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Spørsmål 73 (2020) fra Tony Burner (SV): Kjøp av eksterne tjenester 
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1. Hvilke eksterne tjenester er det kommunen kjøper i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg?  

 
2. Hva koster de?  

 
3. Hvilke av disse tjenestene er det mulig for kommunen å tilby selv med minst like god kvalitet, men 

med lavere omkostninger, i minst et treårs-perspektiv?   
 
Svar 
 
Svar på spørsmål 1 
Kjøp av avlastningstjenester og mer langvarige heldøgnstilbud for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne P05 kan gjøres både av kapasitetshensyn, men også av hensyn til for eksempel 
tilgjengelig kompetanse. 

 
Innenfor institusjon og hjemmetjenester (P06) kjøpes det: 
- Langtids botilbud i institusjon med tilrettelegging for mennesker med demens 
- Midlertidig opphold i institusjon for avlastning eller korttidsopphold 
- Langtids botilbud i institusjon og hjemmebaserte botilbud med spesialkompetanse, f.eks. behov for 

helsepersonell med kompetanse på taktilt språk, respiratorbehandling, m.m. 
 
Innenfor tjenester tilknyttet rus- og psykisk helse (P07) kjøpes det: 
- ulike type døgnbaserte tiltak for brukere som kan ha kognitiv svikt, rusmisbruk eller psykisk lidelse, 

eller en kombinasjon. Kjøpene har som regel et relativt kort tidsperspektiv.  Dette utgjør ca. 70 % av 
kjøpene 

- «privat pleie» på ulike gårder. Dette er botilbud med heldøgnsomsorg som i praksis fungerer som en 
langtidsplass hos en familie. De fleste som omfattes av tilbudet har bodd og fungert etter denne 
ordningen i veldig mange år. Dette utgjør ca. 15 % av kjøpene 

- Heldøgntjenester med et kortere tidsperspektiv, hvor bruker for eksempel kan ønske et miljøskifte, 
gjerne et tilbud med høyt aktivitetsnivå, eller et tilbud sammen med andre i samme situasjon med 
tett oppfølging (for eksemplet tiltak som «Veien ut», «Guts» med flere). Dette utgjør ca. 15 % av 
kjøpene  

 
Innenfor P 04 Helse og P 08 er det ingen tilsvarende eksterne kjøp. 
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Svar på spørsmål 2 
 
P05 - Kostnadene ved å drifte avlastning i kommunal regi sett opp mot privat kjøpte avlastningstjenester 
må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Bredden i behovet for avlastning er stort, og i enkelte tilfeller vil 
avlastning fra nære slektninger være av stor betydning og ansees ikke som de store kostnadsdriverne. 
Oppgaven vil være å se på om de største privat kjøpte tjenestene på avlastning kan driftes billigere selv. 
Årsprognose for kjøp av eksterne tjenester i P05 er 20 millioner kroner .Antall privat kjøp av disse 
tjenestene innenfor målgruppen er kraftig redusert i løpet av de siste årene og utgjør 0,04 % av antall 
tjenestemottakere innenfor målgruppen med behov for døgnbemannede boligtilbud.  
 
Årsprognose for kjøp av tjenester i P06 er 40 millioner kroner 
 
Innenfor området P 07 Rus og psykisk helse er forventet årsprognose på kjøp av eksterne tjenester ca. 39 
millioner kroner. 
 
Svar på spørsmål 3 
 
Innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne omfatter dette få brukere, og de private 
kjøpene vurderes individuelt. Per i dag er det vurdert at disse får et kvalitativt best tilbud der de er i dag 
 
Institusjon og hjemmetjenester vurderer at eksterne kjøp av institusjonsplasser, som ikke krever 
spesialisert kompetanse, kan tilbakeføres til kommunen med like god kvalitet på botilbudet og redusert 
kostnad. Dette kan gjennomføres i løpet av 2. halvår 2020.  
 
Rus og psykisk helse vurderer at 1/3 del av de som det kjøpes heldøgnsomsorgstjenester for, kan tas 
hjem og få en like god/bedre tjeneste i Drammen kommune. Rådmannen anslår at omtrent halvparten 
av denne tredjedelen kan tas hjem innen dette og neste år, mens den andre halvparten forutsetter at 
kommunen har egnet bosted inklusive aktivitetstilbud. Dette vil ha en lengre planleggingsperiode. 
 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


