
Harmoniseringsarbeid
Helse, sosial og omsorg



Kommunesammenslåing krever 
gjennomgang av forvaltningspraksis

Målet er:

• forutsigbarhet og likeverdighet for alle søkere av kommunale tjenester innen 
helse, sosial og omsorgsfeltet

• medarbeidere som har lik håndtering av lovpålagte tjenester 

• medarbeidere som gjør skjønnsmessige vurderinger ut fra en felles forståelse

• å videreføre de rutinene, reglene og planene fra de tre tidligere kommunene 
som vurderes som de beste

• å utvikle ny praksis der det er nødvendig



Stor bredde i harmoniseringsbehovet

• 5 programområder som alle har harmoniseringsbehov

• Stor bredde i omfanget; fra harmoniseringer som forutsetter politiske 
beslutninger til de som kan gjennomføres administrativt

• I noen tilfeller har harmoniseringen særlig betydning for de ansattes 
arbeidssituasjon, da drøftes arbeidet med tillitsvalgte

• I økonomiplan 2021 – 2024 gir rådmannen en oversikt over status på  
pågående harmoniseringsarbeidet

• I denne presentasjonen viser vi status på harmoniseringsoppgavene som 
forventes, eller allerede har blitt lagt frem til politisk behandling 



P 04 - Helse

Behov Beskrivelse Status

Avtaleverk for selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeuter

De tre kommunene har hatt ulikt 
avtaleverk. Det er et mål å ha ett felles 
avtaleverk i kommunen

Arbeidet pågår

Psykososial beredskap Den psykososiale beredskapen skal 
etableres med utgangspunkt i de 
muligheter som ligger i den nye 
kommunen

Organiseringen er gjennomført. 
Utvikling av innretning og 
samarbeidsformer er under arbeid

Tildelingskriterier for innleggelse i 
sykehjem og helsehus

Dette inkluderer også bruk av 
kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Arbeidet pågår, i samarbeid med P 06 
«hjemmetjeneste og institusjon»



P 05 – tjenester til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

Harmoniseringsarbeidet som pågår er av administrativ karakter. Dette handler 
for eksempel om harmonisering av roller og funksjoner i tjenestene og 
harmonisering av dag- og aktivitetstilbudene og avlastningsenhetene.



P 06 – Hjemmetjenester og institusjon

Behov Beskrivelse Status

Harmonisering av gebyrer og 
egenbetaling

Det har vært ulike egenbetalingssatser i 
de tre tidligere kommunene

Det meste er harmonisert gjennom 
økonomiplan 2020 – 2023 og i forslag 
til økonomiplan 2021 – 2024. Det 
arbeides med harmonisering av 
tilbudet fra ernæring og kjøkkendrift, 
som er ulikt på grunn av blant annet 
ulike produksjonsmetoder

Tildelingskriterier for innleggelse i 
sykehjem og helsehus

Gjelder kriterier for tildeling av 
sykehjem, hjemmetjenester, bolig med 
videre.

Arbeidet pågår, i samarbeid med P 04 
«helse»



P 07 – Rus og psykisk helse

Harmoniseringsarbeidet som pågår er av administrativ karakter. Dette handler 
for eksempel om å etablere lik forvaltningspraksis knyttet til blant annet 
ambulerende tjenester og hvorvidt disse vurderes som lavterskeltilbud eller 
vedtaksfestede tilbud. 

Målet er å gi raskere hjelp. Flere vil få hjelp tidlig gjennom Lavterskel Mottak 
via grupper og kurs. I tillegg vil en mindre, og riktigere, andel av befolkningen 
få individuell hjelp i hjemmet av ambulante tjenester.



P 08 – Sosialtjeneste, etablering og bolig
Behov Beskrivelse Status

Høy/ lav sats på stønaden til unge deltakere i 
introduksjonsprogram

Statens veileder gir anledning til at unge, mellom 
18 og 25 år kan ha en lavere stønad enn voksne 
deltakere. Nedre Eiker kommune hadde samme 
sats for alle i introduksjonsprogrammet (etter 
individuell vurdering av unge som bor hos 
foresatte), mens de to andre kommunene hadde 
lav sats for unge. 

Det er innført høy sats (2,5 G) til alle deltakere, 
etter individuell vurdering. Dette etter politisk 
beslutning (sak 0021/20).

Stønader til flyktninger I tidligere Drammen kommune og i Svelvik 
kommune var det NAV som behandlet søknader 
om etableringsstønad til flyktninger mv, mens det i 
Nedre Eiker var flyktningetjenesten som gjorde 
dette, etter kommunalt reglement

Gjennomført etter politisk vedtak.
Kommunalt reglement for stønader til flyktninger 
ble behandlet av kommunestyret i sak 0021/20, og 
er nå implementert. 

Kommunal ordning med husleiestøtte Tidligere Drammen kommune hadde en ordning 
hvor leietakere i tilpassede kommunale boliger, 
med lav inntekt, ble innvilget en husleiestøtte

Ordningen er gjort tilgjengelig for alle husstander i 
målgruppen i kommunen. Det arbeides med 
forenkling av forvaltningen. Dersom forenklingen 
medfører behov for justering av retningslinjene for 
ordningen, vil det bli lagt frem ny sak, 
(retningslinjene er vedtatt av Bystyret i tidligere 
Drammen kommune)


