
©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og 

omsorgstjenestene i Marker kommune 

 

Audun Thorstensen og Kjetil Lie, Telemarksforsking 

Trine Riis Groven og Tor Erik Baksås, Ernst & Young 

  



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Innhold 
1. Om prosjektet 

2. Oppsummering/funn 

3. Overordnede analyser 

1. Økonomiske rammebetingelser 

2. Dagens tjenestetilbud 

3. Framtidig behov for omsorgsplasser 

4. Oppsummering overordnede analyser 

4. Kostnadsanalyser 

1. Metodikk og forutsetninger 

2. Analyser institusjon 

3. Analyser hjemmetjenester 

4. Oppsummering kostnadsanalyser 

5. Sykefravær og arbeidsmiljø 

1. Sykefravær 

2. Spørreundersøkelsen 

3. Intervjuene 

4. Spørreundersøkelsen og intervjuene sammenholdt 

5. Turnus 

6. Oppsummering av sykefravær og arbeidsmiljø 

6. Vurdering av organisering 

1. Dagens organisering 

2. Vurdering av dagens organisering 

3. Forslag til organisering 

7. Referanser 

8. Vedlegg 

 

 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 2 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

1. Om prosjektet 
• Bakgrunnen for kommunens forespørsel om en ekstern gjennomgang, analyse og 

evaluering, oppgis å være at kommunen har en forholdsvis høy andel eldre innbyggere 

som båndlegger store deler av kommunens budsjett til omsorgstjenestene. I tillegg blir 

det oppgitt å være et høyt sykefravær på Marker Bo- og Servicesenter over lengre tid. Vi 

oppfatter også at utredningen skal kartlegge styrings- og ressursmessige forhold, der 

evalueringsrapporten skal komme med konkrete tilrådinger for å oppnå en mest mulig 

kostnadseffektiv drift med fortsatt gode tjenester til innbyggerne. 

• Mandatet defineres til å analysere og tilrå bestemte tilpasninger og tiltak for drift og 

organisering av omsorgstjenesten i Marker kommune på en mest mulig optimal måte. 

Kommunen ønsker friske, fornøyde og motiverte medarbeidere som samhandler både 

med hverandre og med ledelsen til beste for innbyggerne.  Herunder ønskes belyst: 

• Arbeidsmiljø 

• Sykefravær 

• Dagens struktur, organisering og arbeidsfordeling 

• Samlet kapasitet og behov  

• Bemanningskostnader; faste stillinger og bruk av vikarer/ekstrahjelp 

• Sammenligning med andre relevante kommuner 
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Gjennomføring 
I henhold til tilbudet vårt forpliktet vi oss til å levere 

følgende: 

•    Overordnede analyser     

• Kostnadsanalyser 

• Sykefravær og arbeidsmiljø 

• Vurdering av organisering 

• Oppsummeringsseminar 

• Rapport 
 

• Oppdraget har ellers bestått av en utvidet kartleggingsdel blant alle ansatte innenfor pleie- og 

omsorgstjenesten i kommunen, gjennomført som gruppeintervjuer. Dette i tråd med forespørsel 

og avtale på oppstartsmøte hos oppdragsgiver 22.05.2013. 
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2. Oppsummering/funn (1) 

• Marker får beregnet et høyere utgiftsbehov på pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet – dvs. med om lag 22 

prosent i 2012. Våre beregninger viser at kommunen i 2012 hadde merutgifter ift. landsgjennomsnittet på om lag 

6,1 mill kr, men mindreutgifter på om lag 5,6 mill kr – i forhold til det utgiftsbehovet skulle tilsi. 

• Kommunens tjenesteprofil viser at en høyere andel av tjenestemottakerne i Marker befinner seg på et lavere 

omsorgsnivå, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Kommunen skiller seg kraftig ut når det gjelder 

sammensetningen av de hjemmebaserte tjenestene. Marker har en betydelig lavere andel tjenestemottakere i 

heldøgnsbemannet omsorgsbolig (=2,9 prosent) enn landet forøvrig. Tilsvarende har kommunen en markant høyere 

andel mottakere av ordinære hjemmetjenester, altså hjemmesykepleie og praktisk bistand (=77,9 prosent). Andelen 

institusjonsbeboere i Marker (=19,2 prosent) er om lag på tilsvarende nivå som landsgjennomsnittet.  

• Totaltilbudet for heldøgns pleie og omsorg i forhold til befolkningen over 80 år er på et lavere nivå enn landet for 

øvrig. Dekningsgraden for institusjon og heldøgnsbemannet omsorgsbolig ligger på om lag 22 prosent, mens det 

tilsvarende tallet på landsbasis er 29 prosent. Hensyntatt befolkningsframskrivinger vil dekningsgraden for 

heldøgns omsorg (gitt dagens antall plasser) reduseres i de neste årene. Basert på beregningsopplegget fra TBU er 

det for aldersgruppene over 80 år isolert sett anslått merutgifter på mer enn 20 mill kr i perioden 2014 til 2030. 

• Institusjonsdriften har noe lav produktivitet, brukertyngden tatt i betraktning. Marker har brukere med betydelig 

lavere bistandsbehov enn gjennomsnittet, og derfor burde enhetskostnadene ligget lavere enn 

gjennomsnittskommunen. I stedet er enhetskostnadene innenfor institusjon høyere enn i kommuner med et samlet 

gjennomsnittlig høyere bistandsbehov på sine beboere. Brukerne som defineres som institusjonsbrukere har i 

gjennomsnitt lavere bistandsbehov enn i andre tilsvarende institusjoner, men bemanningen er omtrent lik. 

Kommunen bør se på hver bogruppe og bistandsbehovene der  når bemanningen skal fastsettes, slik at bemanningen 

i størst mulig grad er tilpasset brukerbehovene i hver bogruppe. 
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Oppsummering/funn (2) 

• Hjemmebaserte tjenester drives med høy produktivitet. Det er ikke registrert reell timebruk i 

hjemmetjenesten og det er derfor vanskelig å anslå reell produktivitet. Med bakgrunn i de innledende 

KOSTRA analysene, beregningene knyttet til budsjettert ATA-tid og vikarutgiftene, er det grunn til å tro at 

hjemmetjenesten drives med god produktivitet.  

• Forholdet mellom antall tilgjengelige timer og antall innvilgede timer til hjemmebasert omsorg er på et 

urealistisk nivå. Hjemmetjenesten har en grunnbemanning som ikke har forutsetninger for å kunne levere de 

tjenester som det er fattet vedtak om. Lav terskel for å få innvilget timer til ulike hjemmetjenester kan være 

en årsak til dette. Kommunen bør revurdere sitt tjenestenivå og tildelingen av ressurser i hjemmetjenesten. 

• Sykefraværet innenfor sektoren er høyt, men ansatte opplever å ha et veldig godt arbeidsmiljø. Det er 

vanskelig å peke på konkrete årsaker til det høye sykefraværet, men vi mener at å styrke oppfølging av den 

enkelte medarbeider, styrke forutsigbarheten gjennom god turnusplanlegging,  ha klarere styringslinjer og 

opparbeide større lojalitet gjennom større plasstilhørighet er viktige tiltak for å få redusert sykefraværet. 

• Planlegging og styring av turnus fungerer dårlig ifølge spørreundersøkelsen og intervjuene . Forutsigbarheten 

oppleves av de ansatte å være lav, og fordelingen av helligdagsvakter, ferie osv. oppleves av mange å være 

litt tilfeldig og urettferdig.  
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Oppsummering/funn (3) 

• Vi har gjennom intervjuene og spørreundersøkelsen fått inntrykk av at dagens organisering innenfor sektoren 

ikke fungerer tilfredsstillende: 

• Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom virksomhetsleder og avdelingssykepleierne oppleves noe uklar. 

• Ansvarsfordelingen mellom avdelingssykepleierne og ”vaktlederne” oppleves noe uklar 

• Oppgavene knyttet til virksomhetsleder og hennes stab er uklar for de ansatte 

• Kommunalsjefens rolle i forhold til området er uklar. 

• Avdelingssykepleiere har personalansvar for et høyt antall ansatte (50-70 personer). Dette gir utfordringer 

knyttet  til personaloppfølging. 

• Vi finner at det er flere indikasjoner på at organiseringen ikke bare ansvarsmessig, men også rent praktisk, 

ikke fungerer tilfredsstillende. For eksempel er ansatte i hjemmetjenesten i en og samme turnus, men 

underlagt ulike soner og ledere. I kapittel 6 kommer vi med anbefalinger til alternativ organisering for å: 

• forenkle organiseringen av sektoren 

• etablere klare styringslinjer 

• etablere klart lederansvar 

• gi ledere bedre muligheter for å jobbe for redusert sykefravær. 
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3. Overordnede analyser 

1. Økonomiske rammebetingelser 

2. Dagens tjenestetilbud 

3. Framtidig behov for omsorgsplasser 

4. Oppsummering overordnede analyser 
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3.1 Økonomiske 

rammebetingelser 

• Marker er en lavinntektskommune 

• KOSTRA-gruppe 1, dvs. små kommuner med middels bundne kostnader 

per innbygger, lave frie disponible inntekter. 

• Utgiftskorrigerte frie inntekter på 92 % av landsgjennomsnittet (2012). 

• Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på om lag 6,5 

% over landsgjennomsnittet (2012). 

• Utgiftsbehov 2012 (= 1,0649) 

• Et beregnet utgiftsbehov på pleie og omsorg på om lag 

21,8 % over landsgjennomsnittet (2012) 

• Utgiftsbehov 2012 (= 1,2182) 
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Finansielle nøkkeltall 2010-2012 

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter 2010-12. Kilde: KOSTRA (konsern). 

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av sum driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern). 

Netto driftsresultat brukes som en 
hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren. Marker har ikke i 
noen av de siste tre årene hatt et 
resultat over ”normen” på 3 %. 

For å få et mest mulig fullstendig bilde 
av kommunens økonomiske nøkkeltall er 
det tatt utgangspunkt i Kostra-tall for 
kommunen som konsern. 
Kommunekonsern består av kommunen 
og særbedrifter som utfører kommunale 
oppgaver for kommunen som 
kommunen ellers ville ha utført selv.  

Marker K-gr. 1 Landsgjennomsnittet 

2010 2011 2012 2012 2012 
Brutto driftsresultat 2,5 0,3 0,0 2,0 2,4 
Netto driftsresultat 2,7 0,2 -0,4 2,5 3,1 

Netto finansutgifter 2,8 3,2 3,4 3,6 3,5 
Netto lånegjeld 62,2 61,5 57,3 68,0 68,7 

Disposisjonsfond 2,6 2,5 1,3 5,5 5,9 
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KOSTRA 2012 

• Reviderte/endelige tall for 2012 ble 

publisert 17. juni 2013 

• I KOSTRA er kommunene delt inn i 

16 kommunegrupper etter 

folkemengde og økonomiske 

rammebetingelser (bundne 

kostnader og frie inntekter).  

• Hensikten med en inndeling i 

kommunegrupper, er å gjøre det 

mulig å foreta en sammenligning av 

”like” kommuner.  

• Marker er plassert i 

Kommunegruppe 1: (=Små 

kommuner med middels bundne 

kostnader per innbygger, lave frie 

disponible inntekter) 

 

Kostragruppe 1  

111 Hvaler 822 Sauherad 
119 Marker 937 Evje og Hornnes 

137 Våler 1111 Sokndal 
138 Hobøl 1112 Lund 
239 Hurdal 1241 Fusa 

520 Ringebu 1441 Selje 
622 Krødsherad 1511 Vanylven 

631 Flesberg 1517 Hareid 
714 Hof 1529 Skodje 
723 Tjøme 1627 Bjugn 

728 Lardal 1644 Holtålen 
811 Siljan 1744 Overhalla 

817 Drangedal 
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Korrigerte frie inntekter (=Kommunens 

reelle inntektsnivå) 

• Korrigerte frie inntekter er en indikator som viser kommunens reelle inntektsnivå. Indikatoren viser 

nivået på de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) korrigert for variasjon i utgiftsbehov (ifølge 

kriteriene i inntektssystemet). Indikatoren viser dermed inntekts- og utgiftssiden samlet. Kommuner 

med et lavt beregnet utgiftsbehov (=”billig” å drive) får justert opp sine inntekter, mens kommuner 

med et høyt beregnet utgiftsbehov (=”dyre” å drive) får justert ned sine inntekter.  

• Tabellen viser frie inntekter i 2012 korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Marker hadde i 2012 

utgiftskorrigerte frie inntekter på 92 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunens inntektsnivå er i 

sin tur styrende for det tjenestenivået kommunen kan levere til innbyggerne. 

 

   
  
  

Korrigerte frie inntekter i 
prosent av 

landsgjennomsnittet (ekskl. E-
skatt og konsesjonskraftinnt.) 

Korrigerte frie inntekter i 
prosent av 

landsgjennomsnittet  (inkl E-
skatt og konsesjonskraftinnt.) 

Marker 95 92 
Hvaler 101 97 

Våler 97 93 
Hobøl 97 96 

Østfold 96 97 
Hele landet 100 100 
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Utgiftsutjevningen 2012 – Marker kommune 

  Vekt Antall Antall 
Utgiftsbehovs 

-indeks 

Tillegg/fradrag i 
utgiftsutjevning   

(1000 kr) 

0-2 år 0,0081 186 568 104 0,7911                 -254  

3-5 år 0,0924 183 498 89 0,6883              -4 316  

6-15 år 0,2864 616 025 429 0,9883                 -502  

16-22 år 0,0205 457 603 309 0,9583                 -128  

23-66 år 0,0922 2 862 348 1 932 0,9579                 -582  

0-17 år 0,0022 1 115 009 704 0,8960                   -34  

18-49 år 0,0056 2 168 542 1 328 0,8691                 -110  

50-66 år 0,0069 1 022 491 831 1,1534                  159  

67-79 år 0,0502 424 650 427 1,4270               3 212  

80-89 år 0,0715 183 123 175 1,3562               3 817  

over 90 år 0,0459 39 008 25 0,9095                 -622  

Basistillegg 0,0226 429 1 3,3080               7 817  

Sone 0,0129 19 696 570 19 394 1,3974                  768  

Nabo 0,0129 8 879 642 12 732 2,0348               2 000  

Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0029 4,0495               1 371  

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0083 33 446 22 0,9335                   -83  

Norskfødte med innv. foreld 6-15 år ekskl Skand. 0,0009 34 656 2 0,0819                 -124  

Flytninger uten integreringstilskudd 0,0039 117 462 54 0,6524                 -203  

Dødelighet 0,0444 31 906 24 1,0675                  449  

Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 156 758 75 0,6790                 -539  

Fattige 0,0060 190 395 134 0,9988                     -1  

Uføre 18-49 år 0,0038 67 396 86 1,8109                  462  

Opphopningsindeks 0,0115 185,18 0,08 0,6289                 -639  

Urbanitetskriterium 0,0148 41 821 020 17 754 0,6025                 -882  

PU over 16 år 0,0445 17 047 14 1,1655               1 104  

Ikke-gifte 67 år og over 0,0422 304 268 285 1,3293               2 082  

Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0570 90 919 39 0,6100              -3 331  

Innbyggere med høyere utdanning 0,0182 1 029 898 416 0,5732              -1 164  

Kostnadsindeks   1,0000      1,0649               9 726  

Forskjellene mellom 
landets kommuner er til 
dels store når det gjelder 
kostnadsstruktur, 
demografisk 
sammensetning mv. Både 
etterspørselen etter 
kommunale tjenester og 
kostnadene ved å 
tjenesteytingen vil derfor 
variere mellom 
kommunene. Målet med 
utgiftsutjevningen er å 
fange opp slike variasjoner. 
En tar fra de relativt sett 
lettdrevne kommunene og 
gir til de relativt sett 
tungdrevne. 

Gjennom kostnadsnøkler 
bestående av objektive 
kriterier og vekter fanges 
variasjoner i kommunenes 
utgiftsbehov opp. 

70 % 

Marker kommune får 
beregnet en ”samleindeks” 
på 1,0649 i 2012 . En indeks 
over 1 blank betyr at 
kommunen får et tillegg i 
innbyggertilskuddet over 
inntektssystemet/ 
rammeoverføringene i 
2012 – i form av et 
utgiftsutjevnende tilskudd. 
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Alderssammensetning –  

Marker kommune 

Alderssammensetning Marker 2000 og 2013 (=%-vis avvik fra landsgjennomsnittet). Kilde: SSB  

Marker Østfold Hele landet 

0-5 år 6,0 6,8 7,4 

6-15 år 11,7 12,3 12,2 

16-66 år 63,9 66,2 67,0 

67-79 år 12,4 10,0 8,9 

80-89 år 5,1 3,9 3,6 

90 år og eldre 0,8 0,8 0,8 

Prosentandel av befolkningen i ulike aldersgrupper pr 1.1.2013. Kilde: SSB. 

• Aldersfordelingen i et område reflekterer for en stor del den 

historiske demografiske utviklingen. Det er spesielt 

flyttestrømmene som over tid avspeiles i aldersstrukturen. 

• I figuren ved siden av har vi sett på andelen av befolkningen i 

hvert alderstrinn fra 0-90 år, og sammenlignet denne andelen med 

tilsvarende andel for landet i 2000 og 2013. Landsgjennomsnittet 

avspeiles i tallet null på den horisontale aksen. 

• Marker har generelt en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet. 

Andelen eldre over 67 år utgjorde 18,4 prosent av befolkningen pr 

1.1.2013. Tilsvarende andel for fylket og landet var hhv. 14,7 

prosent og 13,3 prosent. 
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Utgiftsutjevningen – sektornøkler 
Utgiftsutjevningen i IS Ny

Kriterium

Adm inkl miljø 

og landbruk

Grunn-

skole Helse

Barne-

vern

Sosial-

hjelp

Pleie- og 

omsorg Barne-hage

Sam-

handling

kostnads-

nøkkel 2013

Innbyggere 0-1 år 0,0205               0,0288      0,0374      0,0032      0,0053      

Innbyggere 2-5 år 0,0426               0,0597      0,0776      0,0066      0,7056         0,1248      

Innbyggere 6-15 år 0,1045               0,8987      0,1465       0,1904       0,0163       0,2821      

Innbyggere 16-22 år 0,0785               0,1100       0,1431       0,0242      0,0122       0,0213      

Innbyggere 23-66 år 0,4927               0,3646      0,1517       0,0767      0,0927      

Innbyggere 0-17 år 0,0819      0,0021      

Innbyggere 18-49 år 0,2095     0,0055      

Innbyggere 50-66 år 0,2615      0,0068      

Innbyggere 67-79 år 0,0752               0,0557      0,1102       0,2341      0,0501      

Innbyggere 80-89 år 0,0308               0,0228      0,1971       0,1707      0,0703      

Innbyggere 90 år og over 0,0069               0,0051       0,1383       0,0423     0,0455      

Basiskriteriet 0,1172                0,0184       0,0568      0,0120       0,0224      

Sone 0,0254      0,0478      0,0116       0,0128      

Nabo 0,0254      0,0478      0,0116       0,0128      

Landbrukskriteriet 0,0310               0,0029      

Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288      0,0082      

Norskfødte med innvandrerforeldre 6-

15 år, ekskl Skandinavia 0,0032      0,0009      

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948      0,0046      

Dødlighetskriteriet 0,0546      0,1323       0,0438      

Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590      0,0110      

Lavinntektskriteriet 0,1926       0,0059      

Uføre 18-49 år 0,0924      0,0045      

Opphopningsindeks 0,2793      0,0135      

Urbanitetskriteriet 0,3575      0,0172      

Psykisk utviklingshemmede 16 år og 

over 0,1397       0,0439      

Ikke-gifte over 67 år 0,1323       0,0416      

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802          0,0291      

Innbyggere med høyere utdanning 0,1142          0,0184      

SUM 1,0000         1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000   1,0000     1,0000   1,0000      

Sektorvekter: 9,41 % 28,40 % 4,10 % 3,07 % 4,82 % 31,44 % 16,14 % 2,61 % 100,00 %

Sektornøkkelene 2013
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 Beregnet utgiftsbehov – Marker 

kommune 
  2011 2012 2013 

Barnehage 0,6260 0,6472 0,7160 
Administrasjon 1,3587 1,3651 1,3656 

Grunnskole 1,0531 1,0636 1,0658 
Pleie- og omsorg 1,2150 1,2182 1,2203 

Helse 1,1813 1,1896 1,1871 
Barnevern 0,8395 0,8465 0,8538 
Sosialhjelp 0,7528 0,7888 0,8101 

Samhandling 1,1611 1,1723 
Kostnadsindeks 1,0537 1,0649 1,0751 
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Sektor Vekt Behovsindeks Bidrag indeks 

Barnehage 0,1596 0,6472 -5,6 % 

Administrasjon 0,0955 1,3651 3,5 % 
Skole 0,2869 1,0636 1,8 % 

Pleie- og omsorg 0,3187 1,2182 7,0 % 
Helse 0,0404 1,1896 0,8 % 
Barnevern 0,0311 0,8465 -0,5 % 

Sosialhjelp 0,0413 0,7888 -0,9 % 
Samhandling 0,0265 1,1611 0,4 % 

Kostnadsindeks 1,0000 1,0649 6,5 % 
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2

 

Marker får beregnet et høyere utgiftsbehov  
på pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet, 
dvs. med om lag 22 prosent i 2012. 
Utgiftsbehovet øker med om lag 0,5 
prosentpoeng fra 2011 til 2013. 

Sektornøkkelen for pleie- 
og omsorg gir et bidrag 
til «samleindeksen» på 
7,0 prosent i 2012. Det 
vil si at kommunens 
samlede utgiftsbehov på 
6,5  prosent over 
landsgjennomsnittet i 
stor grad kan forklares ut 
fra et høyt utgiftsbehov 
på pleie og omsorg 
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Pleie og omsorg  
Sektornøkkel 2012 

Kriterier Vekt 
Utgifts-
behovs-
indeks 

Bidrag til 
kostnads-

indeks 
Innb 0-66 år 0,1150 0,9436 -0,65 % 
Innb. 67-79 år 0,1102 1,4270 4,71 % 
Innb. 80-89 år 0,1971 1,3562 7,02 % 
Innb. o/90 år 0,1383 0,9095 -1,25 % 
Ikke-gifte over 
67 år 0,1323 1,3293 4,36 % 
Dødelighet 0,1323 1,0675 0,89 % 
Sone 0,0116 1,3974 0,46 % 
Nabo 0,0116 2,0348 1,20 % 
PU over 16 år 0,1397 1,1655 2,31 % 
Basistillegg 0,0120 3,3080 2,77 % 
Kostnadsindeks 1,0000 1,2182 21,82 % 

• På pleie og omsorg får Marker 

beregnet et høyere utgiftsbehov enn 

landsgjennomsnittet – dvs.  med om 

lag 22 prosent i 2012. 

• Alderssammensetningen (=andel 

eldre)  trekker samlet sett opp 

utgiftsbehovet med om lag 10 

prosent, mens øvrige kriterier trekker 

opp utgiftsbehovet med ca. 12 

prosent. 

• Marker får med andre ord beregnet et 

høyere utgiftsbehov enn 

gjennomsnittskommunen på bakgrunn 

av befolkningssammensetning. 
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Samhandling  
Sektornøkkel 2012 

Kriterier Vekter Utgiftsbehovs-
indeks 

Bidrag 
kostnadsindeks 

Innb 0-17 år 0,0819 0,8960 -0,9 % 
Innb. 18-49 år 0,2095 0,8691 -2,7 % 
Innb. 50-66 år 0,2615 1,1534 4,0 % 

Innb. 67-79 år 0,2341 1,4270 10,0 % 

Innb. 80-89 år 0,1707 1,3562 6,1 % 

Innb. 90 år og over 0,0423 0,9095 -0,4 % 

Kostnadsindeks 1,0000 1,1611 16,1 % 

Kostnadsnøkkelen består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i hvordan de faktiske 
utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Vi ser for eksempel at utgiftene er 
høyere for den eldre delen av befolkningen, og eldre aldersgrupper er derfor vektet relativt høyere enn yngre 
aldersgrupper.  Marker får beregnet et høyere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet på samhandling – dvs.  
med om lag 16 prosent i 2012. 

70 % 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 18 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Utgiftsutjevning 2011 –2012, 

fordelt på sektornøkler 
Utslag fra delkostnadsnøklene 

Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 
1000 kr 

  2011 2012 Endr 2011-12 2011 2012 Endr 2011-12 

Barnehage 0,6260 0,6472 0,0212 -8 453 -8 438 15 

Administrasjon 1,3587 1,3651 0,0063 4 961 5 225 264 

Grunnskole 1,0531 1,0636 0,0105 2 196 2 734 538 

Pleie- og omsorg 1,2150 1,2182 0,0032 9 929 10 422 493 

Helse 1,1813 1,1896 0,0083 1 062 1 148 86 

Barnevern 0,8395 0,8465 0,0070 -724 -715 8 

Sosialhjelp 0,7528 0,7888 0,0360 -1 480 -1 307 173 

Samhandling   1,1611     640 640 

Kostnadsindeks 1,0537 1,0649 0,0112 7 529 9 726 2 197 

              

Nto.virkn. statl/priv. skoler       754 906 152 

              

Sum utgiftsutjevn m.m.       8 282 10 632 2 350 

Marker kommune framstår relativt sett noe dyrere å drive i 2012 enn i 2011 (=1,1 prosentpoeng). Det har utløst et høyere 
utgiftsutjevnende tilskudd over inntektssystemet i 2012 enn året før. Samtidig har kommunen fått et noe høyere tillegg for elever 
i ikke-kommunale skoler. Nettoeffekten er et økt utgiftsutjevnende tilskudd på 2,350 mill. kr. Nettoeffekten fra 2012-13 (etter 
korreksjonsordningen) er et økt utgiftsutjevnende tilskudd på om lag 1,4 mill. kr. Delkostnadsnøkkelen på pleie og omsorg viser 
isolert sett et økt beregnet utgiftsbehov på ca. 0,3 prosentpoeng. Nettoeffekten er et økt (utgiftsutjevnende-) tilskudd på om lag 
0,5 mill. kr fra 2011 til 2012.  
. 
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Prioritering 
- Andel av totale netto driftsutgifter på utvalgte tjenesteområder 

Marker K-gr. 1 Landet 

2010 2011 2012 2012 2012 

Administrasjon og styring 16,4 13,5 9,2 10,3 8,3 
Barnehage 1,0 7,8 8,3 12,0 14,5 

Grunnskole 25,7 24,6 24,6 26,0 24,4 
Pleie og omsorg 36,3 32,5 34,6 32,6 30,2 
Kommunehelse 5,8 5,7 4,3 4,5 4,1 

Samhandling : : 2,2 2,1 2,1 
Sosialtjenesten 3,9 3,7 4,3 3,1 5,2 

Barnevern 3,6 3,9 4,5 3,6 3,1 
Sum 92,7 91,7 92,0 94,2 91,9 

Tabellen viser andel av totale netto driftsutgifter på tjenesteområdene som inngår i kostnadsnøkkelen i 
inntektssystemet. Siden tabellen bare omfatter tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, er ikke 
summen lik 100. Blant annet omfattes ikke tekniske tjenester og kultur. Tallene viser at Marker bruker en 
høyere andel av totale netto driftsutgifter på pleie og omsorg enn sammenlignbare kommuner og 
landsgjennomsnittet. I disse tallene er det ikke korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommunene, 
men det vil vi gjøre under, for på den måten å sammenligne mer reelt. 
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Prioritering (=alle tjenesteområder) 
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  Marker 
K-gr. 1  Hele landet         

  2010 2011 2012 2012 2012 
Administrasjon og styring 16,4 13,5 9,2 10,3 8,3 

Barnehage 1,0 7,8 8,3 12,0 14,5 

Grunnskoleopplæring 25,7 24,6 24,6 26,0 24,4 
Pleie og omsorg 36,3 32,5 34,6 32,6 30,2 

Kommunehelse 5,8 5,7 4,3 4,5 4,1 
Samhandling : : 2,2 2,1 2,1 

Sosialtjenesten 3,9 3,7 4,3 3,1 5,2 
Barnevern 3,6 3,9 4,5 3,6 3,1 

VAR -1,4 -0,2 0,4 -1,0 -0,7 

Fys. Planl./kult.minne/.. 2,5 2,0 2,8 1,1 1,1 
Kultur 3,7 3,3 3,3 3,2 3,8 

Kirke 2,1 1,8 1,8 1,5 1,1 
Samferdsel 0,9 1,0 1,2 1,9 1,5 

Bolig -0,6 -0,7 -0,4 -0,6 0,1 
Næring 0,2 0,3 1,2 0,8 -0,2 
Brann og ulykkesvern 1,8 1,7 1,9 1,3 1,3 

Interkom. samarbeid (  27-samarbeid)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tjenester utenfor ordinært kommunalt 
ansvar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
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Ressursbruk 2012 – sett i sammenheng med 

beregnet utgiftsbehov 

  
Beregnet 
utgifts-
behov 
2012 

Netto driftsutgifter 2012 Mer-/mindreutgift ift. 
  

Lands-
gjennomsnitt 

Marker 
Marker 

"normert 
nivå" 

Lands-
gjennomsnittet 

"Normert 
utgiftsnivå" 

  kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr 
Barnehage 0,6472 7 188 4 000 4 652 -11 435 -2 339 
Administrasjon 1,3651 4 109 4 441 5 609 1 191 -4 190 
Grunnskole 1,0636 11 896 11 788 12 653 -387 -3 101 
Pleie og omsorg 1,2182 14 944 16 645 18 205 6 101 -5 596 
Kommunehelse 1,1896 2 044 2 052 2 431 29 -1 361 
Barnevern 0,8465 1 525 2 149 1 291 2 238 3 078 
Sosialhjelp 0,7888 1 864 1 563 1 470 -1 080 332 
Sum 1,0649       -3 343 -13 177 
Sum inntektsjust.           167 

Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder ses her i sammenheng med et nivå som vi kaller «normert utgiftsbehov» 

(basert på kommunens verdi på aktuell delkostnadsnøkkel innenfor inntektssystemet). Vi beregner da et mer-/mindreforbruk 

målt mot dette normerte utgiftsnivået. I vurderingen av det samlede utgiftsnivået for alle tjenesteområdene tar vi dessuten 

høyde for kommunens nivå på korrigerte frie inntekter – for på den måten å gi et fullstendig bilde av om kommunen ligger 

høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det reelle inntektsnivået (og utgiftsutjevningen over inntektssystemet) 

skulle tilsi.  

 

Til bruk i KOSTRA-analyser har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for 

gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommuner.  

 

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 19.09.2013 22 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Ressursbruk 2012 – sett i sammenheng med 

beregnet utgiftsbehov (forts.) 

• Våre beregninger viser at Marker kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår 

i inntektssystemet hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 3,3 mill 

kr. i 2012. Da er det ikke korrigert for at kommunen tross alt har et høyere beregnet 

utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6,5 prosent i 2012). I forhold til 

kommunens ”normerte utgiftsbehov”, er det beregnet mindreutgifter på om lag 13,2 mill 

kr – dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå 

på korrigerte frie inntekter på 92 prosent i 2012, har vi beregnet et samlet merforbruk på 

om lag 0,2 mill kr. 

• Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et 

”riktig” nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et 

forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i 

inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter 

ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke 

inkluderer alle tjenesteområder 

• På pleie og omsorg har vi beregnet at Marker hadde merutgifter i forhold til 

landsgjennomsnittet på om lag 6,1 mill kr i 2012. Etter justering for kommunens 

utgiftsbehov på pleie- og omsorgsområdet (ca. 21,8 prosent over landsgjennomsnittet i 

2012) har vi beregnet et mindreforbruk på om lag 5,6 mill kr. 
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Pleie- og omsorg 
beregnet mer-/mindreforbruk fordelt på «PLO-funksjoner» 2012 

 KOSTRA-funksjoner Lands-
gjennom

snittet 
(1000 kr) 

"Normert 
utgiftsnivå" i 

inntekts-
systemet 
(1000 kr) 

Pleie- og omsorg (F234, 
253, 254, 261) 6 101 -5 596 
234 Aktivisering eldre og 
funksjonshemmede 1 133 510 

253 Helse- og 
omsorgstjenester i 
institusjon 5 724 915 
254 Helse- og 
omsorgstjenester til 
hjemmeboende -4 252 -9 916 
261 Institusjonslokaler 3 495 2 893 

• På pleie- og omsorg har vi beregnet at 

kommunen hadde mindreutgifter på om lag 

5,6 mill kr ift. normert utgiftsbehov i 2012. 

Vi finner at kommunen hadde mindreutgifter 

på om lag 9,9 mill på funksjon 253 

hjemmetjeneste, og merutgifter på om lag 

4,3 mill kr på øvrige «PLO-funksjoner» i 

forhold til kommunens « normerte nivå». 

• Dette avspeiler kommunens tjenesteprofil. 

Marker prioriterer institusjonsbaserte 

tjenester framfor hjemmebaserte tjenester. 

Lave utgifter på hjemmetjeneste forklarer i 

stor grad at kommunen har et lavere 

utgiftsnivå på pleie og omsorg enn det 

kommunens beregnede utgiftsbehov skulle 

tilsi. 

I tabellen under har vi også beregnet mer-
/mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet og 
“normert nivå” på den enkelte KOSTRA-funksjon på 
pleie- og omsorg.  

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 24 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Tallgrunnlag KMF 2012 
I oppstillingen under er (foreløpig) beregnet kostnad til KMF i 2012 sammenholdt med kostnadsestimatet som 

helsedirektoratet publiserte i midten av januar i år.  

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, gis følgende veiledning til hvordan utgiftene for 2012 

skal føres i kommuneregnskapet:  

«Kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012 skal etter kommuneloven § 48 nr. 2 utgiftsføres 

i kommuneregnskapet for 2012. Helsedirektoratet har utarbeidet et kostnadsestimat knyttet til kommunal 

medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012, som legges til grunn for utgiftsføringen av medfinansiering for 

2012. Utgiftsførte beløp for 2012 vil dermed kunne avvike noe fra betalte á konto-beløp i 2012. Kommuner som i 

henhold til kostnadsestimatet har en større utgift i 2012 enn betalte á konto-beløp avslutter da regnskapet for 2012 

med en kortsiktig gjeld (og eventuelt motsatt: kortsiktig fordring). Avvik mellom kostnadsestimatet og endelig 

årsavregning for 2012 regnskapsføres i 2013, når endelig avregning for 2012 foreligger senere i 2013, jf. KRS 5 .» 

 

Tallgrunnlag KMF 2012 (foreløpige tall) 
  Beregnet kostnad Kostnadsestimat  Avvik 

1000 kr 1000 kr 1000 kr 

Marker 3 666 3 722 -56 
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Utskrivningsklare pasienter 

• Den nye forskriften innebærer også at kommunene må betale for 

utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av 

et kommunalt tilbud. Betaling for utskrivningsklare pasienter beregnes 

ut fra et enkelt døgnprisprinsipp. I 2012 var prisen kr 4 000 per døgn. 

Antall dager fra en pasient registreres som utskrivningsklar til 

pasienten faktisk utskrives, legges til grunn. 

• Betaling for utskrivningsklare sykehuspasienter skal føres på KOSTRA-funksjon 

253 ”Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede” og art 

300 ”Kjøp fra staten”.  

• Utgiftene knyttet til medfinansiering av somatisketjenester skal føres på KOSTRA-

funksjon 255 ”Medfinansiering somatiske tjenester” og art 400 ”Overføring til 

staten”.  
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3.2 Dagens tjenestetilbud 

• Tjenesteprofil 

• Tjenestemottakere fordelt på aldersgrupper 

• Enhetskostnader 

• Dekningsgrader 
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Dagens tjenestetilbud (forts.) 

• Det er generelt store variasjoner i hvordan kommunene 

setter sammen tjenestetilbudet. I hovedsak består dagens 

omsorgstjenester av sykehjem og aldershjem, 

omsorgsboliger med og uten heldøgnsbemanning, samt 

hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Av disse regnes 

sykehjem og aldershjem som institusjonsbaserte tjenester, 

mens omsorgsboliger og hjemmetjenester defineres som 

hjemmebaserte tjenester. 
• Skillet mellom boformene – i og utenfor institusjon – er at boformer som ovenfor 

omfattes av begrepet ”i institusjon” er lovregulerte i motsetning til boformer som er 

å anse som ”utenfor institusjon”. Boformer, som anses som ”utenfor institusjon” er 

ikke lovregulerte. Beboernes rettsstilling er således den samme som om 

vedkommende bor i eget hjem (NOU 1997:41) 
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Tjenesteprofil (2012) 

Andelen institusjonsbeboere i 
Marker (=19,2 prosent) er om lag på 
tilsvarende nivå som 
landsgjennomsnittet. Kommunen 
skiller seg imidlertid ut når det 
gjelder sammensetningen av de 
hjemmebaserte tjenestene. Marker 
har en betydelig lavere andel 
tjenestemottakere i 
heldøgnsbemannet omsorgsbolig 
(=2,9 prosent) enn landet forøvrig. 
Tilsvarende har kommunen en 
høyere andel mottakere av ordinære 
hjemmetjenester, altså 
hjemmesykepleie og praktisk bistand 
(=77,9 prosent). 

Dette viser at Marker har en noe 
lavere andel av tjenestemottakerne 
på tilsvarende omsorgsnivå som 
landet for øvrig. 

Andel brukere av ulike tjenesteprodukter i Marker, kommunegruppe 1 og landet, 2012.  Kilde: SSB. 
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Andel korttidsplasser 

• Ifølge KOSTRA var 10 institusjonsplasser i 

Marker avsatt til tidsbegrenset opphold i 2012. 

Andelen korttidsplasser utgjorde dermed om lag 

24 prosent, noe som er endel høyere enn 

landsgjennomsnittet og sammenlignbare 

kommuner.  

• Det finnes ingen klare retningslinjer for hvor stor 

andel av sykehjemsplassene som bør avsettes til 

korttidsopphold, men i Stortingsmelding 25 (2005-

2006) understrekes det at ca. 15 prosent av 

plassene i sykehjemmene bør benyttes til 

korttidsopphold. 

• Bruk av korttidsopphold på institusjon kombinert 

med hjemmetjenester - ved god organisering –  

kan være med å redusere behovet for 

institusjonsplasser (Kostnader og kvalitet i pleie- 

og omsorgssektoren, KS). Dette vil være gunstig 

siden institusjonsplasser er den dyreste 

tjenesteformen. 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

16% 

13% 

24% 

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 

Landet  

Kommunegr. 1 

Marker 

Andel plasser avsatt til 
tidsbegrenset opphold 

30 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Tjenestemottakere fordelt på 

ulike aldersgrupper 

Andel tjenestemottakere 0-66 år 2008-2012. Kilde: SSB. 
Andel tjenestemottakere fordelt på ulike aldersgrupper, 2012. Kilde: SSB. 

Andelen yngre tjenestemottakere i Marker har økt 
med 9,2 prosent-poeng fra 2008 til 2012. På 
landsbasis er økningen i andelen yngre 
tjenestemottakere 3,4 prosent-poeng i samme 
periode.  

Marker har en lavere andel yngre 
tjenestemottakere enn landet for øvrig (=28,4 
prosent). 
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Økonomiske nøkkeltall 

Marker K-gr. 1 Hele landet 

2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter pr innb., pleie- og omsorgstjeneste (kr) 14 346 14 430 16 645 16 639 14 944 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av PLO (kr) 314 893 299 292 333 048 333 563 352 074 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (kr) 136 452 126 593 136 179 193 733 211 093 
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (kr) 818 476 854 762 994 143 920 271 940 796 

Økonomiske nøkkeltall PLO. Marker, Kommunegruppe 1 og landet. I kr. Kilde: SSB.  

Marker har noe høyere kostnader til pleie- og omsorgstjenesten pr innbygger enn 
landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Statistikken viser også at kommunen har 
lavere enhetskostnader per mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester enn både 
landsgjennomsnittet og snittet for kommunegruppa. Enhetskostnaden per mottaker av 
hjemmetjenester er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner, mens 
og enhetskostnaden pr institusjonsplass er høyere enn både landsgjennomsnittet og 
sammenlignbare kommuner.  
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Dekningsgrader 

Dekningsgrader for heldøgns pleie og omsorg. Marker, Kommunegruppe 1 og landet. Kilde: SSB. 

Dersom vi summerer opp antall institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, og dividerer 
på antall personer over 80 år i kommunen, får vi et tall på dekningsgraden i kommunen. Dekningsgraden for 
institusjon og heldøgnsbemannet omsorgsbolig i Marker ligger på om lag 22 prosent. Totaltilbudet på 
heldøgns omsorg i forhold til befolkningen over 80 år er altså noe lavere enn landet for øvrig.  

Mange kommuner har lenge gått ut ifra et normtall på 25 
prosent i dekning av sykehjem og heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger i prosent av antall eldre over 80 år. Tallet 
skriver seg fra Stortingsmelding nr. 50 (1996-1997) om 
Handlingsplan for eldreomsorgen, der det står at det er ”lagt 
til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i 
egnet bolig svarende til ca. 25 pst av befolkningen 80 år og 
eldre”. I stortingsmelding nr. 31 (2001-2002) understrekes 
det videre at behovsanslaget gjelder folk i alle aldersgrupper 
som har behov for heldøgns omsorg og pleie, ikke bare de 
som er over 80 år. De 25 prosentene må derfor tolkes som et 
antatt behov for heldøgns omsorg i kommunens totale pleie- 
og omsorgstilbud. En dekningsgrad på 25 prosent av de over 
80 år er tenkt å ligge så mye over det reelle behovet for 
denne gruppen at det også er kapasitet til å dekke heldøgns 
omsorg for de under 80 år. Det faktiske behov vil variere i 
kommunene, blant annet som følge av innbyggernes 
aldersfordeling og generelle helsetilstand. 

I NOU 2011: 11 påpekes følgende: ”Det er behovet i 
befolkningen i den enkelte kommune til enhver tid som er 
avgjørende for hvor mange som skal gis et heldøgnstilbud i 
sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. På dette området er 
det forholdsvis store kommunale variasjoner i behov, både ut 
fra befolkningssammensetning og ulike lokale forhold”.   
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3.3 Framtidig behov for 

omsorgsplasser 
• Med utgangspunkt i statistikk som prognostiserer den framtidige 

befolkningsutviklingen og alderssammensetningen i Marker, vil vi i det 

følgende se nærmere på kommunens behov for utbygging og prioritering innen 

pleie- og omsorgstjenestene på et overordnet nivå.  

• Et ”kronspørsmål” er i hvilken grad dagens pleie- og omsorgsstruktur kan 

håndtere den befolkningsutviklingen som prognosene legger til grunn. 

• Vi tar utgangspunkt i middelalternativet (4M-alternativet) fra de siste 

befolkningsframskrivningene til SSB.  
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Framtidig behov for 

omsorgsplasser 
• Når det gjelder vurderingen av framtidige behov for utbygging av 

sykehjemsplasser og omsorgsboliger, har vi tatt utgangspunkt i hvordan 

presset på plassene vil bli basert på utviklingen av antall eldre over 80 år. 

Dette er den delen av befolkningen man kan anta vil ha størst behov for slike 

plasser.  

• Hensyntatt befolkningsframskrivinger vil dekningsgraden for heldøgns omsorg 

reduseres i de neste årene. 
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Framtidig dekningsgrad 
- Institusjon og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning 

36 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivningene fra SSB, og dagens tilbud av 
omsorgsplasser (46), vil  utviklingen i dekningsgrad se slik ut: 

Antall institusjonsplasser (40) og beboere i heldøgnsbemannede omsorgsboliger (6) i prosent av innbyggere over 80 år. 2012-2030. Marker kommune. Kilde: SSB 

Antall sykehjemsplasser (og heldøgnsbemannede omsorgsboliger) per innbygger over 80 år vil falle 
under 20 prosent i 2020. I 2030 vil dekningsgraden være på om lag 14 prosent.  
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Framtidig behov for 

omsorgsplasser 
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Framtidig behov for 

omsorgsplasser 

• Marker får per i dag beregnet en 

utgiftsbehovsindeks på 1,3 

knyttet til aldersgruppene over 80 

år. Fram til 2020 anslås 

utgiftsbehovet å øke til om lag 

1,5.  
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2012 2020 2025 2030 

Behovsindeks 1,30 1,50 1,56 1,54 
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Demografikostnader 2014-2030 

• Hvor store mer-/mindreutgifter kan Marker kommune få 

som følge av befolkningsprognosene fram til 2030? 

• Kommunale tjenester er rettet mot bestemte aldersgrupper av 

befolkningen, og utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen.  

• Beregningene er basert på beregningsopplegget fra det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) og tar utgangspunkt i de 

siste oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB (juni 2012). 

• Teknisk beregningsutvalg har beregnet at kommunesektoren i 2014 kan få 

merutgifter på om lag 3,3 mrd. kr bare for å opprettholde standard og 

dekningsgrad i det kommunale tjenestetilbudet. Hvorav om lag 2,8 mrd kr 

må dekkes av veksten i frie inntekter. 
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Demografiske forhold/utvikling 

40 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

Marker Østfold Hele landet 

0-5 år 6,0 6,8 7,4 

6-15 år 11,7 12,3 12,2 

16-66 år 63,9 66,2 67,0 

67-79 år 12,4 10,0 8,9 

80-89 år 5,1 3,9 3,6 

90 år og eldre 0,8 0,8 0,8 

Befolkningsutvikling 2000-30, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB 

Prosentandel av befolkningen i ulike aldersgrupper pr 1.1.2013. Kilde: SSB. 
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Demografikostnader Marker 

kommune 2014-2030 

41 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

Flere eldre i aldersgruppene over 
67 år bidrar isolert i retning av økte 
utgifter til pleie- og 
omsorgstjenesten. 

Basert på beregningsopplegget 
fra TBU er det anslått at 
kommunen kan få merutgifter 
på om lag 15,9 mill kr i 
perioden 2014 til 2030, som 
følge av endringer i 
demografien. I aldersgruppene 
over 67 år er det isolert sett 
anslått merutgifter på om lag 
25,5 mill kr i samme periode. 

2013 2013-2016 2013-2020 2013-2025 2013-2030 

0-5 år 6,0 % -1,9 % -4,7 % -4,2 % -6,0 % 
6-15 år -5,2 % -6,7 % -8,8 % -6,9 % -9,3 % 
16-18 år 8,8 % 13,6 % -1,6 % -15,2 % -9,6 % 

19-66 år -3,3 % -4,0 % -4,2 % -4,1 % -5,6 % 
67-79 år 4,0 % 14,1 % 24,7 % 23,8 % 20,4 % 

80-89 år -8,7 % -10,4 % -0,5 % 21,9 % 49,7 % 
90 år og eldre 20,0 % 26,7 % 26,7 % 16,7 % 53,3 % 

Totalt -1,7 % -1,4 % -0,6 % 0,1 % 0,4 % 

2014 2014-2017 2014-2020 2014-2025 2014-2030 
0-5 år 1 959 -2 109 -1 615 -1 465 -1 959 
6-15 år -3 095 -3 657 -5 205 -4 080 -5 486 

16-18 år 2 114 3 652 -384 -3 652 -2 307 
19-66 år -1 343 -1 854 -1 574 -1 647 -2 213 

67-79 år 1 020 4 814 6 229 5 998 5 151 
80-89 år -2 446 -2 599 -153 6 116 13 913 
90 år og eldre 2 423 4 442 3 230 2 019 6 460 

Sum 632 2 688 528 3 289 13 561 
Sum eks. 16-18 år -1 483 -964 912 6 941 15 867 
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Institusjons- eller hjemmebaserte 

tjenester? 

• Analysene ovenfor viser at behovet knyttet til 

aldersgruppen over 80 år vil øke i de neste årene. 

Dekningsgraden for heldøgns omsorg (gitt dagens antall 

plasser) vil reduseres. 
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Institusjons- eller hjemmebaserte 

tjenester? 

• Nye strategiske planer må naturligvis også ta opp i seg konsekvenser av 

Samhandlingsreformen, som ble innført fra 1. januar 2012. Reformen stiller større krav 

til kommunenes kapasitet til å ta i mot brukere før, i stedet for, og etter sykehusopphold.  

Det forventes også at kommunene skal håndtere flere spesialiserte oppgaver i tillegg til 

at man skal igangsette tiltak med forebyggende effekt for befolkningen. Kommunene må 

dermed sørge for en helhetlig tenking rundt forebygging, tidlig intervensjon, tidlig 

diagnostikk, behandling og oppfølging.  Det innebærer også, naturlig nok, at kommunen 

må vurdere tjenestesammensetningen i pleie- og omsorgssektoren.  

• Fra og med 1. januar 2012 fikk kommunene medfinansieringsansvar for medisinske opphold og konsultasjoner 

i spesialisthelsetjenesten og betalingsansvar fra dag 1 for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på 

sykehus. 
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Institusjons- eller hjemmebaserte 

tjenester? 
• Et økt fokus på forebyggende arbeid vil trolig bidra til å redusere institusjonsbehovet i kommunen.  

Mange kommuner har fattet interesse for den såkalte «Frederica-modellen», som innebærer bedre 

tilrettelegging for at eldre skal være selvhjulpne i størst mulig grad.  Gjennom intensiv trening og 

kursing på et tidlig tidspunkt, forebygges og utsettes et mer omfattende bistandsbehov etter 

eksempelvis et sykehusopphold.  I Danmark arbeider nå ni av ti kommuner etter samme modell som 

Fredericia, og hverdagsrehabilitering har blitt et satsningsområde for disse. I eksempelvis Voss har 

kommunens pleie- og omsorgsarbeid blitt inspirert av Fredericia.  

 

Illustrasjon Fredericia-modellen (Kjellberg et al, 2011) 
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Institusjons- eller hjemmebaserte 

tjenester? 
• Kostnadsstrukturen vil variere alt etter om kommunen satser på hjemmetjenester eller på 

institusjonsomsorg (SINTEF, 2006).  I kommuner som satser på hjemmetjenester framfor sykehjem, 

vil vi for eksempel forvente at lønnsutgiftene til hjemmesykepleie er forholdsvis høye også i 

omsorgsboligene, fordi omsorgsboligene da vil være et tilbud til mennesker med stort behov for 

omsorg og pleie. I kommuner med relativt mange sykehjemsplasser, forventes derimot lønnsutgiftene 

i omsorgsboligene å kunne være lavere i og med at relativt flere av de aller svakeste vil ha et tilbud i 

sykehjem. For å kunne vurdere en kommunes kostnader knyttet til omsorgsboliger og sykehjem, er 

det derfor ikke uvesentlig hva slags tilbud kommunen ellers har til personer med store pleie- og 

omsorgsbehov.   

• En av fordelene med omsorgsboliger er at bemanningen kan graderes ut fra vurdert pleiebehov hos 

beboerne. Om kommunen kan gradere bemanningen i omsorgsboligene på dette grunnlaget, vil det 

trolig bidra til et gunstigere resultat økonomisk sett.  En eventuell utbygging kan også tilpasses 

framtidig behov i den forstand at funksjonen kan endres etter behov. Slike boliger kalles gjerne 

”Smart-boliger”. Dette er boliger som planlegges som omsorgsboliger, men som bygges slik at de 

senere kan legge til rette for sykehjemsdrift (ved å bygge inn vaktrom, medisinrom, skyllerom, 

fellesrom osv.) Slik vil man kunne tilby innbyggere gode og praktiske omsorgsboliger med tilbud om 

praktisk bistand og hjemmesykepleie etter behov, for så å endre funksjonen ved et framtidig økt 

sykehjemsbehov  etter 2030.  
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Institusjons- eller hjemmebaserte 

tjenester?  
• Mye tyder på at en satsing på omsorgsboliger gir en viss kostnadsgevinst. 

• Kommunens enhetskostnad per institusjonsplass (994 143 kr i 2012). Enhetskostnaden per mottaker 

av hjemmetjenester (136 179 kr i 2012).  

• Dersom kommunen i fremtiden velger å bygge ut flere plasser ved enten sykehjem, eller i 

omsorgsboliger med heldøgns bemanning, er dette et spørsmål om både kostnader og kvalitet på 

tjenestene. I utgangspunktet er det lite som tilsier at sykehjemsplass er ensbetydende med best 

kvalitet på tjenesten. Dette forutsetter imidlertid at man klarer å tilpasse både bemannings- og 

kompetansenivået i omsorgsboligene med beboernes pleiebehov. Det er heller ikke uvesentlig hva 

slags tilbud kommunen ellers har til personer med store pleie- og omsorgsbehov.  

• For Marker kan det også være aktuelt å vurdere hvorvidt man bør omdefinere noen av 

sykehjemsplassene til omsorgsboliger, men dette vil naturligvis også kreve en ombygging med de 

kostnadene som følger. 

• På lang sikt vil trolig en økt satsing på tilpassede omsorgsboliger, i kombinasjon med utstrakt 

forebyggende arbeid og fortsatt sykehjemsdrift, gi en oversiktlig og driftsmessig god dekning av de 

ulike trinnene i omsorgstrappa.  

• På sikt vil trolig en fortsatt satsing på korttidsplasser, i kombinasjon med velutbygde hjemmetjenester med god 

sykepleierfaglig kompetanse, medføre at de ordinære sykehjemsplassene i større grad kan tilbys pasienter med spesielle 

behov for oppfølging i livets siste fase.  

 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 46 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

3.4 Oppsummering overordnede 

analyser 

• Marker får beregnet et høyere utgiftsbehov på pleie- og omsorg enn landsgjennomsnittet – dvs. med 

om lag 22 prosent i 2012.  Våre tekniske beregninger viser at kommunen i 2012 hadde 

mindreutgifter på om lag 5,6 mill kr i forhold til det behovet for tjenester skulle tilsi. 

• Totaltilbudet på heldøgns omsorg i forhold til befolkningen over 80 år er noe lavere enn landet for 

øvrig. Dekningsgraden for institusjon og heldøgnsbemannet omsorgsbolig ligger på 22 prosent i 

2012, mens det tilsvarende tallet på landsbasis er 29 prosent.  

• Kommunen skiller seg kraftig ut når det gjelder sammensetningen av de hjemmebaserte tjenestene. 

Marker har en betydelig lavere andel tjenestemottakere i heldøgnsbemannet omsorgsbolig (=2,9 

prosent) enn landet forøvrig. Tilsvarende har kommunen en markant høyere andel mottakere av 

ordinære hjemmetjenester, altså hjemmesykepleie og praktisk bistand (=77,9 prosent). Andelen 

institusjonsbeboere i Marker (=19,2 prosent) er om lag på tilsvarende nivå som landsgjennomsnittet. 

• Når det gjelder vurderingen av framtidige behov for utbygging av sykehjemsplasser og 

omsorgsboliger, har vi tatt utgangspunkt i hvordan presset på plassene vil bli basert på utviklingen 

av antall eldre over 80 år. Dette er den delen av befolkningen man kan anta vil ha størst behov for 

slike plasser. Behovet knyttet til aldersgruppen over 80 år vil øke i de neste årene. Dekningsgraden 

for heldøgns omsorg (gitt dagens antall plasser) vil reduseres. I 2030 vil dekningsgraden være på om 

lag 14 prosent. Basert på beregningsopplegget fra TBU er det for aldersgruppene over 80 år isolert 

sett anslått merutgifter på mer enn 20 mill kr i perioden 2014 til 2030. 
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4. Kostnadsanalyser 

• Formålet med kostnadsanalysene er: 

• Gi et faktabasert statusbilde  

• Få kunnskap om kommunens produktivitet innenfor sektoren sammenliknet med andre 

kommuner og anerkjente måltall 

• Identifisere kostnadsdrivere som grunnlag for evt videre analyser, tiltak el.l. 

• Gi grunnlag for totalvurderinger innenfor sektoren 

• Tekniske forutsetninger for kostnadsanalysene 

• De påfølgende kostnadsanalysene tar i hovedsak utgangspunkt i tjenestetilbudet som er 

rapportert på Kostra-funksjonene 253 pleie og omsorg i institusjon og 254 pleie og omsorg i 

hjemmet 

• Analysene baserer seg på kommunens regnskapstall for 2012 og en rekke 

tjenesteproduksjonsdata oppgitt fra kommunen. 

• Vi har ikke verifisert kvaliteten på datamaterialet vi har fått oversendt, og våre analyser baserer 

seg på at materialet vi har fått oversendt fra kommunen er korrekt.  
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4.1. Kostnadsanalyser,  

metodikk og forutsetninger 

• Fokus på aktiviteter (ABC) som tar temperaturen på nåsituasjonen. 

• Produksjonsdata fra virksomhetene 

• Vurdere om resultater er utrykk for overbudsjettering, feilrapportering 

eller effektivitet/ineffektivitet  

• Setter ABC-resultatene inn i sammenheng med annen informasjon fra 

kommunen 

• Gir et samlet bilde av nåsituasjonen 

• Videre derfra til å se på forbedringstiltak og foreslå anbefalinger 
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• Vi har gått inn i det økonomiske materialet oversendt fra kommunen på pleie- og omsorgssektoren og 

gjennomført økonomiske analyser etter ABC (activity based cost) metodikken. En ABC-kalkyle er en 

kalkyle som bryter ned virksomheten i et sett av aktiviteter der både direkte og indirekte kostnader 

fordeles mer detaljert til de ulike nivåer og funksjoner i virksomheten. Fokus i en ABC kalkyle er å 

identifisere spesifikke aktiviteter for den enheten som skal analyseres. De ulike aktivitetene deles inn 

i et hierarki basert på kostnader knyttet til de enhetsbaserte aktivitetene en ser på hver gang den 

enkelte tjeneste utføres. Deretter knyttes aktiviteter til hver enkelt tjenestetype. En ABC-kalkyle kan 

deles inn i en prosess bestående av 4 trinn: 

Aktivitetsbasert kostnadsstyring 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

Trinn 1 

• Definere og 
kartlegge 
aktiviteter, 
kostnadsdrivere 
og 
aktivitetsfrekvens 

Trinn 2 

• Gruppere og 
spesifisere 
kostnadene på 
aktivitetene 

Trinn 3 

• Henføre 
kostnader til 
aktiviter og 
aktivitetsgrupper 

Trinn 4 

• Henføre 
aktivitets-
kostnadene til 
kostnadsobjekter 
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• Metodikk for gjennomføring av aktivitetsbasert kostnadsstyring 

 

Aktivitetsbasert kostnadsstyring 

4. Måle opp mot benchmark i kontinuerlige forbedringer  

3. Estimat for enhetskost brytes ned på avdelingsnivå 

2. Estimere enhetskost per leverte tidsenhet 

1. Identifisere kostnadsdrivere/tidsenhet 
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Kostnadsanalyser – hjemmetjenester, 

ATA-tid 
• Gjøres på grunnlag av registreringer i tjenesteproduksjonssystemet 

• Registrerer på innvilget tid (vedtak). Noe feilkilder på registreringene (veldig 

vanlig). Mulige feilkilder: 

• Ikke skille riktig mellom timer og minutter 

• Ikke lagt inn tjenestefrekvens 

• Mangler oppdateringer av vedtak 

• Momenter til videre analyser og arbeid: 

• Kommunen har mulighet til å anskaffe system som muliggjør løpende tidsregistrering av 

forbrukt tid. Dette bør vurderes innført. 

• Alternativt:  egenstudie av tidsbruk  i en periode for dokumentasjons- og 

planleggingsformål og innhente ytterligere dokumentasjon på enhetsnivå 

• Ansikt-til-ansikt tid (ATA-tid) - defineres som arbeidsoppgaver/aktiviteter som kun 

gjennomføres fysisk sammen med en eller flere brukere. Måles i andel av tid. 

Benchmark er 60 %. Det vil si: dersom en har en ATA-andel på 60 % eller mer anses 

tjenestene for å være effektive. Dersom ATA-andelen er vesentlig under 60 % vil det 

indikere behov for å iverksette effektivitetsfremmende tiltak. Vil variere med blant annet 

reiseavstand. 
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Bruk av ATA-tid som måleparameter 

• Måling av produktivitet i tjenesteproduksjonen kan gjøres ved å sette et mål på den tid som brukes direkte mot 

tjenestene. Dette er definert som ansikt til ansikt til ansikt-tid av Kommunal og regionaldepartementet.  

• ATA-tid defineres som arbeidsoppgaver/aktiviteter som kun gjennomføres fysisk sammen med en eller flere brukere 

(individ og gruppenivå) (Kunnskapsnettverk, 2005). Brukere oppfatter kontakt med tjenesteyter som en avgjørende 

kvalitet. Misfornøyde brukere gir ofte uttrykk for at tjenesteyter er for lite tilgjengelig, eller har for liten tid sammen 

med brukeren. Andel ATA er sentralt i en situasjon der ressursene, både de økonomiske og faglige, må utnyttes best 

mulig. ATA-tid er derfor et viktig mål for effektive tjenester.  

• Høy andel ATA-tid er som hovedregel effektivt, både ut i fra kommunens behov for å ha et høyt produksjonsvolum og 

ut i fra brukernes kvalitetsvurdering. Erfaringer viser at det kan være hensiktsmessig å implementere ATA som 

indikator på produktivitet og effektivitet innen tjenesteområder der dette er naturlig (Kunnskapsnettverk, 2005). Dette 

forutsetter en fastlegging av ambisjonsnivå og målinger av ATA-tid innenfor aktuelle tjenesteområder.  

• Innen store personellintensive tjenester som pleie- og omsorg og skole, er det lite tradisjon for å ha fokus på ATA-tid, 

og målinger av ATA-tid. Samtidig ser vi at dette er nøkkelen til å få mer tjenester for hver krone. Økes ATA-andelen 

innen en tjeneste fra 60 % til 70 %, kan samlet tjenestetilbud (her definert som brukerkontakt) opprettholdes med 15% 

mindre ressurser (Kunnskapsnettverk, 2005).  

• For å gjennomføre ATA-tid som styringssystem, avhenger det av at en er nøye med å analysere tidsbruken i 

tjenesteproduksjonen, og rapporterer denne nøyaktig i etterkant slik at en kan skille ut hva som er indirekte tid i form 

av rapportering, administrasjon, møter osv, og hva som er direkte tid på brukerne; ansikt-til-ansikt tid.  

• Erfaringstall tilsier at en ATA-tid over 60 % indikerer at kommunens tjeneste er effektiv sammenlignet med andre 

kommuner, mens tall betydelig under 60 % vil gi indikasjoner på at produktiviteten bør økes.  Vi presiserer her at det 

er snakk om andelen faktisk levert tid. I planleggingen vil ATA-andelen som regel ligge godt over 60%  uavhengig av 

den reelle leveransen. 
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Kostnadsanalyser – institusjon, 

pleiefaktor og pleiekostnadsindeks 

• Det er vanlig å bruke antall pleieårsverk pr. døgnplass, som mal for å beregne bemanningssituasjonen i et sykehjem. I 

en undersøkelse utført av SINTEF Helse, ble denne størrelsen beregnet til å være 0,79 pleieårsverk per døgnplass. 

Undersøkelsen baserte seg på gjennomgang av 29 ulike sykehjem i Norge. Pleiefaktor er et sentralt begrep for å måle 

personaltettheten i institusjonsbasert pleie og omsorg. Begrepet pleiefaktor kan defineres slik:  

• Pleiefaktor er forholdstallet mellom antall pasienter og antall pleiepersonell, altså et måltall for 

personellressurser til direkte brukerkontakt. På denne måten kan en si at pleiefaktor er et lignende begrep som 

målingene på ansikt-til-ansikt tid i hjemmebasert omsorg. Ressurser til administrasjon og lignende er ikke 

inkludert i pleiefaktorbegrepet.  

• Pleiefaktor må fastsettes og defineres slik at det er samsvar mellom behovet til brukerne, gjerne fastsatt gjennom 

IPLOS-score, og den innsatsen som trengs fra turnuspersonell (pleiefaktor) for at brukerne skal få faglig forsvarleg 

stell og pleie etter det som er fastlagt ved den institusjonen der brukeren har fått tildelt plass.  

• Pleiekostnadsindeks: Pleiefaktorbegrepet er et måltall basert på den relative tidsbruken ved enheten. For å overføre 

pleiefaktoren til et økonomisk begrep har vi omregnet pleiefaktoren med lønnskostnader per heltidsplass i institusjon, 

for å måle kostnaden dersom antall årsverk i pleie settes i forholdet 1:1 med antall plasser. Altså, hvor mye koster det 

å drive en plass dersom det er en 100 % stilling knyttet til hver av plassene målt ved en pleiekostnadsindeks. 

Gjennom en slik beregning kan man i den økonomiske analysen også ta hensyn til at pasientene ved ulike 

institusjonsavdelingerhar ulikt pleiebehov. Hensikten med denne justeringen er både og kunne sammenligne på 

tvers av avdelinger, og å kunne sette måltall på et indeksert bemanningsnivå i institusjon. 
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Kostnadsanalyser- 

regnskapsmessige forutsetninger 

• I et system der en ønsker å se på effektivitet i aktivitetene som utføres må en på forhånd 

definere hvilket presisjonsnivå en ønsker i analysene. Tidsdrevet ABC-kalkyle bygger 

på forbrukt tid per tjeneste. En må i denne sammenhengen avstemme behovet for 

presisjon og nøyaktighet mot den praktiske anvendelsen, og tid og kostnader forbundet 

med å estimere tidsbruk. I en tidsdrevet ABC-kalkyle er det anbefalt å søke etter 

nøyaktighet, men ikke presisjon, og heller forsøke å være omtrent riktig enn akkurat feil. 

• I de følgende avsnitt har vi basert våre beregninger på detaljregnskap og –budsjett som 

vi har fått oversendt fra kommunen på KOSTRA-funksjon 253 og 254, som dekker 

institusjon, bolig med heldøgns bemanning og hjemmetjenester.  

• I våre analyser har vi sammensatt de ulike postene med en slik linjeinndeling at det er 

tilpasset en ABC-kalkyle. Det betyr at det ventelig vil forekomme avvik mellom 

inndelingen av de grunnlagstallene som blir benyttet her og en del av den 

linjeinndelingen en kan finne igjen i kommunens årsregnskap mv. 
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Kostnadsanalyser, 

virksomhetsnivå 

• I de påfølgende analysene vil vi ta for oss de 2 hovedvirksomhetene som retter 

seg mot pleie- og omsorgstjenestene i kommunen: 

• Institusjonsvirksomheten 

• Hjemmebasert omsorg med alle tjenester det innebærer 

• Analysene vil vektlegge enhetskostnad ut fra antall 

plasser/brukere/vedtakstimer som måleparameter for å se på 

kostnadseffektiviteten innenfor sektoren. Som tidligere nevnt kan det være 

utgiftsforskyvninger mellom hjemmetjeneste og institusjon i Marker, men de 

totale utgiftene på sektoren skal i følge kommunen selv være korrekte. 

• I tillegg vil vi også se på andelen produktiv tid (ATA-tid), som er et sentralt 

måletall innenfor hjemmebaserte tjenester. 
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Datamaterialet i Marker (1) 
• For å styre tjenesteproduksjonen blir det i planleggingsfasen brukt Profil-verktøyet (Visma) for å 

tildele tid målt i timer, innenfor de ulike tjenestene i en virksomhet. Profil pleie- og omsorgssystem er 

et mye brukt verktøy i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Ifølge Visma brukes Profil i 215 av 

landets kommuner, men i varierende omfang. 

• I analysene bruker vi tildelt tid til alle brukere som er registrert ved IPLOS, som utgangspunkt for 

våre effektivitetsvurderinger. Dette er særlig aktuelt i hjemmetjenesten der brukere får tildelt tid 

gjennom vedtak som registreres i Profil, og som videre danner grunnlaget for planlegging av 

tjenesteproduksjonen. 

• Ut fra denne budsjetteringen av tidsbruk, kan en måle et budsjettert effektivitetsestimat (som vi vil 

komme tilbake til i et senere avsnitt). Videre åpner Profil-verktøyet også for å rapportere faktisk 

forbrukt tid. Ifølge intervjuene vi har gjennomført er dette ikke gjort i Marker, og vi har derfor ikke 

mulighet til å beregne reell ansikt-til-ansikt tid innenfor hjemmetjenesten. Likevel vil en beregning 

av ATA-tid basert på registrerte vedtakstimer gi grunnlag for å vurdere om den planlagte tidsbruken i 

hjemmetjenesten er realistisk og effektiv basert på de timer en har til rådighet gjennom antall årsverk.  

• Gjennom våre intervjuer gjennomført i Marker i mai 2013, kom det frem at kommunen også har noen 

utfordringer med å holde informasjon om vedtakstimer oppdatert i profil, siden disse stadig endrer 

seg. Dette er en problemstilling vi kjenner igjen fra tilsvarende oppdrag i andre kommuner. 

Registrerte vedtakstimer vurderes likevel å være av rimelig bra kvalitet. Dermed mener vi det 

forelagte datamaterialet kan  brukes til å si noe om den budsjetterte kostnadseffektiviteten i 

hjemmetjenesten.  
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Datamaterialet i Marker (2) 
• Når det gjelder faktisk leverte timer til brukerne i hjemmetjenesten, så registreres disse som nevnt 

ikke.  Vi mener derfor at det er et potensiale for forbedring av planlegging og ressursbruk gjennom å 

spesifikt registrere forbrukt tid. Vi kommer ikke med noen anbefaling om å innføre bruk av 

stoppeklokker i pleie- og omsorgssektoren i Marker, men ønsker å vektlegge viktigheten av å ha et 

verktøy der en kan vurdere, gjennomgå, justere og evaluere tjenesteproduksjonen. Det understrekes 

at hensikten ikke er å måle den enkelte ansattes produktivitet, men å skaffe styringsinformasjon som 

vil være viktig for kvaliteten, planleggingen og effektiviseringen av tjenesten.  
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4.2. Kostnadsanalyser, institusjon 

Omsorgstrappen: 
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• I tabellen til høyre har vi summert opp og fordelt totalkostnadene på 

sykehjemmet i Marker.  

• Som det vil fremgå av de påfølgende sidene har Marker relativt sett 

høye utgifter innenfor institusjon, gitt aktivitetsnivået.  

• Om kostnadsinndelingen: 

• I fastlønn inngår faste lønninger  og faste turnustillegg med 

fratrekk for eventuell sykelønnsrefusjon. 

• I variabel lønn inngår alle kostnader til overtid, ekstrahjelp, 

vikarer og eventuelt vikarbyrå. 

• Andre lønnskostnader er for eksempel pensjonskostnader og 

arbeidsgiveravgift. 

• Andre driftskostnader er alle andre kostnader som for eksempel 

forbruksmateriell, kontorkostnader, transportkostnader osv. 

• I de videre beregningene har vi holdt brukerbetaling utenom, dvs. vi 

holder oss til bruttotall, siden brukerbetalingen fastsettes etter særlige 

regler som er uavhengig av tjenesteproduksjonen 

• Kommunen selger 4-5 plasser til nabokommunen. I 

kostnadsanalysene er dette ikke tatt hensyn til. Dette fordi vi får et 

mer riktig sammenlikningsgrunnlag ved å benytte bruttoutgifter, og 

fordi dette, uavhengig av om plassene er til salg eller eget bruk, gir et 

reelt bilde av produktiviteten innenfor institusjonsdriften. 

Oversikt utgifter, institusjon 
(tall i hele 1000)  

Fast lønn        18 513  

Variabel lønn          5 214  

Annen lønn          8 055  

Brutto lønnsutgifter        31 781  

Andre driftsutgifter          3 526  

Brutto driftsutgifter        35 307  

Brukerbetaling/salg         -5 070  

Totalutgifter, institusjon (sykehjem) 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 60 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

• Samlede lønnsutgifter er om lag 90 % av alle utgifter knyttet til 

institusjonsdriften.  

• Dette er langt høyere enn i andre kommuner. 

Landsgjennomsnittet er på 73 %. 

• Andelen andre driftsutgifter er  tilsvarende lavere enn 

gjennomsnittet.  

• I tillegg til faste lønnsutgifter på om lag 52 % av utgiftene, 

utgjør de øvrige lønnsutgiftene knyttet til andre typer faste 

lønnsutgifter som pensjon, arbeidsgiveravgift osv. om lag 23 %. 

Til sammen betyr dette at om lag 75 % av lønnsutgiftene er 

bundet opp i fast lønn og tilhørende sosiale utgifter.  

• Driftsutgifter i denne sammenheng inkluderer ikke driftsutgifter 

til selve institusjonslokalene (renhold, og bygningsmessig drift 

og vedlikehold). Disse utgiftene er bevisst holdt utenfor denne 

analysen for å enda mer direkte kunne se kostnadsbildet knyttet 

til driften som mer direkte relaterer seg til brukerne.   

 

Utgiftssammensetning, institusjon 
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• Vi ser videre på dette ved å sammenlikne fordelingen av ulike typer lønnsutgifter i Marker 

med tilsvarende fordeling i andre kommuner 

• Vi ser at Marker har en relativt gjennomsnittlig fordeling av sine lønnsutgifter til institusjon: 

• Andelen faste lønnsutgifter ligger 1 % under gjennomsnittet av vårt utvalg 

• Andelen variabel lønn ligger 1 % over gjennomsnittet av vårt utvalg 

 

 

 

Lønnsutgiftene i institusjon 
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Tjenesteproduksjon og  utgifter (2012) 

Antall plasser  
42 

Antall årsverk 33,15 

Andel fast lønn av totale lønnsutgifter 58 % 
Andel variabel lønn av totale 
lønnsutgifter 16 % 

 Lønnsutgifter per time                  611  

Brutto lønnsutgifter pr heltidsplass           756 690  

 Totale bruttoutgifter per heltidsplass           840 651  

• Markers institusjonstilbud besto i 2012 av 

totalt 42 plasser.  

• 33,15 årsverk betjente dette tilbudet.  

• Vi ser at lønnskostnaden per timeverk er 

relativt normal sammenliknet med andre vi 

har i vårt beregningsgrunnlag.  

• Vi ser også at Marker har noe høye 

bruttoutgifter per plass, også når vi 

sammenligner med andre kommuner.  Dette 

kommer vi tilbake til senere i analysen. 

 

Tjenesteproduksjon og utgifter, institusjon 
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Utgifter per døgn i institusjon 

ABC-kalkyle 

Tilgjengelige liggedøgn pr år             15 330  

ABC totalkostnad pr liggedøgn, tilgjengelige liggedøgn               2 303  

• Vi har beregnet utgifter per døgn med to ulike metoder: ABC-

metodikk og en sammenlikning basert på Kostra-indikatoren 

”utgifter per oppholdsdøgn i institusjon”. Utslagene for de to 

metodene kan være noe ulike. Hensikten med å bruke ulik metodikk 

er å vurdere utgiftene med ulike vinklinger, fordi dette gir et bedre 

grunnlag for å kunne konkludere om utgiftsnivået innenfor området. 

• Vi har i tabellen nedenfor beregnet en døgnkostnad ut fra 

metodikken som tidligere er presentert rundt aktivitetsbasert 

kostnadsstyring. Den beregnede døgnprisen i Marker ligger på i om 

lag 2 300 kr/døgn ut fra aktivitetsbaserte kostnader. Dette er noe over 

gjennomsnittet av vårt beregningsgrunnlag 

• Vi ser at utgifter per oppholdsdøgn (kostratall) er høye sammenliknet 

med  kommunene i Østfold, Kostragruppen og landsgjennomsnittet.  

• Oppsummert gir de to metodene et relativt likt inntrykk: Utgifter per 

døgn i institusjon er noe høyere enn gjennomsnittet. 
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• Tabellen over viser først en beregning av pleiefaktoren ved institusjon i Marker. Dette 

blir beregnet ut fra sammenhengen mellom antall årsverk og antall heltidsplasser ved 

institusjonen. 

• Vi har også omregnet pleiefaktoren til en pleiekostnadsindeks per heltidsplass. Denne 

viser hva en heltidsplass ville kostet dersom en hadde bemanningsforholdet 1:1 ift. 

antall plasser, dvs. en pleiefaktor på 1,00. Med en slik beregning kan vi ta høyde for 

forskjeller som kan oppstå som en konsekvens av særlige brukerbehov – og dermed i 

større grad muliggjøre sammenlikning mellom ulike sykehjem og kommuner. 

Produktivitetsanalyse   

Pleiefaktor (ant ÅV/ant plasser)                 0,79 

Pleiekostnadsindeks (tot.kostn.pr. plass/ pleiefaktor)         1 065 078  

Pleiefaktor og pleiekostnadsindeks (1) 

 (institusjon) 
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• Institusjonsbeboerne i Marker har langt mindre omfattende 

bistandsbehov enn i andre kommuner.  Dette illustreres tydelig i 

grafen til høyre. Grafen baserer seg på registrert IPLOS-score 

(Kostra). 

• Lave bistandsbehov i institusjon underbygges av lave 

bistandsbehov i hjemmetjeneste, da det normalt er sammenheng 

mellom disse. 

• De relativt sett lave bistandsbehovene  i Marker tyder på at 

kommunen har en annen tildelingspraksis av tjenestene innenfor 

pleie- og omsorgssektoren enn andre kommuner, både når det 

gjelder fordelingen mellom institusjonstilbud og hjemmebaserte 

tjenester, og når det gjelder terskel for å innvilge de ulike 

tjenestene. 

• Gjennomsnittlig lavt bistandsbehov betyr ikke at Marker ikke har 

enkeltbrukere med store bistandsbehov. Det trenger heller ikke 

bety at Marker kommune har en lavere andel ”tunge” brukere enn 

andre. Det tyder imidlertid på at Marker i større grad innvilger 

institusjonsplass til brukere med mindre omfattende bistandsbehov 

enn det andre kommuner gjør. Altså at Marker har et færre antall 

beboere med omfattende bistandsbehov sammenliknet med det 

totale antall institusjonsbeboere.   

Brukernes bistandsbehov, 

institusjonsbeboere 
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• I tradisjonelle sykehjem er det vanlig at pleiefaktoren ligger på om lag 0,75 – 0,8. Pleiefaktoren i Marker er på 

0,79. Dette er et normalt nivå i kommuner med gjennomsnittlige bistandsbehov blant beboere. Pleiefaktoren er 

basert på antall planlagte årsverk (m.a.o. er det ikke tatt hensyn til vakanser og sykefravær). Marker har til sammen 

2 vakante årsverk innenfor bogruppene (institusjon). Dersom vi tar hensyn til disse, reduseres pleiefaktoren til 0,74 

og samsvarer da bedre med beboernes brukerbehov. Likevel synes pleiefaktoren basert på grunnbemanningen i 

gjeldende turnus noe høy med tanke på brukernes behov. 

• Ifølge våre beregninger basert på oversendt materiale fra kommunen, er gjennomsnittlig IPLOS-score i institusjon  

i Marker på 3,67, dvs. at den gjennomsnittlig beboeren har et middels pleiebehov. Til sammenlikning har mange 

kommuner gjennomsnittlig IPLOS-score på over 4,0 i institusjon.  

• Relativt lave bistandsbehov innenfor institusjon tilsier at man i Marker bør kunne ivareta den enkelte beboer med 

færre ansatte per beboer enn ved institusjoner der brukerne har mer omfattende bistandsbehov. Med andre ord bør 

pleiefaktoren i Marker kunne være lavere enn i andre kommuner. Det er også nærliggende å tro at behovene ved de 

ulike bogruppene varierer og at bemanningen må vurderes i lys av dette. Det er lite sannsynlig at alle bogruppene 

har samme bemanningsbehov. 

• Innenfor institusjon varierer gjennomsnittlig IPLOS-score relativt mye. Dette har i stor grad sammenheng med at 

kommunene organiserer institusjonsplasser og plasser i heldøgnsbemmannede omsorgsboliger på ulik måte. 

Enkelte kommuner har ikke tradisjonelle langtidsplasser. Dette innebærer at de brukere som har sykehjemsplass har 

svært omfattende bistandsbehov, og gjennomsnittlig IPLOS-score i institusjon blir derfor svært høy (tett opp mot 

4,5). De resterende brukerne innvilges i stedet tjenester innenfor hjemmebasert omsorg, og bidrar i større grad til 

høyere gjennomsnittlige bistandsbehov, og dermed høyere utgifter innenfor hjemmetjenesten, mens utgiftene i 

institusjon reduseres.  

Pleiefaktor og pleiekostnadsindeks (1) 

(institusjon) 
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• Enhetskostnadene innenfor institusjon er høyere enn normalnivå. Med bakgrunn i at pleiefaktoren 

er på et normalnivå, mens IPLOS-scoren er lav, tyder dette på at årsaken til høye utgifter innenfor 

institusjon er knyttet til lønnsutgifter som følge av sykefravær og alle typer vikarbruk.  

• Ved beregning av pleiekostnadsindeks der brukertyngden (skissert gjennom pleiefaktoren) er 

justert for, ser vi også at Marker har høye utgifter per sykehjemsplass.  

• Vi kan, basert på den informasjonen vi har tilgang til gjennom offentlig tilgjengelige data og 

statistikk, ikke finne forhold som tilsier at Marker bør ha høye enhetskostnader innenfor 

institusjon. Normalt vil høye brukerbehov være den viktigste årsaken til høye enhetskostnader. 

 

 

Pleiefaktor og pleiekostnadsindeks (2) 

(institusjon) 
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Oppsummering og anbefalinger, 

institusjon 
• Institusjonsbeboerne i Marker har lavere bistandsbehov enn i institusjoner i andre kommuner.  

• Det er høye enhetskostnader innenfor institusjon sammenliknet med andre kommuner. 

• De høye enhetskostnadene samsvarer med funnene i den overordnede Kostra-analysen. Der fremgikk 

det at Marker har et beregnet ”merforbruk” innenfor institusjon sammenliknet med hva Markers 

”normerte utgiftsbehov” er beregnet å være.  

• Pleiefaktoren (forholdet mellom antall årsverk og antall beboere) er på et normalnivå, men tatt i 

betraktning at bistandsbehovene blant institusjonsbeboerne i Marker er lavere enn i andre kommuner, 

ville det vært naturlig at også pleiefaktoren er lavere. Imidlertid er det vakanser som reelt sett gir en 

lavere pleiefaktor, forutsatt at ikke disse er dekket opp med vikarvakter. 

• Med bakgrunn i at Marker har et lavere bistandsbehov blant beboergruppen enn 

gjennomsnittskommunen, er det grunn til å tro at Marker har en lavere terskel for å innvilge 

institusjonsplass til brukere. Dette har sannsynligvis også sammenheng med at Marker ikke har 

heldøgnsbemannede boliger som et alternativt tilbud. 

• Vi mener at Marker har et potensiale for å effektivisere sine tjenester innenfor sektoren ved å dreie 

tjenestene over fra institusjonstilbud til hjemmebasert omsorg. 

• Vi mener også at kommunen bør vurdere bemanningen ved de ulike bogruppene opp mot 

bistandsbehov i disse gruppene. 
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4.3. Kostnadsanalyser,  

hjemmebaserte tjenester 

Omsorgstrappen: 
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• I tabellen til høyre har vi summert opp og 

fordelt totalkostnadene på hjemmetjenesten i 

Marker. Hjemmetjeneste er her definert på 

samme måte som i Kostra funksjon 254, og 

inkluderer alle tjenester knyttet til 

hjemmebasert omsorg.  

• Dette gir et bilde av den totale størrelsen og 

sammensetningen av utgiftene for 

hjemmetjenesten. 

• Kostnadsinndeling er samme som det er 

beskrevet under institusjon. 

• Brukerbetaling er holdt utenfor i de 

påfølgende analysene. Bruttoutgifter er 

benyttet for å kunne sammenlikne med andre 

kommuner på best mulig måte. 

Oversikt totalutgifter i hjemmetjenesten 
(tall i hele 1000) 

Fast lønn                    9 078  

Variabel lønn                    2 284  

Annen lønn                    3 709  

Sum lønn                   15 072  

Andre driftsutgifter                    3 272  

Sum brutto driftsutgifter                   18 343  

Brukerbetaling -464 

Totalutgifter,  

hjemmebaserte tjenester 
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Overordnet utgiftssammensetning,  

hjemmebaserte tjenester 
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• Samlede brutto lønnsutgifter er noe over 80 % 

• Fastlønnsandelen på om lag 49 % er på et lavt nivå.  

• Den variable lønnsandelen på 12 % er også på et lavt nivå. 

• Andre driftsutgifter er på 18 % av totale utgifter, noe som er 

normalt sammenliknet med sammenlikningsgrunnlaget. 

• I tillegg til faste lønnsutgifter, utgjør de øvrige 

lønnsutgiftene knyttet til andre typer faste lønnsutgifter som 

pensjon, arbeidsgiveravgift osv. 20 %. Dette er noe høyere 

enn andre. Årsaken er at kommunene har ulike 

pensjonsordninger og ulik sats for arbeidsgiveravgift.  

• Til sammen betyr dette at nesten 70 % av lønnsutgiftene er 

bundet opp i fast lønn og tilhørende sosiale utgifter. Dette er 

relativt lavt sammenliknet med andre. 

Utgiftssammensetning, 

hjemmebaserte tjenester 
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Bruk av variabel lønn i 

hjemmebaserte tjenester 
• Variabel lønn utgjorde i 2012 om lag 2,3 mill kr, men lønnsrefusjoner utgjør 

om lag 1 mill kr. mindre (1,3 mill kr). Dette kan i utgangspunktet tyde på en 

eller flere av disse utfordringene: 

• Manglende kontroll på vikarbruk 

• For lav grunnbemanning eller ubesatte stillinger (vakanser) 

• Svært høyt korttidsfravær (som det ikke gis sykepengerefusjon for) 

• Dårlig turnusplanlegging (ferieavvikling, vakanser uten plan for 

oppdekning el.l.) 

• Vi har sett nærmere på de variable  innenfor hjemmebaserte tjenester og 

funnet følgende: 

• De overskytende variable lønnsutgiftene knytter seg i hovedsak til 

avlastning og omsorgslønn.  

• Korttidsfraværet i hjemmebaserte tjenester var på et normalnivå 2012 

og er ikke årsaken til høye vikarutgifter. 

• Utgifter til vikarer for syke- og feriefravær samsvarer relativt bra med 

lønnsrefusjonen knyttet til slikt fravær, jf. Tabell til høyre. 

• Når vi sammenlikner regnskapet med budsjettet til vikarutgifter tyder 

det på at det er god kontroll med vikarbruken.  

• Budsjettert sykelønnsrefusjon er fornuftig realistisk. 
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Utgifts-/inntektstype 

Lønn til vikarer 
sykdom        923 875  

Lønn til vikarer ferie        452 762  

Lønn til ekstrahjelp          14 578  

Overtidslønn          35 373  

Sum 
fraværsrelaterte  
lønnsutgifter      1 426 588  

Sykelønnsrefusjon     -1 268 372  
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• Andelen fast lønn er på et lavt nivå 

sammenliknet med andre 

• Andelen variabel lønn er også noe lavere enn 

i andre kommuner. 

• Lønnskostnad per innvilgede time baserer seg 

på de timer vi har fått oppgitt er vedtatte 

timer. 

• Marker har en normal lønnskostnad per time 

og en lav lønnskostnad per  innvilgede time. 

Vi kommer tilbake til årsaken til dette på de 

neste sidene. 

 

Tjenesteproduksjon og lønnsutgifter, 

hjemmebaserte tjenester 

Tjenesteproduksjon og  utgifter (2012) 
Antall årsverk (hj.sykepleie, hjemmehjelp 

og nattevakter i hjemmetj.) 17,8 

Andel fast lønn av bruttoutgifter 49% 

Andel variabel lønn 12% 

Lønnskostnad per  tilgjengelige time 459 

Lønnskostnad per innvilgede time 435 
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Aktivitetsbasert kalkyle 
 (tall for 2012) 

Bruttoutgifter (1000)          15 998  

Brutto lønnsutgifter           15 072  

Brutto lønnsutgifter pr måned  1 256 

Tidsfaktorer pr måned 

Antall tilgjengelige timer  2 737 

Antall innvilgede timer 2 886 

Manglende tilgjengelige timer per 
mnd 

149 

Andel planlagt produsert tid (ATA-
tid) 105 % 

Andel indirekte tid - 5 % 

• Samlet sett er en normal planlagt ATA-andel (+/- 80% er 

normalt) 

• Planlagt ATA-tid er ikke det samme som reell ATA-tid. 

• En reell ATA-tid på 60 % regnes for å være et tegn på god 

produktivitet. Utfra de tallene vi har tilgjengelige antas det 

at ATA-tiden i Marker er over 60 %, og at tjenesten har god 

produktivitet. 

• Som det fremgår har Marker et antall årsverk som 

innebærer at kommunen mangler minst 149 timer per 

måned (i tillegg til full grunnbemanning) for å kunne innfri 

vedtakene. Det er lagt opp til 105% utnyttelse av det som 

er tilgjengelig tid gjennom grunnbemanningen. Da har vi 

tatt hensyn til fem uker ferie, men ikke vakanser, 

helligdager og administrativ tid osv som ikke kan brukes i 

direkte kontakt med brukeren.  

• I beregningen ligger en forutsetning om at hver bruker får 

individuell ATA-tid. Dersom en del tjenester ytes til flere 

samtidig vil dette minske behovet for tilgjengelige timer. 

Produktivitet og ATA-tid, 

hjemmebaserte tjenester 
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• Basert på antall årsverk til hjemmebasert omsorg har Marker kommune gjennom sine ansatte 32 844 

timer tilgjengelig.  

• Det er da ikke fratrukket timer som går bort til helligdager, møtevirksomhet, kurs, kjøretid osv. Dvs. 

at det reelle tilgjengelige timetallet er lavere.  

• Det er normalt i andre kommuner at man budsjetterer med at omtrent 80 % av den tilgjengelige skal 

brukes i direkte kontakt med brukeren. 

• I praksis ser man at den reelle ATA-tiden ofte ligger omkring 60 %. Kjøreavstander kan ha en 

vesentlig påvirkning på dette. 

• Marker kommune innvilget gjennom vedtak totalt 34 632 timer til sine mottakere i 2012.  

• Dette betyr at Marker har betydelig mangel på antall timer tilgjengelig sammenliknet med hva som er 

innvilget gjennom vedtakene. Totalt mangler det 1 788 timer i tillegg til de tilgjengelige timer som 

bortfallet i kjøretid, møter og annet administrativt arbeid, helligdager osv.  

• Dette innebærer to utfordringer: Enten at brukerne ikke får levert det de har fått innvilget, eller at 

kommunen må dekke opp de manglende timene gjennom bruk av vikarer. Mest sannsynlig er 

utfordringen i praksis løst gjennom en kombinasjon av disse. Vi kan ikke med sikkerhet dokumentere 

om brukerne har fått eller ikke har fått de timene de har fått innvilget gjennom vedtak.  
 

 

Tjenesteproduksjon, 

hjemmebaserte tjenester 
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• Om vi bruker andre kommuners metodikk med å budsjettere med 75 % - 85 % av tilgjengelig tid som direkte tid med 

brukeren (ATA-tid), kan vi beregne antall årsverk nødvendig for å betjene de innvilgede timene. Vi presiserer at dette er 

en teknisk beregning for å skissere hvordan andre kommuner har gjort dette. Man må ta med i betraktningen at Marker 

kommune har brukere med mindre omfattende bistandsbehov enn i andre kommuner, og at andelen ATA-tid derfor kan 

være ulik fra andre kommuner. 

• Som det fremgår av beregningen nedenfor ville Marker ha behov for ytterligere 4,27 årsverk i hjemmetjenesten om man 

brukte en metodikk for budsjettering på 85 % som en del andre kommuner. Om vi ser på den overordnede Kostra-

analysen tidligere i rapporten, ble det der illustrert at hjemmetjenesten i Marker hadde et stort mindreforbruk (9,9 mill kr) 

sammenliknet med normert nivå. Analysene knyttet til ATA-tid underbygger således dette. 

• Det er viktig i planleggingen av hjemmetjenestene at det er sammenheng mellom innvilgede timer (vedtakstimer) og 

tilgjengelige timer. 

Skissert eksempel, budsjettert ATA-tid 

Antall innvilgede timer per år 34 629 

Budsjettert andel ATA-tid 85 % 

Nødvendige antall timer tilgjengelig      40 740  

Antall årsverk nødvendig for å betjene antall innvilgede timer        22,1  

Tjenesteproduksjon, 

hjemmebaserte tjenester 
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• Det kan imidlertid være et forhold til som påvirker at Marker har langt flere timer innvilget enn det 

som er tilgjengelige i arbeidsstokken. Dette er først og fremst knyttet til saksbehandlingspraksis. 

• På de kommende sider vil vi se at Marker har en brukergruppe innenfor hjemmetjenestene som har 

langt lavere bistandsbehov enn i andre kommuner. Dette kan tyde på at Marker har en lavere terskel 

enn andre for å innvilge hjemmetjenester. Noen hjemmetjenester er ikke lovpålagte og kan slik sett 

opp- eller nedprioriteres av kommunen. Vi har også gjennom intervjuene fått indikasjoner som tyder 

på at Marker har en ”snill” saksbehandlingspraksis, og at en del får innvilget timer som de i de fleste 

andre kommuner ikke ville fått.  

• Tatt i betraktning at Marker kommune har lave frie inntekter sammenliknet med andre, er 

bevisstgjøring omkring slike prioriteringer svært viktig. Like viktig er det at når kommunen velger å 

ha et høyt tjenestenivå, så må ressursbevilgningen være i samsvar med det vedtatte tjenestenivået. I 

tilfellet ved hjemmetjenesten i Marker kommune, kan det se ut til at det er for dårlig sammenheng  

mellom tjenestetilbudet som tilbys og de tilgjengelige ressursene.  

Tjenesteproduksjon,  

hjemmebaserte tjenester 
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Brukernes bistandsbehov, 

hjemmetjenestemottakere (1) 

• I hjemmebasert omsorg er andelen mottakere med omfattende  eller middels bistandsbehov i Marker 

kommune langt lavere enn i de fleste andre kommuner (36 % for Marker,  46 % for landsgjennomsnittet). 

• Dette betyr at hjemmetjenestemottakerne i Marker kommune samlet har et langt lavere bistandsbehov enn i 

andre kommuner. 
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I alle kommuner vi har gjort 
oppdrag for har det vært 
usikkerhet omkring kvaliteten 
på registrert IPLOS-score. Så 
også i Marker. Vi mener 
imidlertid at det ikke foreligger 
særskilt grunn til å tro at IPLOS 
i Marker er rapportert så ulikt 
andre kommuner at det ikke 
gir et visst sannhetsbilde.  Selv 
om det i tallene for både 
Marker og gjennomsnittene 
kan ligge feilrapporteringer, så 
mener vi at de store linjene vil 
gi et noenlunde rett bilde av 
brukertyngden.  
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• Som nevnt vil hvor kommunene setter skillet mellom hjemmebasert tjenester og institusjon i stor 

grad påvirke dette. Sagt på en annen måte tyder tallene på at terskelen for å få institusjonsplass er 

lavere i Marker kommune enn i andre kommuner, dvs at en brukers bistandsbehov ikke trenger å 

være spesielt høyt for å få institusjonsplass i Marker kommune, og at brukere med tilsvarende 

bistandsbehov i andre kommuner i stedet får tilbud om heldøgnsbemannet omsorgsbolig eller 

ordinære hjemmetjenester. 

• Forskjellene er så store at vi mener at Marker bør vurdere egen praksis på området, dvs en vurdering 

av kriteriene for å få innvilget sykehjemsplass og hjemmetjenester. Samt muligheten for å dreie 

tjenestene i retning av mer hjemmebasert omsorg og færre institusjonsplasser, og mulighetene for å 

justere terskelen for å få innvilget hjemmetjenester. 

• I det følgende vil vi vurdere nivået på innvilgede timer opp mot brukerbehovene i hjemmetjenesten. 

Lave brukerbehov bør gjenspeiles i antall tildelte timer til hjemmetjenestemottakere. Logisk bør 

hjemmetjenestemottakerne i Marker ha behov for færre timer hjemmetjenester enn mottakere i andre 

kommuner, fordi deres bistandsbehov er lavere.  

 

 
 

Brukernes bistandsbehov, 

hjemmetjenestemottakere (2) 
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• Når vi ser nærmere på antall innvilgede timer, 

finner vi at hjemmetjenestemottakerne i Marker 

får tildelt færre timer per uke enn mottakere i 

andre kommuner. Dette samsvarer med at 

bistandsbehovet blant mottakerne er lavere i 

Marker kommune.  

• Det relativt lave bistandsbehovet blant brukerne 

i Marker, kan tyde på flere ting: 

• At Marker har en praksis der terskelen for å få 

innvilget tjenester er lavere enn i de fleste andre 

kommuner.  

• At Marker har en befolkningssammensetning som 

gjør at bistandsbehovet, og dermed nivået på 

tjenestene, skiller seg betydelig fra andre 

kommuner.  

Tildelte timer i hjemmebaserte tjenester 
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Brukersammensetning,  

andel av befolkningen 
• I Marker kommune mottar en større andel 

av befolkningen pleie- og omsorgstjenester 

enn i andre kommuner i landet.  

• Dette har sammenheng med at Marker har 

en høyere andel eldre i sin befolkning enn 

gjennomsnittskommunen, jf. den 

overordnede Kostra-analysen 

innledningsvis. Det er derfor naturlig at 

Marker har en høy andel mottakere av 

pleie- og omsorgstjenester. 

• Fordi det er enkelte indikasjoner på at 

brukerne i Marker har lavere bistandsbehov 

enn i andre kommuner, er det likevel 

naturlig å se nærmere på to forhold: 

• Alderssammensetningen blant mottakerne. 

• Saksbehandlingspraksisen 

 

 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

5,8 % 

4,6 % 4,9 % 

0,0 % 

1,0 % 

2,0 % 

3,0 % 

4,0 % 

5,0 % 

6,0 % 

7,0 % 

Marker Landet Østfold 

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 

83 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

• Som det fremgår har Marker en høy andel mottakere over 80 år, en særlig høy andel mellom 67-79 år, og en 

lav andel mottakere under 67 år. Dette gjenspeiler og samsvarer godt med befolkningssammensetningen i 

kommunen for øvrig. 

• Det er nærliggende å anta at de gjennomsnittlige brukerbehovene i aldersgruppen 67-79 år er lavere enn i de 

øvrige aldersgruppene. Figuren ovenfor bidrar derfor til å forklare hvorfor bistandsbehovene i Marker skiller 

seg betydelig fra andre kommuner.  

 

Alderssammensetning,  

PLO-sektoren samlet 
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Saksbehandlingspraksis 

• Vi har gjennom oppdraget ikke hatt anledning til å detaljert se på saksbehandlingspraksisen ved 

søknader om PLO-tjenester i kommunen. Likevel er det indikasjoner i analysene som tyder på at 

tjenestenivå og tilgjengelige ressurser ikke samsvarer tilfredsstillende.  Dette gjelder både innenfor 

institusjon og hjemmetjeneste:  

• Innenfor institusjon synes ressursbruken å være noe høy sammenliknet med brukernes reelle behov 

• Innenfor hjemmetjenesten er ressursbruken lav sammenliknet med den vedtatte aktiviteten i form av innvilgede 

timer. 

• Det er etter vår mening ikke slik at en lav terskel for innvilgelse er bedre eller dårligere enn en høy 

terskel på. Likevel bør dette i enhver kommune være et resultat av en bevist prioritering av 

tjenestetilbud og ressurser. Vi er usikre på om tjenestenivået i Marker er en bevisst prioritering, eller 

om dette er en praksis som mer ubevisst har utviklet seg over tid. 

• Siden nivået på tjenestene er av vesentlig betydning for kommunens utgifter på området, finner vi det 

riktig å anbefale kommunen å se nærmere på egen saksbehandlingspraksis for å vurdere om 

tjenestenivå og ressursbruk er på ”rett” nivå for Marker kommune, gitt det inntektsgrunnlaget 

kommunen har og kommunens øvrige utgiftsbehov.  Særlig er en slik vurdering viktig med bakgrunn 

i de forhold vi har påpekt mellom tilgjengelige og innvilgede timer innenfor hjemmetjenesten. 
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Styring av ressursbruk i 

hjemmetjenesten 
• Som nevnt tidligere, finnes det elektroniske hjelpemidler for å planlegge, dokumentere, følge opp og 

styre ressursbruken i hjemmetjenesten. Det et kan for eksempel gjøres ved hjelp av nettbrett eller 

telefonløsninger. Dersom kommunen overtid har problemer med å holde oversikt over vedtakstimer, 

reell tidsbruk  og dokumentasjon av dette, bør etter vår oppfatning Marker kommune vurdere å 

implementere et slikt system for registrering av faktisk tidsbruk i hjemmetjenestene. Dette er ikke 

bare et effektivitetsfremmende tiltak, men også et kvalitetsfremmende tiltak da en får dokumentert 

det en faktisk gjør på en helt annen måte som setter en i bedre stand til å evaluere om en gjør de rette 

tingene på rett måte. Ved full utnyttelse av det systemet som finnes, kan hjemmetjenesten utveksle 

informasjon uten papir, telefon eller en snartur innom kontoret, uten at kravene om sikkerhet brytes. 

På denne måten kan verktøyet også benyttes til kvalitetsheving fordi det kan sikre at de ansatte i 

hjemmetjenesten til en hver tid har oppdatert informasjon om brukerne.  Vi kjenner til at flere 

kommuner har implementert denne eller liknende mobile løsninger i sine hjemmetjenester (bl.a. 

Oslo, Bærum, Kristiansund m.fl.).  

• Innføring av slike systemer har selvsagt også en kostnadsside, og nytten må derfor vurderes i 

sammenheng med kostnaden dersom en vurderer å implementere slike system. Vi mener også at 

Marker kan få bedre styring gjennom andre grep – og i utgangspunktet vil vi anbefale at de andre 

grepene vurderes først. 
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4.4. Oppsummering kostnadsanalyser 

• Institusjonsdriften har noe lav produktivitet, brukertyngden tatt i betraktning.   

• Tatt i betraktning at Marker har brukere med betydelig lavere bistandsbehov enn gjennomsnittet, burde 

enhetskostnadene ligget lavere enn gjennomsnittskommunen. I stedet er enhetskostnadene innenfor 

institusjon høyere enn i kommuner med et samlet gjennomsnittlig bistandsbehov på sine beboere.  

• Vi mener at dette har sammenheng med fordelingen mellom hjemmebasert omsorg og institusjon. 

Brukerne som defineres som institusjonsbrukere har i gjennomsnitt lavere bistandsbehov enn i andre 

tilsvarende institusjoner, mens bemanningen er omtrent lik. 

• Kommunen bør se på hver bogruppe og bistandsbehovene der  når bemanningen skal fastsettes, slik at 

bemanningen samsvarer med brukerbehovene i hver bogruppe. 

• Med bakgrunn i det vi har av datagrunnlag mener vi at hjemmebaserte tjenester drives med en 

høy produktivitet 

• Det er ikke registrert reell timebruk i hjemmetjenesten og det er derfor vanskelig å anslå reell 

produktivitet. 

• Med bakgrunn i de innledende KOSTRA analysene, beregningene knyttet til budsjettert ATA-tid og 

vikarutgiftene, er det grunn til å tro at hjemmetjenesten drives med god produktivitet.  

• Forholdet mellom antall tilgjengelige timer og antall innvilgede timer er på et urealistisk nivå. 

Hjemmetjenesten har en grunnbemanning som ikke har forutsetninger for å kunne levere de tjenester 

som det er fattet vedtak om. 

• Lav terskel for å få innvilget timer til ulike hjemmetjenester kan være en betydelig årsak til dette, og 

kommunen bør enten revurdere sitt tjenestenivå eller tildelingen av ressurser i hjemmetjenesten, eller 

begge deler. 
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5. Sykefravær og arbeidsmiljø 

• Høyt sykefravær innenfor pleie- og omsorgssektoren i Marker de siste årene. 

• Uvisse årsaker, men medarbeiderundersøkelsen, spørreundersøkelse og 

intervjuer med medarbeidere, tillitsvalgte og ledelse gir noen indikasjoner. Vi 

ser på disse i sammenheng. 

• Vi har gjennomført gruppeintervjuer med medarbeiderne innenfor sektoren. 

Samtlige ansatte skal ha fått tilbud om intervju. Oppmøtet til intervjuene var 

generelt godt.  

• Vi har gjennomført enkeltintervjuer med lederne innenfor sektoren, samt felles 

intervju med tillitsvalgte og verneombud. 

• Vi har gjennomført en tilpasset spørreundersøkelse. 81 medarbeidere innenfor 

sektoren besvarte denne. 
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• En sykefraværsprosent på 13,2 % er langt høyere enn anbefalte målsetting om et sykefravær på 8% 

• Korttidsfraværet er på 2 %. Dette er et relativt normalt nivå, og det er derfor grunn til å tro at hovedutfordringene ligger 

i langtidsfraværet.  

• Kostnaden på korttidsfraværet er beregnet til om lag 300.000,- FØR eventuell vikarinnleie.  

5.1. Sykefravær (1) 
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Sykefravær innenfor institusjon 
og hjemmetjeneste 

Sykefravær innenfor øvrige 
områder innenfor PLO-sektoren 

Fraværsprosent 
 

13,2 % 
 

10,70% 

 
Antall dagsverk med 
fravær  

 
 

1 641,1 

 
 

282,9 

 
Antall dagsverk med 
sykepengerefusjon  

 
 

 1 405,3 

 
 

220,1 

 
Antall dagsverk uten 
sykepengerefusjon  

 
 

235,8 

 
 

62,8 

Gjennomsnittlig sykefravær i PLO-sektoren blant kommunene i Østfold fylke, var i 2012 på 
9,7 %. Fødselspermisjonsfravær var på 2,1 %. 
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Sykefravær (2) 
• Med tanke på det relativt høye sykefraværet innenfor sektoren i Marker er det ekstra viktig å følge opp de 

ansatte for å kunne få kunnskap om årsaker og dermed lettere finne tiltak for å løse utfordringene. Dette 

krever at de personalansvarlige (avdelingssykepleierne og virksomhetsleder) faktisk får avsatt tid til dette.  

• (U)kultur kan alltid være en medvirkende årsak til høyt sykefravær. Hvordan bruk av egenmelding og 

sykmelding praktiseres og hvor terskelen for å være borte fra arbeid ligger hos de ansatte, er av betydning for 

sykefraværet. Vi har ingen ensidig dokumentasjon på at dette er en medvirkende årsak til høyt sykefravær i 

Marker, men mener at dette bør nevnes siden dette er en faktor som alltid kan spille inn, og fordi 

undersøkelsen vi foretok blant de ansatte ga sprikende svar på dette spørsmålet. 

• Ledelse og oppfølging av medarbeidere krever ressurser. Det er vesentlig at ledelsesstrukturen er lagt opp på 

en slik måte at hver enkelt avdelingsleder har mulighet til å sette av tid til å være leder, og ikke kun må drive 

brannslukking på løpende oppgaver. I enkelte sektorer er det vanlig at avdelingsledere deltar i de daglige 

oppgavene (for eksempel innenfor barnehage). Det bør nevnes at antall medarbeidere per avdelingsleder 

innenfor barnehage som regel er langt lavere enn innenfor pleie- og omsorg (anslått til 5-15 medarbeidere i 

barnehage, mot 20-80 medarbeidere innenfor PLO). Vårt inntrykk er at den enkelte avdelingssykepleier per i 

dag har et for høyt antall medarbeidere (60 – 70 stykker). Hvilke oppgaver som skal ligge til 

avdelingssykepleier må vurderes ut i fra det antall ansatte og de administrative oppgaver som skal løses av 

den aktuelle leder. 

• Med bakgrunn i sykefraværet mener vi at sektoren må sette inn en ekstra innsats på personaloppfølgingen og 

turnusordningen. Erfaringsmessig er disse to faktorene vesentlige i arbeidet for redusert sykefravær. Vi 

kommer tilbake til dette under kapittelet om organisering, og sider om turnusarbeidet.  
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Sykefravær (3),  

oppfølging av medarbeiderne 

• Kommunen har tradisjon for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser, og benytter malen fra 

Kommuneforlaget (bedrekommune.no) til dette. Slike store undersøkelser tar tid, og ikke minst vil 

oppfølging av slike undersøkelser kreve ressurser.  

• Vi mener at Marker kommune bør fortsette å gjennomføre medarbeiderundersøkelser regelmessig for 

å kunne fange opp negative (og positive) tendenser og iverksette korrigerende/stimulerende tiltak.  

• Resultatene av medarbeiderundersøkelser i seg selv ikke gir noen merverdi. Det er innsatsen som 

gjøres i etterkant for å forbedre resultatene som kan gi kommunen for eksempel økt kvalitet i 

tjenestene, økt medarbeidertilfredshet, økt brukertilfredshet, lavere sykefravær osv. Vi anbefaler 

ledelsen på området å prioritere oppfølging av medarbeiderundersøkelsen for å ta tak i de 

utfordringer og eventuell misnøye som peker seg ut der. På samme måte er det viktig å bruke de gode 

eksemplene der spesielle tiltak har gjort seg utslag i gode resultater/fornøyde medarbeidere. 

• Det kom frem gjennom intervjuer at det i mindre grad er avholdt medarbeidersamtaler innenfor 

sektoren de senere årene. Avdelingssykepleierne har personalansvar for mange medarbeidere 

(mellom 60 og 70 stykker). Fordi det innenfor sektoren er mange deltidsstillinger er antall ansatte 

høyt sammenliknet med antall årsverk. Dette bidrar til at gjennomføring av medarbeidersamtaler blir 

svært tidkrevende. Det er en utfordring for avdelingslederne å få satt av tid til dette i tillegg til alle 

løpende administrative oppgaver og utviklingsarbeid. 
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5.2. Spørreundersøkelsen (1) 

• Følgende påstander skulle besvares på en skala fra 1-6 der 1 er helt uenig og 6 er helt enig: 

• 1. Jeg er fornøyd med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen min  

• 2. Jeg er fornøyd med min nærmeste leder  

• 3. Jeg er fornøyd med virksomhetsleder   

• 4. Jeg synes virksomhetsleder også bør ha et overordnet personalansvar  

• 5. Det er klar ansvarsfordeling mellom avdelingsledere og virksomhetsleder  

• 6. Det er generelt lite som skal til for å være borte fra jobb  

• 7. Sykemeldte får god oppfølging fra nærmeste leder  

• 8. Turnusarbeidet er godt planlagt og styrt  

• 9. Jeg er villig til å prøve ut alternativ turnusordning (f.eks. lengre helgevakter, langturnus el.l.)  

• 11. Det er godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse  

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 

• Totalt 81 ansatte besvarte undersøkelsen. 

• Av disse jobbet 30 innenfor hjemmetjeneste, 48 innenfor institusjon og 6 innenfor øvrige tjenester. (3 

av disse har krysset av for to alternativer). 

• 4 har svart at de er i 100 % stilling, 37 har oppgitt at de jobber frivillig deltid, og 22 har oppgitt 

ufrivillig deltid. De resterende har ikke svart på dette spørsmålet. 

• 57 respondenter har oppgitt at de er i fast stilling, mens 11 har oppgitt at de jobber som vikar. Flere av 

disse har krysset for begge deler, og de øvrige har ikke svart på spørsmålet. 
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• Mange ansatte fylte ut undersøkelsen mens vi var i rommet. Det kom da opp spørsmål til noen av påstandene og 

hvordan disse skulle forstås. Enkelte spørsmål ble gjentatt, noe som tyder på at formuleringen ble tolket i ulike 

retninger. Vi har derfor valgt å ikke vektlegge disse i det videre arbeidet, siden et grunnlag som kan være tolket 

svært ulikt av respondentene har liten verdi. 

• De ansatte oppgir høyest tilfredsstillelse på spørsmål om arbeidsmiljøet og sin nærmeste leder (5,0), og minst 

tilfredsstillelse med planlegging og styring av turnusarbeidet (2,0) og samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse 

(2,6). 

 

 

Spørreundersøkelsen (2) 
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Det er generelt lite som skal til for å være borte fra jobb 

Jeg er fornøyd med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen min 

Utvalgte resultater fra spørreundersøkelsen 
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5.3. Intervjuene 

• Den 18. juni 2013 gjennomførte Telemarksforsking og EY gruppeintervjuer med de ansatte i 

omsorgssektoren i Marker kommune. 

• Etter det vi er kjent med fikk alle ansatte med fast stilling og vikariater i sektoren tilbud om å delta. 

• Gruppene som ble benyttet under intervjuene var satt opp av Marker kommune i samarbeid med de 

tillitsvalgte. 

• Det var satt av 30 min til hvert intervju, men flere av disse varte lenger enn oppsatt tid. 

• Vi opplevde at de ansatte var åpne og ærlige, og takker for tilliten. Innspillene som kom frem under 

intervjuene har vært viktige i vårt arbeid og vurderinger knyttet til sykefravær og arbeidsmiljø. 

• Vi har ikke tatt hensyn til enkeltkommentarer, men lagt vekt på de uttalelser og synspunkter som gjentatte 

ganger har kommet frem. Kort oppsummert er disse i hovedsak knyttet til: 

• Turnusplanlegging og forutsigbarhet 

• Organisatoriske forhold 

• Personalledelse 

• Bemanning 

• Gjennom intervjuer med de ansatte har vi fått mange innspill knyttet til arbeidsmiljø – og et godt inntrykk av 

hva de ansatte er opptatt av og opplever som frustrerende. På generelt grunnlag synes medarbeiderne i 

Marker å være svært opptatt av sine rettigheter som ansatte i større grad enn i andre PLO-sektorer i vi har 

gjort oppdrag for. Dette kan ha sammenheng med misnøye knyttet til uforutsigbarhet og urettferdighet 

knyttet til turnusplanleggingen.  
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5.4. Spørreundersøkelsen og 

intervjuene sammenholdt (1) 
• Det fremgår tydelig av undersøkelsen at de ansatte i veldig stor grad er fornøyde med arbeidsmiljøet. Dette er 

svært positivt. Dette samsvarer meget bra med det vi har fått opplyst i intervjuene med de ansatte. Det er et 

gjennomgående inntrykk av at de ansatte opplever arbeidsmiljøet som godt. 

• Det fremgår like tydelig av undersøkelsen at de ansatte i svært liten grad er fornøyde med planleggingen og 

styringen av turnusarbeidet. På dette punktet er det et tydelig skille mellom de som jobber turnus og de som 

ikke gjør det. De som jobber turnus er i svært liten grad fornøyd i turnusplanleggingen, mens de som ikke 

jobber turnus oppgir å være relativt fornøyd. Den logiske forklaringen på dette er relativt opplagt. Også her 

samsvarer undersøkelsen med inntrykket vi har fått gjennom intervjuene. Under intervjuene ble det gjentatte 

ganger uttalt at turnusene innenfor området er klare altfor seint. Dette gjelder generelt, men særlig knyttet til 

ferier og helligdager, der de ansatte har et særskilt behov for å kunne planlegge. Vårt inntrykk er at en stor 

del av den misnøye som finnes i ansattgruppen er knyttet til nettopp dette punktet.  Å ikke kunne planlegge 

ferier, helligdager og hverdagen for øvrig skaper for enkelte praktiske problemer, og for en stor andel 

betydelig frustrasjon. 

• Det fremgår av undersøkelsen og intervjuene samlet at enkelte av de ansatte ikke er sikre på hvem som er 

deres personalansvarlige. Av de ansatte i turnus forholder enkelte seg til den sykepleier med praktisk ansvar 

som er på vakt, de fleste til avdelingsleder, mens enkelte forholder seg til virksomhetsleder fordi denne for 

eksempel innvilger feriedager. Gjennom intervjuene kom det fram at hvem de skal forholde seg til av og til 

kan oppleves rotete.  
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Spørreundersøkelsen og 

intervjuene sammenholdt (2) 
• Flere av de ansatte opplever også ansvarsforholdene mellom virksomhetsleder og avdelingslederne som uklare. Dette 

fremgår både av undersøkelsen og intervjuene. Enkelte hevder at ansvarsforholdene synes greie på papiret, men ikke 

er det i praksis.  

• Når det gjelder bemanning, så var i stor grad slik at de ansatte mente at den bogruppe/tjeneste de selv jobber ved har 

behov for flere årsverk. Dette er en vanlig oppfatning, særlig blant de som kun har ett arbeidssted og derfor lite å 

sammenlikne med. Uttalelser om for lav bemanning kom særlig frem innenfor nattevaktstjeneste, på skjermet enhet 

og i hjemmetjenesten. Vi kan vanskelig anbefale en løsning der bemanningen skal økes i mange ledd, når de øvrige 

analyser ikke tyder på underbemanning (med mulig unntak av hjemmebasert omsorg). Vi mener imidlertid at det 

finnes andre organisatoriske grep som vil kunne avhjelpe dette. Dette kommer vi tilbake til. 

• Spørreundersøkelsens påstand ”Det er generelt lite som skal til for å være borte fra jobb” fikk en score på 3,3, dvs at 

gjennomsnittet er noe mer uenig enn enig i påstanden. Likevel er dette etter vår mening en score som indikerer en viss 

holdningsutfordring knyttet til fravær. Særlig siden dette er vurderinger gjort av ansatte  knyttet til sine kollegaers 

holdning til det å være borte fra jobb. Intervjuene underbygger at det er ganske delte meninger om dette tema i ansatt 

gruppen. Det ble ved flere anledninger uttalt at ansatte tar for lett på det å være borte fra jobb. På den annen side ble 

det av andre presisert at folk kommer på jobb til tross for dårlig form, og står på. Vi anser disse ulikhetene i 

vurderinger å være relativt normale. Likevel mener vi at kommunen med bakgrunn i dette, og særlig med bakgrunn i 

det høye sykefraværet, bør jobbe systematisk med holdningsarbeid og oppfølging av de ansatte. Vi kommer tilbake til 

dette i det følgende og i kapittelet om organisering. 

• ”Jeg er villig til å prøve ut alternativ turnusordning” fikk en score på 3,4, dvs. at de ansatte grovt er delt på midten i 

synet på dette. Ikke overraskende er de som jobber frivillig deltid mindre villig til å prøve ut alternativ turnusordning 

enn de som jobber ufrivillig deltid eller 100 % stilling. Dette har sannsynligvis sammenheng med at dagens 

turnusordning i større grad er tilpasset de som jobber frivillig deltid, enn de som jobber fullt eller ufrivillig deltid. 
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5.5. Turnus og ufrivillig deltid (1) 

• Marker har en turnusordning som medfører at de fleste ansatte arbeider ved ulike avdelinger, som f.eks. ulike 

institusjonsavdelinger, hjemmetjeneste ute etc.  

• Det er uvisst i hvilken grad denne turnusen bidrar til effektiv utnyttelse av personalressursene, men det er 

grunn til å tro at denne type sambruk gir en viss effektivitetsgevinst. Ordningen kan imidlertid dra med seg 

andre negative effekter. Dette kommer vi tilbake til. 

• Gjennom våre intervjuer fikk vi inntrykk av at turnusordningen ikke fungerer tilfredsstillende. 

Hovedproblemet oppgis å være for dårlig forutsigbarhet og lite ”rettferdighet” i måten ferieavvikling og 

særlig helligdagsvakter (for eksempel julaften) fordeles. Dette inntrykket er forsterket gjennom den 

tilpassede spørreundersøkelsen vi har gjennomført. Vi mener derfor at vi meg god sikkerhet kan hevde at 

manglende forutsigbarhet i hverdagen er en faktor som skaper mye frustrasjon og til dels også misnøye 

innenfor sektoren. 

• Erfaringer vi har hatt i oppdrag knyttet særskilt til arbeidsmiljø og sykefravær tilsier at forutsigbarhet og 

tilhørighet i hverdagen er viktig for en svært stor andel av arbeidsstokken. Dette gjelder både den ordinære 

hverdagsplanleggingen og ferieplanleggingen. Forutsigbarhet på disse punktene er et tilbakevendende tema 

innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommune-Norge. Vi mener at Marker med bakgrunn i sykefraværet og 

den informasjon vi har fått gjennom oppdraget,  bør følge særskilt opp dette punktet. 

• Noen kommuner klarer i større grad enn andre å få utvidet de små deltidsstillingene til større, faste stillinger. 

Erfaringsmessig har vi sett at dersom dette gjøres gjennom videreføring av tradisjonell turnus, medfører dette 

gjerne at mange må jobbe annenhver fremfor hver tredje helg. I praksis betyr dette at de som har bygget seg 

opp i stilling over tid,  ser seg nødt til å jobbe annenhver helg for å få økt stillingsstørrelse.  
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Turnus og ufrivillig deltid (2),  

dagens turnusgrupper 

Bogruppe 1 og 2 (somatisk) 

Antall personer  28 

Antall ÅV 12,6 

Antall vakter per døgn 10 (8) 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 45 % 

Vakanser 29 % 

Bogruppe 5 (korttid/rehab) 

Antall personer  17 

Antall ÅV 7,4 

Antall vakter per døgn 6 (4) 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 44 % 

Vakanser 43 % 

Bogruppe 3 og 4 (skjermet) 

Antall personer  25 

Antall ÅV 9,4 

Antall vakter per døgn 7 - 8 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 38 % 

Vakanser 198 % 

Hjemmetjenesten 

Antall personer  29 

Antall ÅV 15,7 

Antall vakter per dag/kveld 8 (5) 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 54 % 

Vakanser 81 % 

• Enkelte ansatte har 

stillingsandeler i ulike 

grupper. Reell 

stillingsprosent per ansatt er 

derfor noe høyere enn det 

som fremkommer under de 

ulike gruppene i denne 

oversikten. 

• Til sammen er det 2,69 

årsverk vakante i gjeldende 

turnus. 

Nattevakter 

Antall personer  12 

Antall ÅV 7,5 

Antall nattevakter per døgn 4 

Gj.snittlig stillingsstørrelse 63 % 

Vakanser 0 
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Turnus og ufrivillig deltid (3) 
• Fra tidligere oppdrag har vi sett at høyt sykefravær kan ha sammenheng med en uforutsigbar hverdag og manglende 

tilhørighet til arbeidssted og kollegaer. Vi kan ikke dokumenter denne sammenhengen i Marker, men det er god grunn 

til å tro at denne sammenhengen også har betydning også her. Vi mener derfor at turnusordning og turnusplanlegging 

må tas med som en viktig faktor i sykefraværsarbeidet i marker kommune så raskt som mulig. Først og fremst bør 

fokuset dreie seg om 3 områder: 

1. Å skape en varig forutsigbarhet for medarbeiderne. (turnuser må tidlig på plass og ikke endres for ofte) 

2. Å etablere helligdagsturnuser som fordeler ”de viktigste” helligdagene” på en rettferdig måte. For eksempel 

skal det ikke være nødvendig at noen må jobbe 2 av 3 julaften, kveld. 

3. Å vurdere alternativ turnusordning for å redusere ufrivillig deltid. 

 

• Gjennom dette evalueringsarbeidet har vi intervjuet både ledere og tillitsvalgte på området. Som i de fleste andre 

kommuner i landet har Marker utfordringer med å få bemannet helgevakter, samtidig som de har mange i faste 

deltidsstillinger som ønsker økt fast stillingsprosent, og et relativt høyt sykefravær.  

• Det er et ønske fra alle parter om å skape større stillinger for medarbeiderne, for i større grad å unngå bruk av uønsket 

deltid og hyppige helgevakter. Likevel må det sies at ønsket om dette i liten grad har gitt resultater, til tross for at dette 

også er et ønske fra ledelsen.  

• For å få større stillinger er det i prinsippet mange muligheter for å finne løsninger på dette. Felles for de alle er at det 

krever en viss villighet fra alle parter – også  fra de som i utgangspunktet er fornøyd med dagens ordning. 

• Utfordringen ligger i at man ikke vil greie å øke stillingsstørrelsene for noen uten at det betyr: 

a) at de selv eller andre må jobbe hyppigere helger, og/eller  

b) at det vil medføre turnusendringer for de fast ansatte.  

• Med andre ord vil det å finne en løsning på denne utfordringen nødvendigvis medføre endringer for flere.   
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Turnus og ufrivillig deltid (4) 

• Det pågår uttallige forsøk i kommune-Norge for å få bukt med deltidsproblematikken. Ifølge FAFO oppgir tre 

firedeler av de kommunene som har forsøkt hel eller delvis langturnus, at deltidsstillinger er blitt redusert i stor eller 

noen grad. Flertallet av ansatte som har fått alternativ turnus ønsker ikke å gå tilbake til tradisjonell turnus. 

• Vi presiserer at endringer i turnusordninger ikke trenger å være drastiske , men at det ved en eventuell endring i 

praksis vil være noen som vil oppleve å få en ”dårligere” ordning for at flertallet skal kunne få en like god eller bedre 

ordning slik at den totale løsningen samlet skal kunne bli bedre . 

• Vi vil oppfordre Markers ansatte, tillitsvalgte og ledelse til å vurdere utprøving av noe mer utradisjonelle 

turnusløsninger. Selv om for eksempel lengre helgevakter i utgangspunktet kan fremstå svært negativt, så vil det 

frigjøre ledig tid i ukedagene, slik at stillingsstørrelsene kan økes for de som har et ønske om dette, uten at det 

nødvendigvis betyr arbeid annenhver helg. 

• Turnuser som i større grad skaper stabilitet i arbeidsstokken, vil også kunne virke positivt inn på sykefraværet.  

• Omlegging av turnus krever en villighet til endring fra alle parter. I spørreundersøkelsen fikk påstanden ”Jeg er villig 

til å prøve ut alternativ turnusordning” en score på 3,4, dvs. at de ansatte grovt er delt på midten i synet på dette. Ikke 

overraskende er de som jobber 100% stilling, ufrivillig deltid, samt de som jobber som vikar mest positive til å prøve 

ut en alternativ ordning. De som jobber frivillig deltid er imidlertid mindre villig til å prøve ut alternativ 

turnusordning. Det er verdt å merke seg at de som er minst villige til å prøve ut en annen ordning er de som vil bli 

minst påvirket av det. 
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5.6. Sykefravær og arbeidsmiljø, 

oppsummering 

• Medarbeiderne er jevnt over tilfredse med arbeidsmiljøet og arbeidsplassen sin.  

• Det er misnøye og frustrasjon knyttet til uforutsigbarhet og urettferdighet i turnusplanleggingen. I all hovedsak 

uttrykker ansattgruppen misnøye med turnusplanleggingen. Dette er etter vår mening noe kommunen må forbedre 

betraktelig for å kunne gi sine ansatte en bedre og mer forutsigbar arbeidshverdag.  Samtidig vil vi påpeke at 

ansattgruppen også må være bevisst sitt eget ansvar som ansatte. De ansatte har en viktig rolle i å få til gode løsninger 

– i dette arbeidet har de tillitsvalgte et særlig ansvar. For å få til en mer forutsigbar turnusløsning for flertallet, vil det 

måtte gjøres grep som innebærer at noen føler de får en dårligere løsning. I slike tilfeller har tillitsvalgte en viktig 

rolle i å bidra til å få aksept blant de ansatte i de løsninger som gir forbedringer for flertallet og ikke ”de som hyler 

høyest”. Gjennom intervjuene med de ansatte ble det flere ganger konstatert at fordeling av vakter og turnus oppleves 

som urettferdig – og at det ligger et sterkt ønske om bedre forutsigbarhet og mer rettferdig fordeling av vakter (eks. 

helligdagsturnus) i ansattgruppa. Dette bør være et godt grunnlag for å finne gode løsninger uten at det skal føre til 

økte kostnader. 

• Ansvarsforhold fremstår uklare, særlig gjelder dette personalansvar. 

• Det er indikasjoner på at holdninger til fravær kan bli bedre blant de ansatte. Flere av de ansatte gir i 

spørreundersøkelsen og intervjuene uttrykk for at de mener at mange ansatte har en for lav terskel for å være borte fra 

jobb. Samtidig presiseres det at ”mange har en kjempegod arbeidsmoral og stiller på jobb uansett form”. Likevel er 

dette et tema som kommunen bør jobbe videre med gjennom holdningsarbeid og tettere oppfølging av de ansatte.  

• Ansattgruppen er i varierende grad villig til å prøve ut alternative turnusordninger. 

• Flere ansatte mener at bemanningen på egen enhet er for lav. Gjennom kostnadsanalysene fremkommer det at 

hjemmetjenesten synes å være presset med tanke på forholdet mellom kapasitet og oppgaver. 
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6. Organisering av PLO-sektoren 

• Vi vil i det følgende se på dagens organiseringen av PLO-sektoren i Marker kommune. Deretter vil vi 

komme med anbefalinger til alternativ organisering av sektoren. Vi har ikke vurdert andre sektorer, 

kommunalsjefmodellen eller lignende, da dette ligger utenfor vårt mandat. Våre vurderinger er derfor 

knyttet til organiseringen fra nivået under kommunalsjefen.  
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• Figuren viser kommunens 

organisering på 

overordnet nivå.  

• Omsorg er underlagt en 

av kommunens to 

kommunalsjefer. 

• Innenfor omsorgssektoren 

er det i dag 2 formelle 

ledernivå:  

• 1 virksomhetsleder 

• 2 avdelingssykepleiere 

• I tillegg har enkelte 

sykepleiere et utvidet 

praktisk ansvar (men ikke 

noe formelt lederansvar). 

 

 

6.1. Dagens organisering,  

overordnet nivå 
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Dagens organisering, 

 PLO-sektoren 

Rådmann 

Virksomhetsleder PLO 

Virksomhetsleders 
stab 

Kjøkken/kantine Dagsenter Avdelingssykepleier 

Bogruppe 1 

Bogruppe 2 

Korttid/rehab 
(bogruppe 5) 

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie
, sone 1 

Avdelingssykepleier 

Bogruppe 3 

Bogruppe 4 

Nattevakter 

Hjemmesykepleie, 
sone 2 

BPA, Omsorgslønn, 
støttekontakt, 

avlaster 

Kommunalsjef Kommunalsjef 
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Dagens organisering 

• Virksomhetsleder har en liten stab som utfører enkelte fellesoppgaver: I tillegg til virksomhetsleders stilling er det her 

administrative oppgaver knyttet til IT, personal,  økonomi og utarbeiding av planer og strategidokumenter, til sammen 

3,4 årsverk.  

• I tillegg er dagavdeling, kjøkken og kantine underlagt virksomhetsleder. Disse har til sammen 3,3 årsverk. 

• Under avdelingssykepleier for Sone 1 ligger følgende oppgaver: 

• Bogruppe 1 og 2 med tils. 20 institusjonsplasser (somatisk)  

• Bogruppe 5 (korttid/rehab.) med 10 plasser  

• Hjemmehjelp  

• Hjemmetjenesten for Rødenes og Ørje sentrum  

• Ledelse av Inntaksrådet  

• Stedfortreder for virksomhetsleder i ferier og ved fravær    

• Under avdelingssykepleier for Sone 2 ligger følgende oppgaver: 

• Bogruppe 3 og 4 med tils. 12 institusjonsplasser (skjermet enhet)  

• Hjemmetjenesten for Øymark og Ørje sentrum  

• Nattevaktsteamet  

• Brukerstyrt personlige assistenter  

• Saksbeh./kontaktperson vedr. Støttekontakt / avlastning  

• Saksbeh./kontaktperson vedr. Omsorgslønn  
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6.2. Vurdering av organiseringen 

Oppfatning av lederrollene 
• Vi har gjennom intervjuene og spørreundersøkelsen fått inntrykk av at dagens organisering ikke fungerer tilfredsstillende: 

• Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom virksomhetsleder og avdelingssykepleierne oppleves noe uklar. 

• Ansvarsfordelingen mellom avdelingssykepleierne og ”vaktlederne” oppleves noe uklar 

• Oppgavene knyttet til virksomhetsleder og hennes stab er uklar for de ansatte 

• Kommunalsjefens rolle i forhold til området er uklar 

Vi vil i det følgende utdype dette. 

• Kommunalsjefens rolle: Kommunalsjefen har overordnet ansvar for sektoren. Likevel er virksomhetsleder for pleie- og omsorg 

ikke underlagt kommunalsjefen, men direkte underlagt rådmannen. Dette fører til uklarheter knyttet til hvilken rolle 

kommunalsjefen reelt sett har i forhold til sektoren. 

• Virksomhetsleders rolle: Virksomhetsleder har det totale overordnede lederansvar for sektoren, både personal- og 

økonomiansvar. Formelt er dette tydelig og greit. Men som nevnt er det noe uklart hvor kommunalsjefen kommer inn i bildet. 

Under seg har virksomhetsleder to avdelingssykepleiere med lederansvar for hver sin sone. Avdelingssykepleierne har delegert 

personal og fagansvar, men ikke budsjettansvar. I utgangspunktet er dette formelt sett greit. Imidlertid er det forhold som gjør 

dette utfordrende: 

• Virksomhetsleder så tett på den daglige driften at hun til tider blir involvert i driften og tar avgjørelser som går 

inn i avdelingssykepleiers ansvarsområde (for eksempel beslutning knyttet til innleie av vikarer som er direkte 

knyttet til driften på sonene).  

• Virksomhetsleder må med bakgrunn i sitt økonomiansvar og overordnede virksomhetsansvar  ta en del 

avgjørelser som bryter direkte inn , og til tider på tvers av,  vurderinger som de fagansvarlige gjør. En slik 

organisering kan lett føre til situasjoner  der avgjørelser fra virksomhetsleder oppleves  som utidig innblanding 

og manglende tillit til avdelingssykepleierne. Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til om dette er tilfelle, men 

konstaterer at delegering av kun deler av lederansvaret  fra virksomhetsleder til avdelingssykepleiere skaper en 

del uheldige situasjoner. 
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Vurdering av organiseringen – 

Oppfatning av lederrollene 

• Fra flere hold blir det gitt uttrykk for usikkerhet omkring hvem som har ansvaret for hva. For eksempel er man usikre på 

hvem man skal snakke med vedrørende avvikling av ferie. 

• Avdelingssykepleiernes rolle: i utgangspunktet er disses rolle ryddig og grei: De har personal- og fagansvar for 

samtlige under seg. Men på grunn av det ovennevnte oppleves det blant de ansatte som at virksomhetsleder ”blander 

seg” i det ansvarsområdet som man opplever tilhører avdelingssykepleierne. Gjennom våre intervjuer ble vi 

overrasket over at flere ansatte ikke var sikre på hvem som var sin ”nærmeste overordnede”. Da vi utdypet med at vi 

med nærmeste overordnede mener den som har personalansvaret for de, var mange fortsatt usikre på hvem dette var. 

Noen få oppfattet at det er virksomhetsleder, andre at det var avdelingssykepleier, og  noen at det var den sykepleieren 

på vakt som har et tilleggsansvar (beskrevet nedenfor). Vi mener at slike uklarheter er meget uheldige. Avhengig av 

sak forholder de ansatte seg til tre ulike ledernivåer. Dette oppleves uryddig for ansatte, og kan også gi opplevelsen av 

at ulike ledere blander seg eller overprøver ledere på et lavere nivå. Dette er uheldig både for ansatte og de involverte 

lederne. Enkelte ansatte i hjemmetjenesten uttaler at de forholder seg til begge avdelingssykepleierne i det daglige. 

• I tillegg til de nevnte formelle lederne er det enkelte sykepleiere som har et praktisk tilleggsansvar. Disse har ikke noe 

formelt lederansvar, men har et ekstra ansvar på den vakten vedkommende er til stede. Noen ansatte oppgir at de 

forholder seg til denne ved personalspørsmål og lignende og dette medfører ytterligere uklarhet om hvem som er 

personalansvarlig for den enkelte. På grunn av soneinndelingen får den ene sykepleieren med praktisk ansvar et 

ansvar for skjermet avdeling kun hver tredje helg. Det kan diskuteres hvorvidt dette er en god løsning med tanke på 

kjennskap til avdelingen, problematikken, brukere og ansatte der. 
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Vurdering av dagens organisering 

• Måten PLO-sektoren i Marker er organisert på er ikke den mest vanlige. Likevel finnes  det flere kommuner som har 

en tilsvarende inndeling i enheter med både hjemmetjeneste og institusjon slik det er i dag i Marker kommune. 

Likevel oppfatter vi organiseringen i Marker mer uklar enn i andre kommuner. Dette har sammenheng med at de ulike 

ansvarsstrukturene for ledere ikke fulgt ut følger organiseringen. Ansatte opplever det som frustrerende å ha mange 

ledere å forholde seg til i ulike spørsmål, og forutsigbarheten oppleves som altfor dårlig. Sistnevnte har sammenheng 

med turnusplanleggingen, men vi mener at også denne er tett knyttet til organisering og ansvarsforhold. 

• Vi finner at det er flere indikasjoner på at organiseringen ikke bare ansvarsmessig, men også rent praktisk, ikke 

fungerer tilfredsstillende. For eksempel er ansatte i hjemmetjenesten i en og samme turnus, men er underlagt ulike 

soner og ledere. Likeledes er nattevaktene organisatorisk plassert i en sone, mens arbeidet de utfører er knyttet til 

begge soner og ulike fagansvarlige. 

• Det er også indikasjoner på at stadige endringer i arbeidssted skaper manglende tilhørighet og dermed lojalitet og 

ansvarsfølelse på de ulike arbeidsstedene. 

• Dagens organisering har elementer som under normale omstendigheter vil kunne være effektivt, særlig med tanke på 

den fleksibiliteten det gir i bruk av medarbeiderne på ulike arbeidssteder. Imidlertid mener vi at de negative effektene 

vi i dag ser blir såpass store at det bør gjøres grep knyttet til organiseringen av sektoren.  
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Vurdering av organiseringen, 

Inntaksteam/tildelingskontor 
• Kommunen har et inntaksråd (heretter kalt inntaksteam/tildelingskontor) som ledes av en av de to 

avdelingssykepleierne. Inntaksrådet består av de to avdelingssykepleierne, samt virksomhetsleder, representant fra 

hjemmetjenesten og representant for bogruppe 5 (korttidsavdeling). Avdelingssykepleieren som er leder av 

inntaksrådet, skriver vedtakene. 

• Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger knyttet til hvordan inntaksrådet fungerer. Likevel mener vi at 

kommunen ved en organisatorisk endring må være bevist på hvor man plasserer inntaksteamet. Vår erfaring fra andre 

kommuner er at organisatorisk plasseringen av inntaksteamet/tildelingskontoret i en del tilfeller er blitt en utfordring 

og kilde til konflikt.  

• Både prinsipielt og praktisk er det viktig at dette teamet ikke er underlagt leder for institusjon eller hjemmebasert 

omsorg. Prinsipielt er det problematisk i forhold til dynamikken mellom virksomhetene. Det vil kunne oppstå 

uenigheter mellom virksomhetene. Hvem skal da tildelingskontoret tildele tjenestene til? Inntaksteamets 

uavhengighet kan da være utsatt.  

• For at et system med inntaksteam/tildelingskontor skal fungere optimalt som støtte for både seksjoner, brukere og 

pårørende, mener vi det er viktig at tildelingskontoret er plassert organisatorisk slik at det både opptrer og fremstår 

som et uavhengig organ.  

• Vi mener derfor at en tildelingsenhet/inntaksteam hører organisatorisk hjemme direkte under virksomhetsleder eller 

kommunalsjef  - og ikke under en av avdelingssykepleierne/enhetslederne. 

• Sammensetningen av inntaksteamet er også viktig. Et sammensatt inntaksteam bidrar til å samle og bygge opp 

kompetanse som kan brukes i vurderingene ved tildeling av tjenester. Samtidig fremstår det profesjonelt overfor 

brukergruppene og pårørende. Vår vurdering er at man i Marker har satt sammen et inntaksråd godt representert av 

ulike deler av sektoren. Vi kjenner imidlertid ikke til hvilken fagkompetanse alle medlemmene har. Det er viktig at 

inntaksrådet ikke har ensidig fagbakgrunn (for eksempel alle sykepleiere). 

• Et eventuelt samarbeid med nabokommuner om en tildelingsenhet kan også vurderes.  
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6.3. Forslag til organisering 

• Marker kommune er en liten kommune og antall brukere og ansatte innenfor 

sektoren er begrenset. Dette taler for en relativt enkel organisering. Vi foreslår 

følgende: 

• Å gjøre om på ledernivåene. 

• Å rendyrke organiseringen med en enhet for institusjon og en for hjemmebasert omsorg 

• Å rendyrke lederansvaret slik at alle ledere med personal- og fagansvar også har 

økonomiansvar (komplett lederansvar). 

• Å begrense antall medarbeidere under hver leder. 

• Hovedargumentene for å velge en slik organisering er følgende: 

• Forenkle organiseringen av sektoren 

• Etablere klare styringslinjer, dvs. hvem har ansvar for hva og hvem som har myndighet til å ta 

ulike beslutninger. 

• Etablere klart lederansvar (den enkelte leder har også økonomisk ansvar og må veie både 

økonomi-, fag- og personalhensyn i sine beslutninger.) 

• Gi ledere bedre muligheter for å jobbe for redusert sykefravær. 
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Forslag til organisering 

• Dessverre vil en omorganisering alltid være krevende for både ledelse og ansatte 

innenfor sektoren. Vi mener likevel at dette er en viktig faktor i arbeidet for å få en mer 

forutsigbar hverdag for de ansatte, og mer ryddige strukturer for både ledere og 

medarbeidere. Dette er viktige faktorer i arbeidet for å få ned sykefraværet. Tett kontakt 

mellom leder og medarbeider er svært viktig i sykefraværsarbeidet. 

• Ryddige strukturer kan etableres på ulike måter. Vi velger likevel å anbefale en konkret 

løsning. Dette er den vi anser som best egnet tatt i betraktning sektorens størrelse, og 

kanskje særlig de utfordringer som kommunen i lengre tid har hatt knyttet til 

sykefraværet. Vårt forslag kan medføre endringer også på overordnet nivå. Vi vil derfor 

understreke at det finnes flere alternative organiseringer som kan gi gode forutsetninger 

for tilsvarende forbedringer. 

19.09.2013 Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune 111 



©  

Telemarksforsking 

telemarksforsking.no 

Forslag til organisering,  

PLO-sektoren 

Rådmann 

Kommunalsjef 

Avdelingsleder 1 

(22 ÅV, 50 personer) 

Bogruppe 1 og 2 (somatisk) 

(12,5 ÅV, 25 personer ) 

Bogruppe 3 og 4 (skjermet) 

(9,5 ÅV, 25 personer)  

Avdelingsleder 2 

(23 ÅV, 47 personer) 

Hjemmesykepleie 

( 16 ÅV, 30 personer) 

Korttid/rehab.  

(bogruppe 5) 

(7,5 ÅV, 17 personer) 

Avdelingsleder 3 

(19 ÅV, 30 personer) 

Merkantile støttetjenester  

(økonomi, turnus, PLO-IKT)  

3,5 ÅV, 3 personer) 

Sektortjenester 
- Praktisk bistand (3,2 ÅV) 

- BPA (1,6 ÅV) 
- Dagavdeling (0,8 ÅV) 

- Støttekontakt/avlastning 
- omsorgslønn etc. 

Kjøkken og kantine (2,6 ÅV) 

Nattjeneste  (7,5 ÅV, 12 personer) 

Uavhengig 
inntaksråd/tildelingsteam 
(bestående av tverrfaglig 

kompetanse) 
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Forslag til organisering, 

Ledelsen innenfor PLO-sektoren 

• I vårt forslag er et ledernivå fjernet.  I dette tilfellet er virksomhetslederstillingen tatt bort. Bakgrunnen for 

dette er at kommunen har en kommunalsjefmodell. I større kommuner med mange enhetsledere vil det være 

nødvendig å ha et nivå mellom kommunalsjef og enhetslederne innenfor PLO, fordi antall enhetsledere ofte 

er høyt og fordi dette da innebærer mye personaloppfølging for kommunalsjefen. Imidlertid er det i Marker 

bare to enhetsledere innenfor PLO. Vi anbefaler derfor at kommunen vurderer å fjerne et ledernivå – og 

heller øker antall enhetsledere med en, slik at hver av disse får et antall medarbeidere som gir bedre 

muligheter for god personaloppfølging. For kommunalsjefen vil dette innebære 2 flere ledere under seg enn 

hva han har i dag. I tillegg vil det være slik at ingen av enhetslederne har totalansvaret for PLO-sektoren, og 

at dette derfor ligger hos kommunalsjefen. Dersom det er slik at kommunen mener at det å fjerne 

virksomhetsledernivå bryter med lederstrukturene for øvrig i kommunen, må kommunen selvsagt vurdere 

dette opp mot hverandre. Likeledes må kommunen vurdere om det slik dagens organisering er, finnes 

kapasitet knyttet til kommunalsjefens rolle til å kunne håndtere en slik endring. Hvis ikke må det vurderes 

løsninger knyttet til kommunalsjef/økonomisjefrolle eller man kan opprettholde virksomhetsleder  og i stedet 

tilføre/omprioritere ressurser slik at man får en tredje avdelingsleder. Vårt viktigste poeng er at antall 

enhetsledere må økes. 

• Vi mener altså at sektoren bør ha 3 sidestilte enhetsledere. Oppgaveporteføljen innenfor sektoren er relativt 

oversiktlig og slik sett håndterbar, og det er derfor først og fremst nåværende antall medarbeidere per 

avdelingssykepleier som er hovedårsaken til at vi anbefaler et høyere antall enhetsledere. Ved å utvide dette 

fra 2 til 3 kan antall medarbeidere per leder reduseres noe. Vi mener at dette er svært viktig i det videre 

arbeidet med å få sykefraværet ned. Begrunnelsene omkring dette finnes i kapittel om sykefravær og 

arbeidsmiljø. 
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Forslag til organisering, 

Avdelingene innenfor PLO-sektoren 

• Vi foreslår at tjenestetilbudet innenfor hver avdeling rendyrkes i mye større grad enn i dag. Dette 

løses gjennom å ha en avdeling konsentrert om institusjonstilbudet, en avdeling konsentrert rundt 

tradisjonell hjemmetjeneste, og en avdeling bestående av støttefunksjoner for hele sektoren, tjenester 

av mindre omfang (BPA, omsorgslønn, støttekontakt og avlastning), i tillegg til de tjenester som i 

dagens organisering har vært direkte underlagt virksomhetsleder (kjøkken og kantine, samt 

dagavdeling). Nattjenesten er også plassert her (nattevaktene). Bakgrunnen for dette er todelt: For det 

første er dette nødvendig dersom man skal få et lavere antall medarbeidere per leder. For det andre er 

nattevaktene knyttet til driften av begge de andre avdelingene, slik at plasseringen bare blir delvis 

hensiktsmessig dersom nattjenesten underlegges en av de to andre avdelingene. Basert på 

oppgavenes art i sistnevnte avdeling, kunne disse vært fordelt mellom enhetsleder for institusjon og 

enhetsleder for hjemmetjenester. Vi mener imidlertid at det er svært viktig å begrense antall ansatte 

under hver enhetsleder, og dette er som nevnt hovedårsaken til at vi foreslår en tredje avdeling. 

• Marker kommune er av en slik størrelse at vi ikke ser det hensiktsmessig å ha flere soner innenfor 

hjemmetjenesten, likevel er dette en praktisk innretning som kommunen selv må vurdere. Det 

viktigste er at personalressursene benyttes i begge soner og at man ved en eventuell soneinndeling 

sørger for at personalet benyttes der det til enhver tid er størst behov. 
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Forslag til organisering, 

Avdelingene innenfor PLO-sektoren 

• I den delen av den tredje avdelingen som omfatter støttefunksjoner, vil det være naturlig at det ligger 

kompetanse som er viktig for å kunne bistå  de tre enhetslederne og til dels også kommunalsjefen,  

samt at denne staben har som siktemål å frigjøre enhetslederne  fra en del av det som i dag er 

administrativ tid . Eksempler på dette er telefontid i forbindelse med innhenting av vikarer, rent 

papirarbeid som ikke krever at leder gjør jobben (for eksempel skriving av tildelingsvedtak) osv. 

Likeledes bør denne staben inneha en viss økonomi-, turnus- og IKT-kompetanse for å kunne bistå 

enhetsledere og kommunalsjef innenfor sektoren.  

• Denne støttefunksjonen skal imidlertid IKKE ta over for de oppgaver som ligger i kommunens 

sentrale støttefunksjoner (økonomi, personal, IKT osv.). Av erfaring vet vi at det gjerne ligger et 

forbedringspotensiale ute på sektoren i å benytte seg av den kompetansen som finnes sentralt i 

organisasjonen. Det er viktig at støttefunksjonen innenfor PLO-sektoren dekker administrative 

oppgaver som ikke kan bli ivaretatt sentralt i organisasjonen. Ofte vil dette dreie seg om rene 

administrative gjøremål eller særskilt sektorspesifikke tema. 

• Vi presiserer at budsjettet må omstruktureres på en slik måte at hver avdelingsleder har et tydelig 

adskilt budsjett som de har disponerings- rett og -ansvar for. Dette er helt avgjørende for å gi 

avdelingslederne et reelt økonomisk styringsverktøy, og for å i tilsvarende grad kunne ansvarliggjøre 

disse. 
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Arbeidstilsynets gjennomgang 

• Vi har fått tilgang til Arbeidstilsynets tilsynsrapport og varsel om pålegg datert 

4.7.2013. 

• Innholdet i tilsynsrapporten dreier seg i stor grad om ulike sider ved HMS-

arbeid, og griper således ikke direkte inn i innholdet i denne rapporten. 

Innholdet i tilsynsrapporten har ingen motsetninger til innholdet i denne 

rapporten.  

• Vi tror at anbefalingene i denne rapporten tvert imot kan legge til rette for 

klarere linjer, enklere samarbeid og et mer strukturert HMS-arbeid. Likeledes 

mener vi at oppfølging av bruk av arbeidstøy vil bli enklere om våre 

anbefalinger gjennomføres.  
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7. Effektiviseringspotensiale (1) 

• LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende 

og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. 

• I begrepet næromsorg ligger ønsket om å kunne utnytte de mulighetene og resursene 

som en finner i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk. Prinsippet er nedfelt som 

kommunal og fylkeskommunal forpliktelse gjennom gjeldende lovverk og i en rekke 

offentlige utredninger og planer, og er knyttet både til behandlingstiltak i 

rusmiddelomsorgen og til rusmiddelforebyggende virksomhet. 

• Analysene indikerer at Marker kommune kan ha en del å gå på dette området. Som 

nevnt tidligere er det flere indikatorer, både objektive indikatorer basert på data, og 

signaler fremkommet gjennom intervjuer, som tyder på at Marker kommune har en 

relativt lav terskel for å tilby sykehjemsplass og hjemmetjenester til brukere som 

sannsynligvis kunne klart seg med et tilbud på et lavere omsorgsnivå. 

• Avveiningen av hva kommunen skal tilby av tjenester er til syvende og sist en politisk 

prioritering. Det er derfor viktig at grunnlaget for beslutninger knyttet til dette er godt. 

Dette innebærer at politikerne må få fremlagt vurderinger knyttet til både kostnader og 

kvalitet ved ulik tjenestetilpasning. Vi mener at en dreining i retning av hjemmebaserte 

tjenester bør vurderes, jf. LEON og prinsippet om næromsorg. 
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Effektiviseringspotensiale (2) 

• Gjennom intervjuene fremkommer det at avdelingssykepleierne har for mange oppgaver, og også at innholdet i disse 

er relativt sprikende. Blant annet har vi forstått det slik at avdelingssykepleierne i stor grad er de som ringer etter 

vikarer. Dette mener vi er et eksempel på den type oppgave som kan gjøres av personer på et lavere nivå eller av en 

støttefunksjon. Det er ikke optimal ressursutnyttelse at personer med lederstillinger, stort arbeidspress og høyere lønn 

utfører denne type oppgaver.  

• Det er også uttalt at det er et problem at innleie av vikarer er dårlig koordinert (noen blir oppringt flere ganger samme 

dag, men av ulike personer), og at det oppleves at dette foregår på en lite rettferdig måte for de som ønsker seg flere 

vakter (lite systematisk hvem som får tilbudet). Ved å samle denne oppgaven til for eksempel en støttefunksjon vil 

man i større grad kunne koordinere dette og sørge for at prinsipper for innleie følges. 

• Det er også oppgitt at det er en relativt utstrakt møtevirksomhet innenfor sektoren. En viss møtevirksomhet må etter 

vår mening påregnes for å sikre koordinering og samhandling. Vi tror imidlertid at møtene innenfor sektoren i større 

grad kan spisses. Møter bør ha et klart formål, og en skriftlig agenda utsendt på forhånd. Dette gir bedre organiserte 

og mer effektive møter. Likeledes er vi kjent med at flere bedrifter har hatt gode resultater ved å sette av kortere tid til 

møtene. Om det er tidspress i møtene, blir de gjerne mer effektive. Noen har også hatt suksess med stående møter, 

men innenfor omsorgssektoren ser vi ikke dette som hensiktsmessig siden de fleste her er i aktivitet gjennom 

arbeidsdagen.  

•  I etterkant av møter er det viktig at den informasjon som skal ut til medarbeiderne kommer ut kort tid etter møtet, og 

i en slik form at det når alle. Medarbeiderne har imidlertid også selv et ansvar for å skaffe seg informasjon, så lenge 

det er godt opplyst hvor denne finnes og at den er lett tilgjengelig. 

• Vi ser at det særlig innenfor institusjon er ubesatte stillinger (vakanser). Innenfor institusjon (bogruppene) utgjør disse 

2,67 årsverk. Vi ser at det særlig innenfor skjermet enhet (bogruppe 3 og 4) er mange vakante deltidsstillinger. Til 

sammen utgjør disse 1,98 årsverk.  
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Effektiviseringspotensiale (3) 

• Slik turnusen ligger per i dag har flere av disse vakansene de samme helgene i sin turnus. Dette innebærer at man 

enkelte helger må fylle hele 9 vakter på en helg for å dekke opp for vakansene. Vi er ikke kjent med om dette gjøres 

fullt ut, eller om man lar være å dekke opp enkelte vakter. Uansett antar vi at behovet for å dekke opp mange vakter 

samme helg er en betydelig utfordring. 

• I tillegg medfører vakansene flere ulike utfordringer: 

• Ustabil personalgruppe som følge av mye vikarer, og dermed merarbeid og slitasje på de fast ansatte. 

• Uforutsigbar hverdag for både ansatte og beboere. Denne problemstillingen har en ekstra dimensjon på 

skjermet enhet med tanke på de særskilte brukerbehovene som ligger i denne enheten. 

• Mye tid går bort til organisering av vakter, innleie av vikarer osv. Det er lett å glemme at også dette er en 

kostnad. 

• Det kan ikke dokumenteres at vakanser gir økt sykefravær, men det er grunn til å tro at økt belastning på de 

gjenværende kan resultere i økt sykefravær. 

• Det synes lite hensiktsmessig å ha mange vakanser når en stor del av personalet jobber ufrivillig deltid. Vi er 

selvsagt klar over at slike kabaler kan være en praktisk utfordring, men med så mange vakanser er det grunn til 

å revurdere dette. 

• Dersom de ledige stillingshjemlene er ubesatt for å gi en økonomisk varig innsparing mener vi det er nødvendig å 

legge om turnusen. Slik den ligger i dag utnyttes de eksisterende ressursene på en lite effektiv måte ved at vakansene i 

stor grad har de samme helgene i turnus. 

• Innenfor de ulike bogruppene er stillingsprosentene blant de ansatte til dels svært små. Dette gir i mindre grad 

lojalitetsfølelse og tilhørighet som begge er viktige faktorer knyttet til sykefravær. 
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9. Vedlegg 

1. Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 

(2012) 
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9.1. Delkostnadsnøkkel pleie- og 

omsorg (2012) 

• Pleie- og omsorgstjenester etterspørres i stor grad av den eldste delen av 

befolkningen, men i de senere år har det også vært en utvikling i retning av 

flere yngre mottakere. Mye av variasjonen i kostnadene til pleie- og omsorg 

kan forklares med forskjeller i alderssammensetning i befolkningen mellom 

kommuner.   

• Kriteriet antall psykisk utviklingshemmede over 16 år inngår også i 

delkostnadsnøkkelen, men er vektet ned i de senere år. Antall psykisk 

utviklingshemmede under 16 år ble tatt ut av kostnadsnøkkelen f.o.m. 2011.  

• Den private omsorgskapasiteten påvirker behovet for kommunal hjelp, ved at 

eldre som bor alene har et større forbruk av pleie- og omsorgstjenester enn 

andre eldre. Dette ivaretas av kriteriet ikke-gifte over 67 år.  

• Analyser viser en sammenheng mellom svak helsetilstand og behovet for 

omsorgstjenester, og dette ivaretas av kriteriet dødelighet.  

• Kommunestørrelse og bosettingsmønster har også effekt på kommunens 

ressursbruk innen pleie- og omsorg. Små kommuner har høyere kostnader i 

institusjonsomsorgen fordi de ikke greier å utnytte stordriftsfordeler, og 

kommuner med spredt bosetting har kostnadsulemper innen hjemmetjenesten 

knyttet til lange reiseavstander. Små kommuner har også en høyere andel 

beboere i institusjon enn andre kommuner.  

 

Kriterium Kriterievekt 

Innbyggere 0–66 år 0,1150 

Innbyggere 67–79 år 0,1102 

Innbyggere 80–89 år 0,1971 

Innbyggere 90 år og over 0,1383 

Psykisk utviklingshemmede 
16 år og over 0,1323 

Ikke-gifte 67 år og over 0,1323 

Dødelighetskriteriet 0,0116 

Sone 0,0116 

Nabo 0,1397 

Basiskriteriet 0,0120 

Sum 1,0000 
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