og foreninger bidra til å
utsette eller redusere behovet for mer omfattende tjenester og motvirke
ensomhet?
• Kan økt tilgang på korttidsplasser og rehabilitering redusere
etterspørsel/behov for langtidsplass på sykehjem?

Scenario 4
• Ingen kommunal utbygging av nye sykehjem eller
kommunale omsorgsboliger.
• Kommunen samarbeider med private utbyggere/
boligbyggelag om etablering av omsorgsboliger
med tilleggstjenester, som for eksempel er finansiert
i husleien. Det søkes løsninger med privateide/ leide
boliger som er tilpasset et omfattende
tjenestetilbud

Løsninger

Forutsetninger

Mulige økonomiske konsekvenser
for kommunen
Kommunen tar initiativ til Samme dekningsgrad for heldøgnsomsorg Investering
samarbeid med private
som i dag.
• Eventuelt kjøp av inntil 10 % av
aktører om etablering av
boligene som kan leies videre, 33
minst 330 boliger som er Den enkelte kan kjøpe eller leie
millioner kroner.
tilpasset for
• Markedspris tilsvarer innskudd for
heldøgnsomsorg
Tjenestebehovet dekkes delvis av
omsorgsbolig, satt til 1 mill.
kommunen, delvis av private eiere
• Investeringskostnader finansieres
• Kommunens hjemmetjeneste styrkes i
delvis ved leieinntekter
takt med demografisk utvikling/tilbud
Drift
om private tjenester
• Husleiestøtte til leietakere i de
• Behov for kommunale tjenester kan
kommunalt eide boligene, ca. 1
Kommunen bruker
utsettes/reduseres ved at
million per år.
reguleringsplaner og
tilleggstjenester er innbakt i leiepris
• Hjemmetjenester tilsvarende
utbyggingsavtaler aktivt
• Kommunen kan har avtale med private
veksten i antall innbyggere,
leverandører om tjenesteleveranse
beregnet ut fra dagens etterspørsel:
I dag mottar ca. 1300 innbyggere
Kommunen gir økonomisk bistand til de
80+ hjemmetjenester, i 2032 vil
som ikke selv har økonomi til å leie eller eie
dette kunne øke til ca. 2200
innbyggere
• Kostnad 199 millioner kroner.

Spørsmål knyttet til scenario 4
• Bør private få en større rolle i å dekke behovet for omsorgsboliger som den
enkelte innbygger må bekoste selv?
• Er det en kommunal plikt å skaffe deg en bolig bare fordi du blir eldre?
• Bør kommunen gi husleiestøtte for å forhindre behov for sosialhjelp

Kostnadsanslag for de 4 scenarioene
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Bygge sykehjem

Bygge omsorgsboliger

Hj.basert, velf.tek, kortt.

Private
omsorgsboliger

Investering

900 til 1.200

1.300

200

33

Drift

250

180

170

200

Tall i mill. kr.
Anslagene er estimater som grunnlag for diskusjon og det
er usikkerhet i tallene, i særlig grad for scenario 3 og 4.
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