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Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 6/18 16.04.2018 
Kommunestyret   

  

Rapport OU-prosjektet "Den trygge havnen"  

Rådmannens innstilling 

 1.  Kommunestyret tar rapporten fra KS Konsulent for OU-prosjektet «Den trygge 
havnen» til orientering. 
 
2. Implementering av prosjektet fortsetter og følgende tiltak gjennomføres i 2018 og 
2019: 

 
a) Fremtidig struktur og dimensjonering av langtidsplasser/heldøgns 
omsorgsplasser/boliger, samt lokalisering av tjenesteområdene utredes. Saken 
fremlegges kommunestyret innen utgangen av 2018.  
 
b) «Førstegangssamtale» og «Veileder for tildeling av helse, rehabilitering og 
omsorgstjenester» skal være førende for tildeling av tjenester og utøvelse av 
tjenestetilbudet i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren (HRO). 
 
c) Det jobbes videre med mål om «Heltidskultur i Nordkapp» som sikrer 
fleksibilitet og helhetlig styring av ressurs- og kompetansefordeling på tvers av 
virksomheter. 
 
d) Sektoren organiseres i virksomhetsområder og lederkompetansen styrkes. 
Målet er lederteam som ivaretar koordinert og helhetlig ledelse og styring på 
tvers av virksomhetene. (St.meld.26 2014-2015) 

 
  
 
 
 
 
 
Bakgrunn  
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17.juni 2015 gjorde kommunestyret vedtak om igangsettelse av OU-prosjektet «Den 
trygge havnen». Selve prosjektperioden med ekstern bistand fra KS Konsulent er nå 
avsluttet og KS Konsulent har utarbeidet et notat som sammen med dette 
saksfremlegget gir en oppsummering av dette arbeidet så langt. Mye har vært 
igangsatt og er gjennomført som planlagt men fortsatt mangler en del viktige tiltak og 
en god del prosesser vil måtte fortsette slik at implementeringen av målområder og 
tiltak fullføres.  
 
Nordkapp kommune benyttet KS Konsulent til å utføre KOSTRA analyser både i 2008 
og i 2015. Siste analyse viste at det hadde vært en forholdsvis stor utgiftsøkning 
innenfor omsorgstjenestene fra 2008. Analysen viste også at en svært høy andel av 
driftsutgiftene relateres til institusjonsomsorgen. Med disse analysene og ytterligere 
kartlegginger (dypdykk) som bakgrunn ble det et viktig mål i prosjektet å gjennomføre 
omstillinger som skulle bidra til reduksjon i utgiftene, samt sikre mer bærekraftige 
tjenester i fremtiden. Det har vært jobbet med prosesser fra våren 2015 og frem til 
2018. Statusrapportering har vært gitt i alle avdelingsstyremøter samt til 
kommunestyret ved halvårsrapporteringer.  

Følgende utfordringsområder ble avdekket etter KOSTRA analysen/ 
Frydanalysen/Kompetanseprofilen/bemanningsanalysen:  
   
Nordkapp kommune har ca. 20% høyere utgiftsbehov for pleie- og omsorgstjenester 
enn landsgjennomsnittet, basert på objektive kriterier. Det som slår mest ut er andelen 
innbyggere mellom 80- og 89 år.  

 Det er en tjenesteprofil med lite differensierte tilbud og lite tilrettelagt botilbud 
 Mange brukere med lavt bistandsbehov i hjemmetjenesten får mye hjelp 
 Manglende enkeltvedtak innenfor tjenesten praktisk bistand, utydelige kriterier 

for tildeling  
 Stor andel av beboere 80+ bor i institusjon, mange plasser og høye 

enhetskostnader 
 Skjev fordeling av sykepleierkompetanse i turnus, kompetanseglidning 
 Utfordringer med å tildele tjenester ved variasjoner hos brukere med stort 

bistandsbehov (ressurskrevende). Liten fleksibilitet i bemanningsplaner, ekstra 
kostnader påløper.  

Gjennomføring og oppfølging av kommunestyrets vedtak av 17. juni 2015 
 
Det ble tidlig besluttet å ikke ansette egen prosjektleder men benytte ekstern bistand 
fra KS Konsulent v/ Geir Johan Hansen. Sektoren har fått bistand i oppfølging av 
vedtaket og i ulike ledelsesprosesser. Helse - og omsorgssjef har vært lokal 
prosjektkoordinator. Det har vært jobbet med mange prosesser gjennom hele perioden 
og hele organisasjonen har deltatt i ulike aktiviteter og kartlegginger. Det er krevende å 
gjennomføre slike prosesser i enheter med døgndrift og ansattes bidrag er særlig viktig. 
Det har derfor vært vektlagt å involvere ansatte så bredt som mulig og på tvers av 
enheter/fagområder. Tillitsvalgte/verneombud har vært tett på prosessen og deltatt 
aktivt i samhandling med ledelsen om gjennomføringen. Dette har vært viktig for å sikre 
at det ble en felles forståelse for utfordringer og muligheter. Stabilitet og tverrfaglig 
kompetanse blant sektorens mellomledere har gjort det mulig å holde prosjektet 
gående over tid og levere inn nødvendig data, samt følge opp ulike tiltak. Fra 2017 har 
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det vært en del utskiftninger og uavklarte forhold i mellomledelsen, noe som har 
medført utfordringer med framdriften/ implementeringen.  
 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet ved å 
kommentere kommunestyrets vedtak punktvis: 
 

1. Det opprettes et ettårig prosjekt; «Den trygge havnen», som har som mål å 
utarbeide et strategisk dokument for omsorgstjenesten i Nordkapp kommune og 
iverksatte tiltak ihht. vedtak som kommer som følge av utredningen. 

Det strategiske dokumentet har vært utformet som milepælsplan og ble presentert for 
kommunestyret desember 2015. Milepælsplanen har blitt revidert fortløpende og har 
vært styrende for gjennomføringen. Politiske organer har fått rapporteringer gjennom 
tertial- og årsrapporteringer, i tillegg i ulike møter.  

Planen skal belyse følgende områder: 

a. Utredning av to mulige alternativer for ny dimensjonering av boliger med 
heldøgns omsorg og pleie (inkludert institusjon). Det bør tilstrebes at 
andelen institusjonsplasser skal være tilnærmet lik nasjonalt nivå korrigert 
for lavere levealder.  

b. Mål og innhold i sykestuefunksjonen, heri måltall for fleksibel bruk av 
personell. 

c. Rutiner for inntak i institusjon og omsorgsboliger 
d. Rutiner for gjennomføring av førstgangssamtalen der fokus skal være på 

egenmestring (det settes måltall for endring i antall nye brukere på 
laveste nivå) 

e. Forslag til ny kompetanse og bemanningsplan. 

Prosjektet «Den trygge havnen» skulle sikre at Nordkapp kommune med sin 
beliggenhet fortsatt skulle yte trygge og gode tjenester til innbyggerne, men søke å 
tilpasse tjenestene i større grad til de av brukerne med størst behov for bistand. Et av 
hovedtemaene har vært at kommunen mangler et hensiktsmessig botilbud som kan 
fungere som en «buffer» mot at institusjonsplass blir eneste valget når det er behov for 
heldøgns tilbud. KS Konsulent har derfor i samarbeid med ledelsen i sektoren laget en 
visualisering av utviklingen med 4 alternativer for fremtidige behov for 
institusjonsplasser/boliger med heldøgns omsorgstilbud. Dette er basert på 
demografisk framskrivning med tall fra SSB, korrigert for sykestuebehov og helseprofil. 
I tillegg til SSBs framskrivninger er det i 2018 igangsatt et arbeid med å utarbeide 
framskrivning basert på lokale tall og fakta. Dette tilsammen vil bidra til å gi et godt 
grunnlag for langsiktige beslutninger. 

Det som omfatter planlegging og utredning av fremtidig dimensjonering av boliger og 
heldøgns omsorgsplasser er igangsatt først i 2018. Det er avsatt 0,5 mill.kr. i 
investeringsbudsjettet til dette utredningsarbeidet og saken planlegges fremlagt for 
politisk behandling innen utgangen av 2018. 

Sykestuefunksjon og kostnadene knyttet til enheten har vært tema gjennom hele 
prosjektet. Mål og innhold er gjennomgått og det er konkludert at denne enheten er 
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særlig viktig for å sikre trygghet for befolkningen og kvalitet i tjenestetilbudet. Utgiftene 
med å drifte enheten bidrar til å heve de samlede enhetskostnadene for 
institusjonsplasser. Fra 2018 er utgiftene til korttidsenhet/sykestua skilt ut i regnskapet 
og dette vil gi et mer nyansert kostnadsbilde. Enheten har mye ressurser og 
kompetanse sammenlignet med andre enheter i sektoren og i ny arbeidsplan gjeldende 
fra mai 2017 er det en betydelig større fleksibilitet i bruk av personell mellom 
korttidsenheten/sykestua og hjemmetjenesten.  

Rutiner for gjennomføring av ny førstegangssamtale inkludert nytt skjema med 
tilnærming hverdagsrehabilitering ble utarbeidet høsten 2015 og iverksatt fra januar 
2016. «Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester» og «Lokal forskrift for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig» ble vedtatt juni 2017. Ny 
struktur innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp med blant annet omdisponering av 
administrative ressurser for å styrke ledernivået ble vedtatt i formannskapet vår 2017 
Samlet utgjør dette viktige verktøy og tiltak som bidrar til å sikre en bedre praksis og 
kvalitet i tildeling av tjenester.  

Det er gjort et stort grunnlagsarbeid for ny kompetanse- og bemanningsplan. Det er 
gjennomført interessekartlegging blant samtlige ansatte, i tillegg til at alle ansatte har 
deltatt i opplæring og prosesser knyttet til tema «heltidskultur». Fokus i utarbeidelse av 
ny arbeidsplan i 2017 har vært helhetlig kompetanse- og bemanningsstyring hvor 
særlig dette med fleksibilitet i forvaltningen av ressurser har vært tema. Samtlige 
ansatte jobber ekstra helgevakter og mange jobber på tvers av enhetene. Evalueringer 
av gjeldende arbeidsplan er gjennomført vinter 2018 og ny prosess for å jobbe videre 
med å nå målet om «heltidskultur» igangsettes medio mai 2018.   

2. Tiltakene som forslås skal sees i sammenheng slik at kommunen framstår for 
brukerne som en sømløs tjeneste. 

 «Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester» samt en del andre nye rutiner 
som er utarbeidet og nye rutiner i Tildelingsteamet bidrar til en mer tverrfaglig og 
helhetlig tilnærming overfor brukerne. Prosjektene «Nordkappmodellen» og «En 
møteplass for alle» er også eksempler på utviklingsarbeid som sektoren jobber med og 
som fokuserer sømløse tjenester.  

3. Det ansettes prosjektleder i 100% stilling i ett år. Tiltaket finansieres gjennom 
omdisponering innen budsjett for Helse- og Omsorgstjenesten og det søkes i 
tillegg på eksterne midle 

KS Konsulent ble engasjert som ekstern bistand og gjennom KS 
lederopplæringsprogram har kommunen fått OU-midler med til sammen 1,2 mill. 
kroner.  

4. Plan for gjennomføring (milepælsplan) og mulige effekter legges fram for politisk 
behandling i desember 2015. 

Plan for gjennomføring i 2016 (milepælsplan) ble presentert i Kommunestyret i 
desember 2015. Deretter har det vært halvårsrapporteringer i kommunestyret. 
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Vedtatt med endring i punkt 4: Det ansettes/engasjeres prosjektleder i 100 % stilling i 
ett år. 
 

Utvikling og effekter i perioden 
Helse, rehabilitering og omsorgssektoren har gjennom prosjektet arbeidet med mange 
ulike prosesser og endringer av praksis både i tildeling av tjenester men også i selve 
utførselen av tjenestene. Det har vært et stort fokus på å redusere antall 
institusjonsplasser og dreie ressursene mer mot hjemmebaserte tjenester, i tillegg er 
det nå nye rutiner for kartlegging og tildeling av tjenester. Utviklingen viser jfr. KOSTRA 
tall for 2017 at det er en viss dreining mot at ressursene i større grad fordeles til de 
med størst behov for bistand. Fortsatt ligger Nordkapp høyt både mht. antall plasser og 
enhetskostnader og er en «institusjonstung» kommune. Et mer nyansert bilde på 
kostnadene vil imidlertid fremkomme etter 2018 da regnskapet nå er splittet på 
institusjonsplasser (sykehjem) og akuttplasser (sykestueenhet). Nedtaket av 5 senger 
og sammenslåing av to sykehjemsenheter ble effektuert innen utgangen av 2016 men 
mangelen på boliger med heldøgns tilbud medfører at det er vanskelig å realisere 
effektene fullt ut, og økningen i behov fremover gjør det utfordrende å sikre nødvendig 
fleksibilitet.  
 
Nordkapp kommune har på lik linje med andre små kommuner utfordringer med å sikre 
nok fleksibilitet og ressursstyring i tjenesteytingen som fanger godt nok opp variasjoner 
hos brukere som har mer omfattende behov. Det er fortsatt en del brukere i denne 
målgruppen under 67 år som har noe begrensede tjenester og som mangler kontinuitet 
i tjenestetilbudet. Å dreie ressursbruken mer mot rehabilitering- og hjemmebaserte 
tjenester betyr også en styrking og utvikling ved at ressurser flyttes dit tjenesten skal 
utøves.  
 
  

Anbefaling og videre fremdrift av «Den trygge havnen» 
 
Helse, rehabilitering og omsorgssektorens budsjett er i løpet av 2016 og 2017 tatt ned 
med kr. 4,3 mill. Disse budsjettmålene jobbes det med å effektuere i 2018.  
 
Gjennomføring av følgende tiltak er avgjørende for om budsjettmålene kan nås:  

- Dimensjonering av institusjonsplasser/heldøgns omsorgsplasser og tilrettelagte 
boliger må avklares snarest. 

- Heldøgnsplasser ved Elvegården avvikles i løpet av 2018 
- Hjemmetjenestens fremtidige lokalisering må avklares. 

 
Rådmann anser det som nødvendig at sektoren også de to neste årene fortsetter med 
implementering av målområdene som er vedtatt i «Den trygge havnen».  
Det er avgjørende for å lykkes at vi dreier ressursbruken fra mindre institusjonsdrift til 
mer hjemmebasert drift. Dette fordrer tilstrekkelig dimensjonering av hjemmetjenesten 
og tilrettelagt botilbud/heldøgns omsorgstilbud. Videre innebærer det mer fleksibilitet i 
ressursstyringen slik at utøvelse av tjenester i større grad skjer der brukerne bor. Målet 
fremover vil være å jobbe for å utvikle mer bærekraftige tjenester for å kunne 
imøtekomme økte behov og sikre fremtiden. Endret praksis og drift, ny teknologi og 
reell brukermedvirkning samt målrettet ledelse og styring av ressursene vil kunne bidra 
til å utvikle og endre HRO-sektoren i Nordkapp.  
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De økonomiske gevinstene i prosjektet er tatt ut i budsjettvedtakene, men man har ikke 
klart å omorganisere og ta ned kostnadene i hht. Budsjettmål. 2017 viser et stort 
driftsunderskudd på sektoren, og det meste skriver seg til realisering av gevinster fra 
dette prosjektet. Noe av dette skyldes eksterne forhold (bygningsstruktur, type 
brukere), mens noe av dette skyldes at man ikke har klart å endre driften raskt nok (ny 
turnus). Man har full fokus på å klar å nå sektorens budsjettmål, men dette er krevende 
uten at man samtidig gjør noe med struktur (bygninger og boliger). I tillegg øker antall 
brukere av tjenestene hvert år som følge av den demografiske sammensetningen i 
samfunnet. 
 
 
 
 Vedlegg: 
 
 
 

Oppsummerende notat fra KS Konsulent OU- prosjekt Den trygge havnen 
20180410 
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