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1. RO 
RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene, med utvikling av omsorgstjenesten som 
spesialområde) er en stiftelse etablert av Sosialdepartementet og Kommunenes Sentralforbund 
i 1989. Stiftelsen er selvfinansierende. I stiftelsens styre sitter, i tillegg til representanter for 
stifterne, representanter for brukerorganisasjonene og frivillige organisasjoner. RO har 11 
medarbeidere med kontorsted i Stjørdal, og har siden etableringen hatt oppdrag i over 380 av 
landets kommuner og bydeler. I tillegg til ordinære rådgivningsoppdrag i kommunene, utfører 
RO analyser og utredninger både for KS og departementer. RO har i tillegg samarbeid med 
høyskoler og forskningsorganisasjoner i forbindelse med utredninger og kurs/konferanser. 
 
De senere årene har RO også hatt oppdrag i kommuner innenfor alle tjenesteområder, som 
medspiller i omstillingsprosjekter innenfor totalkommunen. 
 

2. ANALYSEMETODE 
RO har valgt en analysemetode som består av 2 hovedelementer: 
 

a) En kvalitativ metode hvor ROs rådgiver søker i driftsorganisasjonen for å få innsyn i 
hvordan ansatte, ledere, politikere, tillitsvalgte og brukerorganisasjoner vurderer 
tjenesten med utgangspunkt i de spørsmål som skal belyses. Eksempelvis hvordan 
vurderes tjenestens organisering, hvordan vurderes ledelsen i pleie og omsorg med 
hensyn til å skape oppslutning om mål og skape rammebetingelser for god 
tjenesteyting og hvordan bør tjenesten utvikles i årene framover. Informasjonen ble 
innhentet ved at 2 rådgivere fra RO den 13, 14 og september gjennomførte intervju og 
samtaler med ledere, tillitsvalgte, fagpersoner, politikere og representant fra brukerråd.   

 
b)   En kvantitativ metode hvor RO analyserer KOSTRA-data for kommunens 

omsorgstjenester. I tillegg har en hatt tilgang til IPLOS-data fra kommunens 
fagsystem.  

 

3. MANDAT 
Tana kommune ønsker å gjøre en vurdering av kommunens framtidige behov for pleie- og 
omsorgstjenester. Kommunestyret i Tana kommune har derfor vedtatt at det skal 
gjennomføres en analyse i forhold til det behov kommunen ser for seg de neste 20 år. De 
analyser og vurderinger som blir gjort i forbindelse med dette oppdraget skal benyttes for å 
utarbeide en strategi/plan for å møte framtidige utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren.  
 
Slik RO forstår det ønsker kommunen å få utført en analyse og en vurdering av den 
demografiske utviklingen i Tana kommune, samt en analyse/vurdering av utviklingen 
framover når det gjelder ulike aldersgrupper og eventuelle konsekvenser dette vil få for 
dimensjonering av ulike ledd/trinn i omsorgstrappa.  
 
Videre ønsker kommunen en analyse av Tana kommune i et sammenlignende perspektiv der 
RO vurderer dekningsgrad, sykelighet og pleiebehov med utgangspunkt i dagens situasjon.  
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Hvordan er dekningsgraden i et sammenlignende perspektiv av følgende tjenestetilbud: 
 

• Pleie og omsorg i eget hjem 
• Tilpassede boliger 
• Omsorgsboliger med heldøgns pleie 
• Institusjoner, herunder plasser for somatisk pleie og plasser i skjermet enhet 
• Andre boformer 
• Øvrige tjenester gitt på lavest effektive omsorgsnivå 

 
Slik RO forstår det ønsker kommunen i tilknytning til forannevnte punkt en vurdering om 
tjenestemottakerne i Tana tildeles tjenester som samsvarer med det funksjonsnivå eller det 
pleiebehov som den enkelte har. Eller sagt på en annen måte, en analyse som viser om 
kommunen har en hensiktsmessig dimensjonering av de ulike trinn i omsorgstrappa slik at 
brukerne får et tilpasset tjeneste tilbud. En analyse av sistnevnte vil innholde en 
sammenligning med et utvalg av kommuner som RO har hatt oppdrag i.  
 
I tillegg til forannevnte kulepunkt ønsker Tana kommune en analyse og vurdering av følgende 
punkt: 
 
Strukturvurdering 

• Tana kommune ønsker videre en strukturvurdering av pleie- og omsorgssektoren. RO 
forstår det punktet slik at kommunen ønsker en vurdering av hvordan 
ledelsesfunksjonen er dimensjonert og organisert, hvordan ledelse utøves, grad av 
myndiggjøring av medarbeidere, hvordan samarbeidet er organisert og strukturert, 
hvordan tjenestetildelingen er organisert, hvordan utøves denne funksjonen slik at 
tjenestemottakerne får en tilpasset tjeneste og hvordan er tjenesten organisert for å 
ivareta helhet for den enkelte tjenestemottaker. Videre ønsker Tana kommune en 
vurdering av den demografiske utviklingen i kommunen og konsekvenser for 
tjenestestrukturen i pleie- og omsorgssektoren i årene framover, herunder behovet for 
sykehjem, boliger med heldøgns tjeneste og tilpassende boliger for demente.     

  
Personellbehov 

• Videre ønsker kommunen en analyse av personellbehovet i pleie- og omsorgssektoren, 
slik det er i dag og i et framtidig perspektiv. Analysen skal innholde en vurdering der 
en differensierer mellom ulike fagfelt og yrkesgrupper.   

 
Kostnadsanalyse 

• I oppdraget inngår også en egen kostnadsanalyse av pleie- og omsorgssektoren. RO vil 
i tilknytning til dette punktet foreslå at det gjennomføres en KOSTRA- analyse og en 
IPLOS-analyse. 
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4. FUNN BASERT PÅ ANSATTEKONFERANSER OG INTERVJU 
Ansatte i omsorgstjenesten på utøvende nivå ble invitert til konferanser hvor de skulle gi svar 
på et spørreskjema utarbeidet av RO. Målet med konferansene var å få kunnskap om ansatte 
på utøvende nivå sine vurderinger av arbeidssituasjonen og omsorgstjenesten generelt.  
 
I alt 34 ansatte møtte og har besvart spørsmålene som ble stilt. Deltakerne ble invitert til å 
arbeide i grupper – maksimalt opp til 5-7 personer i hver gruppe. Det ble presisert at målet 
ikke var at deltakerne skulle drøfte seg fram til enighet, men at alle synspunkter – selv om de 
var motstridende – skulle noteres. Grunnen til at deltakerne ble invitert til å arbeide i grupper, 
er at en gjennom diskusjon med andre arbeider fram mer utfyllende kommentarer enn ved 
individuell besvarelse. Dessuten pleier tilbakemeldingene å være at ansatte i hovedsak 
opplever at besvarelse av spørsmålene i grupper er en positiv utfordring. 
 
Besvarelsene skulle gis anonymt. 
 
Oppsummering fra ansattekonferansene 
På spørsmål om hva som fungerer i pleie- og omsorgstjenesten i Tana kommune svarer 
ansatte at samarbeidet med kollegaer er bra. Imidlertid tas det forbehold om hvem man jobber 
sammen med.  Det anføres av enkelte at det er mer problematisk ved at det er mange vikarer 
på jobb. Det fungerer bra på vanlige hverdager (tilstrekkelig med personale), noe mer 
problemer knyttet til avvikling av helger. Ellers trekkes det fram at det er positivt at det er fast 
og stabilt personell, fast legedekning/ tilsynslege.  
 
På spørsmål om hva som kunne fungert bedre svarer ansatte at de ønsker mer informasjon, 
større satsing på kompetansehevende tiltak. Større grad av medbestemmelse og inkludering. 
Et bedre fungerende inntaksteam, mer målrettet arbeid, mer oppfølging, en mer engasjert og 
synlig leder. Det pekes videre på at det må på plass et bedre datasystem og rutiner for inn- og 
utskriving av pasienter bør bli bedre. Rutiner og planlegging av det daglige arbeidet bør 
bedres. Samarbeidet med undervisningssykehjemmet i Karasjok bør utvikles. Det anføres 
også at det er mange som arbeider i hjemmetjenesten som ikke har formell utdanning. 
 
Når det gjelder hvordan ansatte vurderer totalkvaliteten på omsorgstjenesten i Tana 
kommune, er det flere som svarer at den ikke er bra/ikke god nok. Begrunnelsene som nevnes 
er mangel på plass, tid og mangel på faglærte medarbeidere. 
 
Ansatte har vurdert om tjenesten blir utformet i samsvar med tjenestemottakernes ønsker, 
eller om tjenesten blir utformet på fagfolk og systemets primisser. Svarene viser at i all 
hovedsak utformes tjenesten på systemets og fagfolks premisser. Det er enkelte som peker på 
at det er avhengig av om det er realistisk det brukerne ønsker.  
 
Et spørsmål som ble stilt for å få et bilde av hvorledes informasjon ble videreformidlet slik at 
tjenestemottakerne ikke blir skadelidende eller opplever tjenesten som lite etterrettelig var: 
”Blir det misforståelser overfor tjenestemottakerne eller blir avtaler med tjenestemottakerne 
brutt fordi beskjeder og informasjon ikke når fram til rett person?” 
Flere peker på dårlig dataprogram, det er ofte feil i systemet og IT-personell prioriterer ikke 
pleie- og omsorgstjenesten. Det er ikke god nok kommunikasjon i tjenesten, ufaglært ser ofte 
ikke nødvendigheten av informasjon som gis. Det vises også til mangelfull organisering av 
det daglige arbeidet. Når rapporten gjennomgås er det ofte støy og uro. Rapporten 
gjennomgås ofte på overtid. Det er også enkelte som svarer at det sjelden blir misforståelser 
og at avtaler blir brutt fordi beskjeder og informasjon ikke når fram til rett person. 
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Det ble stilt en rekke spørsmål om ansvarsfordeling, informasjon, forventninger og 
tilbakemeldinger fra ledere i pleie og omsorg. RO har valgt å oppsummere slik at flere 
spørsmål behandles under ett. 
 
På spørsmål om det finnes en ryddig ansvarsavklaring mellom ulike ledd/nivå, er svarene 
relativt entydige at dette ikke er tilfelle. Besvarelsene inneholder synspunkter som går på 
mangelfull ledelse. Det er imidlertid enkelte ansatte som vurderer dette som 
tilfredsstillende/bra. Det pekes også på at legene ofte overprøver ansatte og at dette gjør 
ansatte usikre.         
 
Når det gjelder informasjon fra ledere tolker RO svarene slik at ansatte oppfatter det slik at 
informasjonsformidling ikke vektlegges godt nok, eller at det ikke er tid eller rom for å gi 
nødvendig informasjon om eksempelvis budsjett eller planer.  
 
Ansatte fikk også spørsmål om ledelsen er tydelig når det gjelder forventninger til ansatte og 
om ansatte får tydelige tilbakemeldinger fra nærmeste overordnet leder på måten å yte 
tjenester på. På spørsmålet om forventninger fra ledelsen til ansatte spriker svarene noe, men 
gjennomgående får dette vurderingsområdet en svak vurdering. Det pekes på at det ikke 
gjennomføres medarbeidersamtaler, liten eller ingen oppfølging av ansatte og ansatte 
opplever tidvis at oppgavene blir ”tredd nedover hodene” på dem. Enkelte medarbeidere uten 
formell utdanningsbakgrunn er imidlertid delvis fornøyd. Når det gjelder tilbakemelding på 
utført arbeid er også vurderingene gjennomgående svake. ”Vi får bare beskjed om hva vi skal 
gjøre, og ingen tilbakemelding om hvorledes vi utfører oppgaven”. Enkelte svarer at de 
savner ros, oppmuntring og engasjement for brukergruppen og ansatte”.  
 
For å få et bilde på praksis og ansatte sin forståelse knyttet til tildeling av tjenester og 
enkeltvedtak ble følgende spørsmål stilt: Opplever du at det er samsvar mellom de tjenestene 
brukerne mottar i det daglige og de enkeltvedtakene som ligger til grunn for tjenestetilbudet? 
Svarene her indikerer at ansatte i liten grad har informasjon om innholdet i enkeltvedtakene. 
”Oftest har vi verken sett eller hørt om innholdet i enkeltvedtakene”. 
Det ble også stilt spørsmål om terskelen er høy, middels eller lav for å motta hjemmetjenester 
i Tana kommune. De fleste er av den oppfatning at terskelen er middels, noen har svart at det 
er en lav terskel. ”De får hva de vil av tjenester”. 
 
For å få et inntrykk av ansatte sin forståelse av begrepet ”omsorgstrappa”, ble det stilt 
spørsmål om de kjente dette begrepet. Svarene viser at de fleste ikke har kjennskap til 
begrepet. De som har svart at de kjenner begrepet, har også beskrevet flaksehalsene som 
hindrer ”trappa” i å fungere tilfredsstillene: 
”Inntaksteamet må fungere/utrede bedre. Det må bli en bedre fordeling av brukere i forhold til 
diagnose, med andre ord en større grad av differensiering”. 
 
For å få ansatte sine synspunkt på hvordan Tana kommune bør utvikle pleie og omsorg i årene 
framover ble følgende spørsmål stilt: ”Hvilke grep må Tana kommune ta for å utvikle pleie- 
og omsorgstjenesten slik at kommunen kan gi et tilstrekklig godt tjenestetilbud til aktuelle 
brukere innenfor en bærekraftig økonomi” Forslagene er mange, RO har derfor valgt å gjengi 
de i strekpunkt under: 

- Heve statusen til de som arbeider i omsorgstjenesten og stille større krav til de som skal 
arbeide i tjenesten. Flere med formell fagutdanning. 

- Differensiere brukerne og tilpasse tjenester til brukernes behov. 
- Heve kompetansen i form av utdanning, kurs og fagdager. 
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- Styrke dagtilbud/avlastning. 
- Samle fagmiljø i ”kunnskapens hus” innen pleie og omsorg. 
- Bygge flere omsorgsboliger og styrke hjemmetjenesten. 
- Styrke tilbudet om ergo- og fysioterapi. 
- En sterkere forankring av endringer, omstilling og tiltak i ledelse og politisk nivå. 
- Styrke tilbudet om veiledning. 
- I sterkere grad å inkludere pårørende knyttet til tiltak og utfordringer i pleie og omsorg. 
- Etablere demensteam. 
- Øke stillingsprosentene i tjenesten og redusere småstillinger. 
- Legge vekt på tverrfaglig samarbeid. 
- Oppmuntre personalet til å bruke de ressurser/kvalifikasjoner/interesseområder som 

hver enkelt har. 
- Mer bevisst holdning til rekruttering og ta bedre vare på det personalet en har. 
- Bygge flere omsorgsboliger, tilrettelagte boliger sentralt i kommunen og sykehjem, 

herunder skjermet enhet for demente med tilstrekkelig personell. 
 
Oppsummering av intervju 
Under dette punktet oppsummeres enkelte synspunkt som framkom under 
intervju/gruppeintervju. Rådgiverne fra RO møtte i alt 16 personer som ga sine synspunkt på 
forhold knyttet til pleie- og omsorgstjenesten gjennom individuelle samtaler eller 
gruppeintervju. 
 
Enkelte informanter er av den oppfatning at RO er engasjert av politikerne for å unngå/trenere 
at tjenestetilbud blir sentralisert. De fleste av informantene som RO snakket med var av den 
oppfatning at dersom Tana kommune skulle håndtere framtidens utfordringer innen pleie- og 
omsorgssektoren på en tilfredsstillende måte, burde alle heldøgns tjenestetilbud sentraliseres 
til Tanabru. Enkelte uttrykte at skulle tjenesten bli bra, måtte kommunen satse mye mer på 
aktivitetstilbud for eldre. 
 
Det pekes på av enkelte at det er en del feilinnleggelser på institusjon. De som mottar et 
tjenestetilbud på institusjon får et godt tilbud. Når det gjelder mottakere av hjemmetjenesten 
er tilbudet betydelig dårligere. Enkelte informanter peker på at omsorgstrappa er feil 
dimensjonert på enkelte trinn, blant annet er hjemmetjenesten for svakt dimensjonert. 
Inntaksteamet fungerer ikke tilfredsstillende, det opplyses av enkelte at teamet mangler 
tildelingskriterier og det mangler en god oppskrift for hvordan en behandler uenighet i teamet.  
 
Tema som omdømme ble berørt av enkelte informanter. ”Kommunen bør søke å bedre sitt 
omdømme som et tiltak for å få til et bedre grunnlag for rekruttering”. Dersom kommunen 
ikke arbeider bevisst på dette området vil kommunen få store problemer om 6 – 10 år. 
Kommunen mangler kapasitet til å planlegge framtiden, det er ingen som har ansvar for dette 
lenger i pleie- og omsorgstjenesten. Det er flere som uttrykker et savn i forhold til at det 
skulle ha vært en overordnet leder for pleie og omsorg som også kan ha ”blikket rettet 
framover”. 
 
Tema knyttet til ledelse og arbeidsmiljø preget enkelte av intervjuene som RO gjennomførte i 
Tana. Det ble uttrykt bekymring for arbeidsmiljøet ved enkelte tjenestesteder. Til tross for 
tidligere arbeidsmiljøundersøkelser, med de mangler som framkom i disse, blir lite gjort. Det 
uttrykkes et sterkt ønske om at det settes i gang tiltak for å styrke tillitten mellom ledelse og 
ansatte ved avdelingene. Noen ansatte pekte også på viktigheten av at virksomhetslederne 
fikk den nødvendige opplæring i økonomi og økonomistyring. I tilknytning til tema som er 
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omtalt i dette avsnittet, var det flere informanter som pekte på behovet for en overordnet 
faglig leder for pleie- og omsorgstjenesten.     
 
Det ble av enkelte pekt på at det er bra engasjement hos lag og foreninger i Tana kommune. 
Det ble videre pekt på at Austertana har en dårlig kopling opp mot Profil (dataprogram), på 
grunn av dårlige linjeforbindelser. Her brukte man papirversjon. Informantene var også inn på 
aktivitetstilbud til eldre hjemmeboende. Det ble uttalt at skulle eldreomsorgen i Tana 
kommune bli bra, burde det etableres et breiere aktivitetstilbud i kommunen.  
      

5. LEVEKÅR OG BEREGNET UTGIFTSBEHOV  

5.1 Levekår 
I tillegg til de kriterier som staten benytter for utrekning av kommunenes utgiftsbehov (grønt 
hefte), kan det være formålstjenelig å ta med levekårsindeksen som SSB har utarbeidet og 
som her er hentet fra i Hjulet (Styrings og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenester i 
kommunene 2007). Beste skåre i denne indeksen er 1 og dårligst er 10. Denne 
indeksoversikten kan være en indikasjon for et forhøyet behov for omsorgstjenester.  
 
Indeksen er utregnet på grunnlag av 7 delindekser der alle indekser er vektet likt.  
 
Følgende delindekser inngår: 

• Sosialhjelpstilfeller 16 år og over per 100 innbyggere 16 år og over. 2007. 
• Dødelighet i alt per 100 000 innbyggere. Årsgjennomsnitt 2002-2006.  
• Uførepensjonister 18-49 år per 31. desember 2007 per 1 000 innbyggere 18-49 år. 
• Attføringstilfeller. Attføringspenger i løpet av 2007 per 1 000 innbyggere 16-66 år. 
• Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak per 100 innbyggere 25-

66 år. November 2007. 
• Overgangsstønad. Mottakere i alt per 100 kvinner 20-39 år per 31. desember 2007.  
• Andel med barne- og ungdomsskolenivå som høyeste fullførte utdanning i 

aldersgruppen 30-39 år pr 31. desember 2007 (inngår ikke i hovedindeksen). 
 
Den samlede indeksen for 2007 viser følgende:  
 

Tabell 1 

Indeks for 
levekårs-
problemer 

Tana Kautokeino Porsanger Nordkapp Karasjok 
Kommuner 
2000-4999 
innbyggere 

Landet 

2007 8,3 9,2 8,8 9,2 8,5 5,4 5,5 

 
Dersom en vurderer de enkelte delindeksene, er det særskilt antall personer på sosialhjelp, 
personer som er arbeidsledige og personer som mottar overgangsstønad som medfører at Tana 
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kommune skårer så vidt høyt på levekårsindeksen. I tillegg er dødeligheten i kommunen høy. 
Samtlige nabokommuner som Tana kommune sammenlignes med skårer høyere på 
levekårsindeksen, det vil si at disse kommunene har dårligere levekår enn Tana kommune.      
Indeksen må tolkes med stor forsiktighet. Blant annet er alle problemene tillagt samme 
betydning, mens for mange representerer arbeidsledighet det største levekårsproblemet. 
Utdanningsnivået er ofte framholdt som en god indikator på materielle levekår, og i Tana er 
denne delindeksen høy, det vil si at det er relativt mange med lav utdanning i Tana kommune. 
Sistnevnte delindeks inngår ikke i hovedindeksen.  
 
Samtlige kommuner i Finnmark som inngår i sammenligningsgrunnlaget skårer høyt på den 
aktuelle levekårsindeksen. Dette kan være en indikasjon på et forhøyet behov for 
omsorgstjenester i de aktuelle kommunene.  
 

5.2 Beregnet utgiftsbehov 
Begrepet beregnet utgiftsbehov er hentet fra inntektssystemet for kommunene. Utgiftsbehovet 
er et uttrykk for de ressursene en kommune trenger for å utføre oppgavene kommunen er 
pålagt, og blir i denne rapporten beregnet i prosent av landets utgiftsbehov. Utgiftsbehovet er 
avhengig av forhold som alderssammensetning, levekår, avstander og en rekke andre 
kjennetegn.  Behovsindeksene blir for den enkelte kommune dokumentert årlig i forbindelse 
med statsbudsjettet: ”Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010. Grønt hefte”. 
Behovsindeksene som er benyttet i denne rapporten er revidert i 2010 og vil få betydning for 
analyser som gjøres med grunnlag i KOSTRA-tall f.o.m. 2010-2011.  
 
Behovet for pleie- og omsorgstjenester blir beregnet ut fra 8 behovskriterier med ulik vekting: 
aldergrupper, mennesker med psykisk utviklingshemming, andel enslige og andel døde.  
Antall i aldersgruppa 80 – 89 år teller 35 prosent, antall personer med psykisk 
utviklingshemming 16 år og over, vel 18 prosent.     
 
Figur 1-1. Behov for pleie- og omsorgstjenester. Beregnet utgiftsbehov for pleie- og 
omsorgstjenester i prosent av landets utgiftsbehov, samlet og fordelt på noen utvalgte 
behovskriterier.  Begrepet er hentet fra inntektssystemet for kommunene. Utgiftsbehovet er et 
uttrykk for de ressursene en kommune trenger for å utføre oppgavene kommunen er pålagt, og 
blir i denne rapporten beregnet i prosent av landets utgiftsbehov. Landets utgiftsbehov er 
alltid 100. Utgiftsbehovet er avhengig av forhold som alderssammensetning, levekår, 
avstander og en rekke andre kjennetegn. Antall innbyggere i en kommune omfatter alle 
innbyggerne.   
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Figur 1-1. Behov for pleie- og omsorgstjenester. Beregnet utgiftsbehov for pleie- og 
omsorgstjenester i prosent av landets utgiftsbehov, samlet og fordelt på noen utvalgte 
behovskriterier. 
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Tana kommunes beregnede utgiftsbehov for 2010 er 121,4, det vil si 21,4 prosent høyere enn 
landsgjennomsnittet. Dette ligger relativt høyt over de øvrige kommunene som inngår i 
sammenligningsgrunnlaget. Det er kun kommunegruppen som har et høyere beregnet 
utgiftsbehov med 127, det vil si 27 prosent over beregnet utgiftsbehov for landet. Når det 
gjelder Tana kommune er det særlig antall i aldersgruppen 67-79 år og antall 
utviklingshemmede som gir en forhøyet behovsindeks.    
 
Ser en levekårindeksen, tabell 1, og statens beregnede utgiftsbehov figur 1-1 under ett, kan 
det antydes at Tana kommune i et sammenlignende perspektiv har et forhøyet behov for pleie- 
og omsorgstjenester sammenlignet med de øvrige kommunene som inngår i 
sammenligningen, unntatt kommunegruppen som ligger noe over Tana kommune.    
 
Tabell 2 Andelen innbyggere med psykisk utviklingshemming (med vedtak) 

  
Tana 

 
Kautokeino 

 
Porsanger

 
Nordkapp 

 
Karasjok 

Lands-  
gj.snitt 

Andelen innbyggere med 
psykisk utviklingshemming 0 – 
15 år   

7 0 2 3 
 

5 

Andelen innbyggere med 
psykisk utviklingshemming 16 år 
og eldre  

20 18 9 13 
 

10 

Antall 27 18 11 16 15 

 

Antall utviklingshemmede i 
promille av antall innbyggere 

 
9,3 

 
6,1 

 
2,8 

 
5,1 

 
5,4 

 
0,44 

 
Som figur 1-1 viser har Tana kommune relativt mange utviklingshemmede som det er tatt 
hensyn til i inntektssystemet og som er vektet under pleie og omsorg. Tabellen over viser 
antall utviklingshemmede som kommunene gir et tilbud til. En ser av tabellen at Tana 
kommune er den kommunen som har flest tjenestemottakere med utviklingshemming, over 
dobbelt så mange som landsgjennomsnittet målt i promille av totalbefolkningen. 
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Tjenestetilbudene til mennesker med utviklingshemming er gjennomgående 
kostnadskrevende og blir i KOSTRA hovedsakelig registrert under hjemmetjenester og 
aktivisering. I kommuner med relativt mange tjenestemottakere med utviklingshemming, vil 
dette gi betydelige utslag i tallgrunnlaget. RO er ikke bedt om å vurdere tjenestetilbudet til 
mennesker med utviklingshemming, men ettersom utgiftene til dette tjenesteområdet 
registreres under pleie og omsorg har en tatt med en oversikt over hvor mange 
tjenestemottakere dette utgjør.    
 

6. FRAMSKRIVING AV FOLKETALL  
Figur 1-2. Framskriving av folketall – aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og eldre. 
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Figur 1-2 viser at antallet i aldersgruppen 67-79 år vil øke betydelig fram til 2025, en økning 
fra 339 personer i 2011 til 461 personer i 2025, det vil si en økning i den aktuelle tidsperiode 
på 36 prosent. Fra 2025 vil antall i denne aldersgruppen gå noe ned. Når det gjelder de eldste 
aldersgrupper (80-89 år og 90 år og eldre) vil antallet øke fra 118 personer i 2011 til 221 
personer i 2030. Dette innebærer at antallet personer 80 år og eldre vil øke med 103 personer i 
tidsrommet 2011-2030, det vil si en økning på 87 prosent dersom denne prognosen slår til.  
 
Framskrivingen av den eldste befolkningen indikerer at Tana kommune åpenbart vil få større 
utfordringer enn det kommunen allerede har, knyttet til utvikling av pleie- og omsorgtilbud til 
den eldste delen av befolkningen i kommunen. 
 
Generelt viser erfaringer at det er antallet av de eldste eldre som er hovedutfordringen når det 
gjelder omsorg i årene framover. Dette påvirker behovet for: 

• utvikling av bo- og tjenestetilbud med heldøgns trygghet 
• utvikling av spesielt tilrettelagte tilbud til brukere med demens 
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Selv om erfaringer så langt viser at det er de aller eldste som er hovedutfordringen, viser 
senere tids forskning at det er en betydelig vekst av pleie- og omsorgsbehov blant personer 
under 67 år. I flere kommuner meldes at mottakere av omsorgstjenester under 67 år står for 
over 50 prosent av den totale ressursbruken. I perioden fra 1992 til 2004 økte andelen 
mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester under 67 år fra 17 prosent til 29 prosent 
av totale mottakere. Utviklingen av antall personer i den eldste delen av befolkningen er 
viktig når en skal antyde behovet for omsorgstjenester i årene framover, men vel så viktig kan 
faktorer som levealder, helsetilstand, forventninger/krav, boforhold, samlivsmønster og 
uformell omsorg bidra til at utviklingen vil avvike fra hva den demografiske utviklingen alene 
skulle tilsi. 
 
Når det gjelder befolkningsutviklingen for alle aldersgrupper viser framskrivingsprognosene 
til SSB at Tana kommune får en nedgang i antall innbygger fra 2886 innbyggere i 2011 til 
2583 innbyggere i 2030. 
 
Dette vil sannsynligvis påvirke mulighetene for framtidig rekruttering av omsorgspersonell.  I 
tabellen under framgår framskrivingstallene for to aktuelle aldersgrupper (20-44 år og 
45-66 år). 
 

Tabell 3 
 

 2011 2015 2020 2025 2030 
20-44 år 847 783 708 682 660 
45-66 år 893 869 841 776 738 
Samlet 1740 1652 1549 1458 1398 
 

Dersom en legger til grunn at tabellen over er et uttrykk for et potensiale eller muligheter til å 
kunne rekruttere framtidig arbeidskraft til pleie- og omsorgstjenesten i årene framover, viser 
tallene at dette potensialet blir redusert med 19,6 prosent fra 2011 til 2030.   
 

6.1 Folketallet på kretsnivå 
For å få et framtidig bilde av folketallsutviklingen på kretsnivå, var kommunen i kontakt med 
SSB for å bestille en slik framskriving. Det viste seg at dette ikke var mulig. For å vise 
utviklingen i kretsene slik disse har relevans for pleie- og omsorgssektoren, har Tana 
kommune selv utarbeidet en oversikt over den eldste delen av befolkningen i perioden 2005 
til 2010 fordelt på 4 områder (tabell 4).  
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Tabell 4 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Austertanaområdet       
60 – 69 år 29 30 29 32 32 32 
70 – 79 år 31 30 28 28 29 27 
80 – 89 år 12 13 13 11 12 15 
90 år og eldre 1 3 2 1 2 2 
Samlet 73 76 72 72 75 76 
Sentrumsområdet        
60 – 69 år 159 160 177 180 183 204 
70 – 79 år 93 93 96 105 110 113 
80 – 89 år 58 59 52 60 57 51 
90 år og eldre 11 12 14 11 10 12 
Samlet 321 324 339 356 360 380 
Nedre Tana – vest       
60 – 69 år 57 60 60 58 62 59 
70 – 79 år 42 45 47 50 50 53 
80 – 89 år 19 18 13 12 14 17 
90 år og eldre 1 2 3 2 1 1 
Samlet 119 125 124 122 127 130 
Øvre Tana         
60 – 69 år 76 74 67 71 72 76 
70 – 79 år 47 54 49 50 51 56 
80 – 89 år 8 9 12 10 15 18 
90 år og eldre 2 2 3 4 3 5 
Samlet 133 139 131 135 141 155 
       
Hele kommunen 
samlet 646 664 665 685 703 741 
 
Ser en alle kretsene og de aktuelle aldersgruppene under ett, har de eldste aldersgruppene økt 
med 95 personer i tidsperioden 2005 til 2010, det vil si en økning på 14,7 prosent i den 
aktuelle perioden. Når det gjelder Austertana har antall eldre personer vært stabilt i perioden. I 
sentrumsområdet har det vært en økning i antall eldre på 59 personer, det vil si en økning på 
18 prosent. I Nedre Tana Vest har det vært en økning på 11 personer, det vil si en økning på 9 
prosent. I Øvre Tana har antall eldre økt med 22 personer, det vil si en økning på 16,6 prosent 
i perioden. Flyttemønsteret i landet viser at personer som har passert 60 år er rimelig stabile, 
det vil si de flytter langt sjeldnere enn den yngre befolkningen. Det er derfor rimelig å anta at 
økningen som har funnet sted i de ulike kretsene i hovedsak skyldes aldring i den eksiterende 
befolkningen i de respektive kretsene. Det er vanskelig på bakgrunn av dataene å kunne si at 
økningen i enkelte kretser skyldes flyttinger av eldre personer internt i kommunen. Imidlertid 
ser en når en vurderer utvikling av det samlede folketallet i lengre perspektiv (1960 – 2006), 
at folketallet har gått ned og at det har skjedd forflytting av befolkningen mot sentrum av 
kommunen jfr. figur 1-3. Det er sannsynlig at denne tendensen vil holde seg i årene framover. 
En flytting av befolkningen til sentrum av kommunen er et mønster som en også ser i andre 
kommuner.           
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Figur 1-3. Folketallsutviklingen i Tana kommune i tidsperioden 1960 – 2006  
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Oppsummering av behov og folketall 

- Det beregnede utgiftsbehovet i Tana kommune ligger over det en finner i 
nabokommunene. Dette skyldes at det er mange innbyggere i aldersgruppen 67 – 79 år 
og mange tjenestemottakere med utviklingshemming. 

- Framskriving av folketallet i Tana viser at den eldre delen av befolkningen øker 
betydelig fram til 2030.   

- Samtidig med at den eldre delen av befolkningen øker, reduseres antall innbyggere i 
aldergruppen 20 – 66 år med 19,6 prosent fram mot 2030. Dette er en begrensende 
faktor i forhold til rekruttering av arbeidskraft fra innbyggerne i kommunen og inn i 
pleie- og omsorgstjenesten.   

 

7. KOSTRA-analyse 
RO har i oppdrag å gjennomføre en vurdering av pleie- og omsorgstjenesten i Tana 
kommune. Som en del av dette oppdraget skal RO beskrive pleie- og omsorgstjenesten i Tana 
kommune i et sammenlignende perspektiv. Ved hjelp av nøkkeltall skal en altså sammenligne 
pleie- og omsorgstjenestene i Tana kommune med andre kommuner. Data som benyttes er 
statistikk tilgjengelig i KOSTRA. KOSTRA-tallene gjelder for regnskapsåret 2009. 
Sammenligningen er avgrenset til nøkkeltall om pleie- og omsorgstjenestene.  
 
Blant annet gjennom satsingen på KOSTRA, blir datakvaliteten ved kommunenes 
rapportering av virksomheten forbedret. Likevel er det heftet usikkerhet til datakvaliteten på 
denne typen registerdata som RO har benyttet. Uten å diskutere hva brist på datakvaliteten 
eventuelt kan bestå i og eventuelt skyldes, må RO på generelt grunnlag advare mot bastante 
konklusjoner basert på nasjonale statistiske registre.    
 
De presenterte nøkkeltallene bør altså ikke brukes til å dra bastante konklusjoner om hvordan 
pleie- og omsorgstjenesten er i Tana kommune sammenlignet med gjennomsnittet for andre 
kommuner. Nøkkeltallene gir imidlertid grunnlag for å stille grunngitte spørsmål. En lokal 
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prosess, der en bruker nøkkeltallene til å stille grunngitte spørsmål, vil også vise at en ofte 
ikke kan trekke lokale konklusjoner direkte ut fra et generelt statistisk tallmateriale, fordi 
forståelsen av den enkelte kommunes eventuelle særtrekk som regel også er avhengig av lokal 
kunnskap som ikke går fram av den generelle statistikken.   
 
I tillegg til kommunetype og landsgjennomsnitt (utenom Oslo), har en tatt med Kautokeino, 
Porsanger, Nordkapp og Karasjok kommune.   
 
Det er ikke mulig i KOSTRA å skille mellom ressursinnsats til eldre, funksjonshemmede, 
psykiatri m.v. Dette resulterer i at det er vanskelig å vurdere om den enkelte kommune gir 
tilstrekkelig med hjemmetjenester til blant annet eldre målt som prioritering, produktivitet 
eller ressurs pr. bruker eller målgruppe.  
 
Nærmere om begrepene utgiftsbehov og justert innbyggertall 
Begrepet utgiftsbehov er hentet fra inntektssystemet for kommunene. Utgiftsbehovet er et 
uttrykk for de ressursene en kommune trenger for å utføre oppgavene kommunen er pålagt, og 
blir beregnet i prosent av landets utgiftsbehov. Landets utgiftsbehov er alltid 100. 
Utgiftsbehovet er avhengig av forhold som alderssammensetning, levekår, avstander og en 
rekke andre kjennetegn. Antall innbyggere i en kommune omfatter alle innbyggerne. Ulike 
innbyggere har imidlertid ulikt behov for ulike tjenester. Når justerte innbyggertallet 
beregnes, justeres antall innbyggere slik at alle innbyggere som inngår i det justerte 
innbyggertallet kan forutsettes å ha samme behov for en type tjeneste.  
Det vises til vedlegg 1 der begrepene ”utgiftsbehov” og ”justert innbyggertall” er nærmere 
forklart.  
 
I denne rapporten har en lagt til grunn de behovskriteriene som bestemmer kommunenes 
inntekter i 2009 (og 2010). 
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Figur 1-4. Prioritering. Netto driftsutgifter i kroner per innbygger og per justert innbygger. 
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Av enhetene som inngår i sammenligninga bruker Tana kommune mest netto driftsutgifter til 
pleie- og omsorgstjenester målt per innbygger (20 349 kroner). Dersom det foretas en 
bergning basert på justert1 innbygger viser figuren over at det er Kautokeino som bruker mest 
penger (18 719 kroner). Tana kommune er etter Kautokeino den kommunens som per juster 
innbygger bruker mest penger til pleie- og omsorgsformål (16 799 kroner).    
 
Skulle Tana kommune bruke like mye netto driftsutgifter per justert innbygger som 
kommunegruppa, ville utgiftene i Tana kommune blitt redusert med ca. 7 mill. kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Forklaring av begrepet justert innbygger finnes i vedlegg 1.  
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Figur 1-5.  Intern prioritering mellom institusjon, hjemmetjeneste og aktivisering 
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Fordelingen av netto driftsutgifter mellom institusjon, hjemmetjenester og aktivisering i 
prosent viser at Tana kommune har prioritert hjemmebaserte tjenester framfor 
institusjonsbaserte tjenester. Her må det imidlertid pekes på at ettersom Tana har så vidt 
mange mennesker med utviklingshemming som skal ha et tjenestetilbud, trekker dette opp 
kostnadene i hjemmetjenesten. Dette bidrar til at bildet ikke blir helt sammenlignbart med en 
annen kommune som har mindre utfordringer knyttet til tjenestemottakere med 
utviklingshemming. Det er Kautokeino og Karasjok kommune som prioriterer hjemmebaserte 
tjenester høyest av de kommunene som inngår i sammenligningslinjen.  
 
Det er Porsanger og Nordkapp som prosentvis bruker mest til institusjonsdrift av de 
kommunene som inngår i sammenligningsgrunnlaget. Av de kommunene som inngår i 
sammenligningslinjen er det Kautokeino og Karasjok kommune som bruker minst til 
institusjonsdrift.   
 
Når det gjelder aktivisering prioriterer Tana dette på nivå med kommunegruppa, det vil si at 4 
prosent av netto driftsutgifter i pleie og omsorg går med til aktivisering. 
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Figur 1-6. Dekningsgrader. Antall personer i prosent av antall innbyggere i ulike 
aldersgrupper som er tildelt institusjonsplass og hjemmetjenester. 
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Data fra Kautokeino er ikke oppgitt i KOSTRA for 2009  
 
I landet, kommunegruppa, Nordkapp og Karasjok bor om lag 14 – 16 prosent av innbyggerne 
80 år og eldre på institusjon. I Tana og Porsanger er andelen i samme aldersgruppe som bor 
på institusjon henholdsvis 23,5 prosent og 24,5 prosent.  
 
Tana og Nordkapp har ingen i aldersgruppa 67 – 79 år på institusjon.  
 
Når det gjelder aldersgruppen 0 – 66 år tildeler Tana og Porsanger hjemmetjenester til en 
prosentvis større andel av innbyggere i den aktuelle aldersgruppen enn de øvrige kommunene 
i sammenligningslinjen. Årsaken til at Tana kommune tildeler så vidt mange i aldersgruppen 
0 – 66 år hjemmetjenester kan skyldes at kommunen har relativt mange tjenestemottakere 
med utviklingshemming. I aldersgruppa 67 – 79 år mottar 12,6 prosent hjemmetjenester i 
Tana. Tilsvarende i kommunegruppa og landet er 11,2 og 8,2 prosent. Når det gjelder 
innbyggere 80 år og eldre tildeler Tana 39,9 prosent av denne aldersgruppen hjemmetjenester, 
dette er omentrent det samme nivået som en finner i kommunegruppen, men det er noe over 
landsgjennomsnittet. Karasjok er den kommunen som prosentvis tildeler flest innbyggere i 
aldersgruppen 80 år og eldre hjemmetjenester.  
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Figur 1-7. Dekningsgrad. Andelen personer i prosent av aldersgruppa 80 år og over som bor 
i institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg.  
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Data fra Kautokeino er ikke komplett i KOSTRA for 2009  
 
I sammenligningslinjen er det flest innbyggere 80 år eldre som bor i institusjon i Tana og 
Porsanger, henholdsvis 23,5 og 24,5 prosent. I kommunegruppen bor 16,9 av den aktuelle 
aldersgruppen i institusjon og gjennomsnittet for landet viser at det er 14,3 prosent av 
innbyggerne 80 år og eldre som bor på institusjon.    
 
Med unntak av Porsanger og Nordkapp har de øvrige kommunene som inngår i 
sammenligningsgrunnlaget oppgitt at de har boliger med heldøgns omsorg hvor det bor 
innbyggere 80 år og eldre.   
 
Sett under ett er det Tana kommune og kommunegruppen som gir flest innbyggere 80 år og 
eldre et heldøgns bo- og tjenestetilbud. I Tana er det 29,4 prosent av innbyggere 80 år og 
eldre som får et tilbud med heldøgns omsorg. I kommunegruppen er det 27,8 prosent av 
innbyggere 80 år og eldre som mottar et heldøgns bo- og tjenestetilbud. I landet utenom Oslo 
er det 19,1 prosent av innbyggere 80 år og eldre som mottar et slikt bo- og tjenestetilbud. 
 
 

 

 

RO rapport 2010 19



Figur 1-8. Dekningsgrad.  Antall institusjonsplasser og antall boligenheter med heldøgns 
omsorg i prosent av aldersgruppa 80 år og over. 
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Figur 1-7 viser prosentvis andel av aldersgruppa 80 år og over som bor i institusjon eller i 
bolig med heldøgns omsorg. Figur 1-8 viser antall enheter i prosent av samme aldersgruppa, 
uavhengig av alder, til de som bor i de ulike boenhetene. Også yngre bor i institusjon og/eller 
i boenhet med heldøgns omsorg, men KOSTRA gir ikke opplysninger om aldersfordelinga til 
de som bor i boliger. Antall enheter målt som prosent av innbyggerne 80 år og over er derfor 
kun et indirekte mål for samlet dekningsgrad.   
 
I Tana tilsvarer antall institusjonsplasser 32,8 prosent målt i forhold til antall innbyggere i 
aldersgruppa 80 år og over, dette er den høyeste dekningsgraden i hele sammenligningslinjen. 
(I figur 1-7 er det 23,5 prosent av denne aldersgruppa som bor i institusjon i Tana kommune.) 
Den nest høyeste dekningsgraden har Nordkapp med 27,7 prosent målt i forhold til antall 
innbyggere 80 år og eldre. (I Nordkapp bor 16,1 prosent av den aktuelle aldersgruppen i 
institusjon jfr. figur 1-7). I gjennomsnittet for landet utenom Oslo er dekningsgraden 18,3 
prosent målt i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre. (Figur 1-7 viser at 14,3 prosent av 
innbyggere 80 år og eldre er beboere på institusjon i landet (landsgjennomsnitt utenom Oslo)). 
 
Dersom en ser både dekningsgrad av institusjonsplasser og boliger med heldøgns omsorg 
samlet (figur 1-8), finner en at Tana kommune har en meget høy dekningsgrad målt i forhold 
til antall innbyggere i aldersgruppen 80 år og eldre. Av KOSTRA for 2009 framgår det at 
Tana har en dekningsgrad på hele 48 prosent (figur 1-8). Gjennomsnittet for landet utenom 
Oslo er 28 prosent målt i forhold til innbyggere 80 år og eldre. Denne dekningsgraden 
omfatter også boliger til utviklingshemmede og boliger til tjenestemottakere med psykiske 
lidelser. 
 
Når det gjelder funksjonsnivå for de som er innlagt på institusjon er det rimelig å forvente at 
funksjonsnivået gjennomgående vil vise at tjenestemottakerne har relativt lav mestringsevne, 
det vil si at de skårer høyt på skalaen 1 – 5 i IPLOS. Dette bekreftes i stor utstrekning i de 
kommunene som Tana kommune sammenlignes med. I figur 1-9 har RO lagt inn 
institusjonene (alle samlet) i Tana. Tana kommune har et relativt lavt gjennomsnitt når det 
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gjelder funksjonsnivå (skårer lavt på skalaen 1 – 5) for alle institusjonene i kommunen. Dette 
funnet indikerer at flere av institusjonsboerne i Tana ville kunne ha greid seg på et lavere nivå 
i omsorgstrappa. Denne vurderingen underbygges av KOSTRA-data gjengitt i figur 1-7, der 
det framgår at hele 23,5 prosent av innbyggerne 80 år og eldre i Tana kommune er innlagt på 
institusjon. Enkelte informanter pekte også på feilplasseringer i institusjon.        
 
Figur 1-9. Funksjonsnivå til brukere innlagt på institusjon 
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Tana kommune er sammenlignet med kommuner der RO har data. Dataene som er brukt er fra 
ulike tidspunkt (2006 – 2009) og må således tolkes med forsiktighet. I løpet av det siste året 
har det også skjedd endringer som innebærer at funksjonsnivået til brukerne beregnes på en 
noen annen måte enn tidligere. Det er likevel slik at en kan avlese en tendens eller en 
indikasjon på at det gjennomsnittlige funksjonsnivået hos tjenestemottakere som er innlagt på 
institusjon i Tana kommune ligger under de øvrige kommunene som inngår i 
sammenligningslinjen. Dette underbygger antydningen om at innbyggere 80 år og eldre og 
som har omfattende hjelpebehov, i stor utstrekning får et tilbud om innleggelse i institusjon i 
Tana kommune.    
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Figur 1-10. Produktivitet. Netto driftsutgifter i kroner per institusjonsplass, samlet og fordelt 
på bygningers drift og vedlikehold og hjelp og pleie. 
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Netto driftsutgifter til drift og vedlikehold av institusjonenes bygninger i Nordkapp (67 079 
kroner) og Tana (82 359 kroner) er de laveste i sammenligningslinjen.   
 
Netto driftsutgifter til hjelp og pleie i institusjon er lavest i Tana (559 531 kroner). Den 
høyeste noteringen har Kautokeino med 681 111 kroner. Gjennomsnittlig netto driftsutgifter 
til hjelp og pleie per institusjonsplass er i kommunegruppa 661 953 kroner.     
 
Samlet netto driftsutgifter per institusjonsplass er lavest i Tana2 sammenlignet med de øvrige 
kommunene som inngår i figuren over. Den høyeste noteringen har Kautokeino med 932 278 
kroner i netto driftsutgifter per plass. Tilsvarende tall for kommunegruppen er 767 138 kroner 
– det vil si vel 125 000 kroner mer per plass enn i Tana kommune. Dersom hver 
institusjonsplass i Tana skulle ha kostet det samme som i kommunegruppa måtte netto 
driftsutgifter i Tana økt med ca. 4,8 mill. kroner.  

 

 

                                                 
2 Her må det tilføyes at Tana kommune drifter et aldershjem (Austertana eldresenter) som kostnadsmessig er 
rimeligere å drifte enn sykehjem. 
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Figur 1-11. Intensitet. Gjennomsnittlig tildelte timer per bruker og uke fordelt på praktisk 
bistand, hjemmesykepleie og både praktisk bistand og hjemmesykepleie.  
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Aktuelle data fra Kautokeino er ikke oppgitt i KOSTRA for 2009  
 
Ut fra tallene kan en for Tana sitt vedkommende oppsummere tallene på følgende måte: 
 
De som har praktisk bistand: Tana tildeler relativt mange timer per tjenestemottaker og uke, 
7,6 timer i Tana, mot henholdsvis 5,7 og 6,6 timer i kommunegruppa og landet. 
 
De som har hjemmesykepleie: Tana tildeler noe lavere antall timer (3 timer) enn 
kommunegruppa (5,3 timer) og landet (4,5 timer).  
 
De som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie: Tana tildeler relativt flere timer per 
tjenestemottaker og uke (11,2 timer) enn kommunegruppa (8,9 timer) og landet (8,3 timer). 
Det er kun Karasjok som gir flere timer praktisk bistand i kombinasjon med hjemmesykepleie 
(14,9 timer per uke) enn Tana. 
 
Gjennomsnittlig timetall per tjenestemottaker og uke er et svært svakt grunnlag å trekke 
konklusjoner ut fra fordi behovene varierer betydelig. 
 
Men det kan antydes at dataene kan indikere at hjemmeboende tjenestemottakere i Tana får 
relativt omfattende tjenestetilbud (målt i antall timer hjemmetjenester per uke).  
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Figur 1-12. Produktivitet/enhetskostnad. Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker for 
hjemmetjenester.  
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Det er Karasjok kommune som har de høyeste noteringene når det gjelder korrigerte brutto 
driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker. Tana og landsgjennomsnittet er de som har den 
nest høyeste noteringen av de kommunene som inngår i sammenligningslinjen. Tana 
kommune bruker 177 730 kroner i korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker.  
Nordkapp kommune har de nest laveste noteringene med kroner 86 683 i korrigerte brutto 
driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker.   
 
Når det gjelder korrigerte bruttokostnader per bruker i hjemmetjenesten vil dette kronebeløpet 
normalt variere med: 

• timetildeling per hjemmetjenestemottaker 
• andelen hjemmeboere med høy timesats 
• utdanningsnivå/ansiennitet hos ansatte, dvs. lønnskostnader 
• andel av det samlede antall årsverk som kan brukes til brukerrettede tjenester samt 

kjøring og administrasjon m.v.  
 
Ser en figur 1-11 og figur 1-12 i sammenheng forsterkes antydningen av at hjemmeboende 
tjenestemottakere i Tana får et relativt omfattende tjenestetilbud målt i timer per uke. Det må 
imidlertid tas høyde for at hjemmetjenester her omfatter også tjenester for mennesker med 
utviklingshemming, tjenester til mennesker med psykiske lidelser og tjenester for 
tjenestemottakere som bor i omsorgsboliger. Samtidig er tallene som benyttes både i  
figur 1-11 og 1-12 gjennomsnittstall, og forteller ikke noe om tjenestemottakernes 
bistandsbehov.      
 
For å nyansere dette bilde har en tatt inn en tabell basert på IPLOS-tall som er innarbeidet i 
KOSTRA i 2009. Det mangler imidlertid data fra Kautokeino, Porsanger og Nordkapp.   
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Tabell 5 

 Tana Karasjok Kommunegr. Landet u/Oslo 
Andel hjemmetjeneste- 
mottakere med 
omfattende 
bistandsbehov, 0 – 66 år 

17,9 prosent 15,2 prosent 22,5 prosent 17,6 prosent 

Andel hjemmetjeneste- 
mottakere med 
omfattende 
bistandsbe ov,  h
67 – 79 år 

14 prosent 15 prosent 16,3 prosent 11,7 prosent 

Andel hjemmetjeneste- 
mottakere med 
omfattende 
bistandsbeho ,  v
80 år og over 

10,6 prosent 31,2 prosent 12,9 prosent 11,7 prosent 

 

Tana kommune har registrert at 17,9 prosent av de som mottar hjemmetjenester i 
aldersgruppen 0 – 66 år har et omfattende bistandsbehov. Dette tilsvarer ca. 
landsgjennomsnittet, men det ligger over det vi finner i Karasjok og godt under det vi finner i 
kommunegruppen. RO vil også her trekke fram at Tana har relativt mange tjenestemottakere 
med utviklingshemming og dette bidrar sannsynligvis til å trekke opp den prosentvise andelen 
som har omfattende bistandsbehov og som mottar hjemmetjenester.  
 

Når det gjelder aldersgruppen 67 – 79 år som har omfattende bistandsbehov og som mottar 
hjemmetjenester, har Tana kommune registrert at det er 14 prosent i denne kategorien. Det er 
noe over landsgjennomsnittet, men noe under de øvrige kommunene sammenligningslinjen.    
 
For aldersgruppen 80 år og eldre har Tana registrert at de med omfattende bistandsbehov og 
som mottar hjemmetjenester utgjør 10,6 prosent av alle innbyggere 80 år og eldre som mottar 
hjemmetjenester. Dette ligger noe under kommunegruppen og landsgjennomsnittet og 
betydelig under Karasjok.  
 
Med nødvendige forbehold: Årsaken til at Karasjok ligger så vidt høyt over de øvrige 
kommunene i sammenligningsgrunnlaget kan skyldes at Karasjok har valgt en noe annen 
tilnærming for hvordan utfordringen i pleie og omsorg skal løses. Karasjok har i 
sammenlignende perspektiv relativt få personer 80 år og eldre innlagt på institusjon (15,2 
prosent av innbyggere 80 år og eldre). I Tana er 23,5 prosent av innbyggere 80 år og eldre 
innlagt på institusjon, jfr. figur 1-7.  
 
Karasjok har flere personer 80 år og eldre i boliger med heldøgns omsorg3 (7,6 prosent av 
innbyggere 80 år og eldre bor i boliger med heldøgns omsorg). I Tana er det 5,9 prosent av 
innbyggere 80 år og eldre som bor i bolig med heldøgns omsorg.  Det er Karasjok som gir 
flest timer hjemmesykepleie per tjenestemottaker per uke og kombinasjonen praktisk bistand 
og hjemmesykepleie per tjenestemottaker per uke, jfr. figur 1-11.  I tillegg er det Karasjok 
som har de høyeste årlige korrigerte driftsutgiftene per tjenestemottaker jfr. figur 1-12.  
Kombineres forannevnte vurdering (som bygger på tabell 5, figur 1-11 og figur 1-12) med 
figur 1-6 som viser dekningsgrad av hjemmetjenester, det vil si hvor stor prosentandel i ulike 
aldersgrupper som mottar hjemmetjenester, kan en konkludere med at det er Karasjok som har 
den klareste hjemmetjenesteorienterte profilen av de kommunene som inngår i tabell 5.   

                                                 
3 Alle som bor i boliger med heldøgns omsorg mottar per definisjon hjemmetjenester. 
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Tana kommune gir relativt få tjenestemottakere 80 år og eldre og som har omfattende 
bistandsbehov, hjemmetjenester. Årsaken til dette synes å være at en relativt stor andel av 
personer 80 år og eldre med store bistandsbehov bor på sykehjem (jfr. figur 1-7 ). 
 

Figur 1-13. Legetimer per uke per beboer i sykehjem.  
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Med unntak av Nordkapp kommune bruker alle kommunene som inngår i 
sammenligningslinjen relativt små legeressurser til beboere i sykehjem.  Det er Tana 
kommune som har den laveste ressursbruken av leger i sykehjem med 0,17, d.v.s. ca. 10 
minutter per uke per beboer. I St. meld. nr. 25 (2005 – 2006) framgår det at staten vil 
medvirke til en styrking av legetjenesten i sykehjem. Dersom en legger til grunn at 
sykehjemmene skal være institusjoner som blant annet skal kunne gi medisinsk behandling 
for pasienter som er ”ferdigbehandlet” på sykehus, kunne forta utredning av pasienter før 
innleggelse i sykehus og drive palliativ behandling av de som har behov for det, kreves det en 
større grad av legeressurser i sykehjemmene. Denne tematikken forstrekes ytterligere i 
forbindelse med Samhandlingsreformen som skal ta til å gjelde fra 2012.    
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Figur 1-14. Plasser avsatt til kortidsopphold  
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KOSTRA har tidligere operert med det reelle antall plasser som har vært benyttet til 
korttidsopphold, og ikke plasser avsatt til korttidsopphold. Førstnevnte er en betydelig bedre 
indikator enn det som framgår av KOSTRA per dato. Selv om indikatoren ikke viser det reelle 
omfanget av korttidsoppholdene som gis i kommunene, har en likevel valgt å ta den med. Når 
det gjelder Tana kommune viser figuren at andel plasser til korttidsopphold er relativt lavt 
(17,1 prosent).  Dekningsgraden av korttidsplasser er også lav i de øvrige kommunene som 
inngår i sammenligningsgrunnlaget. Dersom denne indikatoren er et uttrykk for omfanget av 
korttidsopphold som reelt gis vil RO peke på følgende: Erfaringer viser at når kommunen ikke 
greier å opprettholde en høyere prosentandel av institusjonsplassene til korttidsopphold, vil 
det skapes usikkerhet. Dette kan føre til at både politikere og ansatte ser behov for flere 
langtidsplasser i institusjon.”Ropet” om nye sykehjemsplasser kan også være et uttrykk for at 
tilbud som omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg ikke er tilstrekkelig utbygd og at 
hjemmetjenesten er for svakt dimensjonert. Der de ulike tjenestetilbudene ikke er avpasset til 
hverandre og dimensjonert riktig får kommunene ofte ”kork i systemet”.   
 
Tabell 6  Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker. 
 

 Tana Kautokeino  Porsanger  Nordkapp Karasjok Kommunegr. Landet 
u/Oslo 

Årsverk 
ekskl. 

fravær i 
bruker-
rettede 

tjenester 
per 

mottaker 

 
0,54 ..  

0,31 
 

0,38 

 
 
 

0,49 
 

0,48 
 

0,46 

 

Tallene i tabellen er hentet fra KOSTRA 2009. Det er NAVs Arbeidsgiver-
Arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) som er hovedkilden til statistikk over avtalte årsverk for 
personell i pleie- og omsorgssektoren. Korrekt fordeling på KOSTRA-funksjon er betinget av 
at den enkelte ansatte er oppført med korrekt virksomhet i Aa-registeret. Mange kommuners 
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oppdatering av de registre som statistikken baserer seg på har vært mangelfull, og flere 
kommuner holder forsatt på med opprydding i Enhetsregisteret og Aa-registeret. F.o.m. 2003 
er f 234 – Aktivisering i KOSTRA inkludert i brukerrettede tjenester.  
 
Tallgrunnlaget er på bakgrunn av forannevnte således noe usikre. Med nødvendig forbehold 
om feil i statistikkgrunnlaget kan man med utgangspunkt i tabell 6 antyde at Tana kommune 
er den kommunen i sammenligningslinjen som drifter sine tjenester med flest årsverk per 
tjenestemottaker i brukerrettede tjenester (0,54 årsverk per mottaker). Den laveste noteringen i 
sammenligningslinjen finner en i Porsanger kommune med 0,31 årsverk per mottaker). 
  
Oppsummering og ROs vurdering  
Blant annet gjennom satsingen på KOSTRA, blir datakvaliteten ved kommunenes 
rapportering av virksomheten forbedret. Likevel er det heftet usikkerhet til datakvaliteten på 
den typen registerdata som RO har benyttet. Uten å diskutere hva brist på datakvaliteten 
eventuelt kan bestå i og eventuelt skyldes, må RO på generelt grunnlag advare mot bastante 
konklusjoner basert på nasjonale statistiske registre.    
 
De presenterte nøkkeltallene bør altså ikke brukes til å dra konklusjoner om hvordan pleie- og 
omsorgstjenesten er i Tana kommune sammenlignet med tallgrunnlaget for andre kommuner. 
Nøkkeltallene gir imidlertid grunnlag for å stille grunngitte spørsmål.  
 
Ut fra de presenterte nøkkeldata, kan følgende antydes: 
 
Hvis en tar utgangspunkt i tallene slik disse er tilgjengelige i offentlig statistikk, kan følgende 
særtrekk ved pleie- og omsorgstjenesten i Tana oppsummeres: 
 

- Relativt mange tjenestemottakere med utviklingshemming. 
- Høy institusjonsdekning. 
- Relativt mange innbyggere 80 år og eldre er innlagt på institusjon. 
- Andelen av institusjonsplassene som reelt er avsatt til korttidsopphold synes å være relativt 

lav i Tana kommune. 
- Svært høy dekning av boliger med heldøgns pleie og omsorg4. 
- Tana kommune prioriterer institusjonsdrift og hjemmetjenester omentrent på samme nivå5.   
- Relativt høye korrigerte brutto driftsutgifter per tjenestemottaker i hjemmetjenesten. 
- Tjenestemottakerne får gjennomgående flere timer til praktisk bistand og kombinasjonen 

praktisk bistand og hjemmesykepleie i Tana kommune enn i de kommunene som utgjør 
sammenligningsgrunnlaget6.  

- Antall årsverk per tjenestemottaker er relativt høyt i Tana kommune (høyeste av alle i 
sammenligningslinjen). 

- Lav legedekning på institusjon. 
- Det gjennomsnittlige funksjonsnivået til tjenestemottakere på institusjon er bedre (høyere) 

enn det RO finner i de kommunene som Tana kommune sammenlignes med. 

                                                 
4 Med utgangspunkt i gjenomgangen av pleie- og omsorgstjenesten i Tana kommune vil RO trekke i tvil at den 
dekningsgraden som er oppgitt i KOSTRA er riktig.   
5 Korrigerer en for det relativt store antall utviklingshemmede som mottar hjemmetjenester i Tana i forhold til 
andre kommuner, vil bildet vise at kostnadene for institusjonsdrift og hjemmetjenester vil ”ligge” omentrent på 
samme nivå, muligens noe større kostnader knyttet til institusjonsdrift i Tana kommune.     
6 Unntatt er Karasjok kommune som gir flere timer per uke per tjenestemottaker når det gjelder kombinasjonen 
praktisk bistand og hjemmesykepleie.  
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Vanligvis er det en klar sammenheng mellom hjemmetjenestenes og sykehjemmenes funksjon 
i kommunene. Kommuner som har svakt utbygd hjemmetjenester, eller kommuner som 
prioriterer hjemmetjenestene slik at ”mange tjenestemottakere får litt hjelp”, kompenserer 
dette ved at en har en relativt høy institusjonsdekning. Årsakene til dette er som følger; en 
hjemmetjeneste som prioriterer stor dekningsgrad framfor å konsentrere ressursene overfor et 
mindre antall personer, makter i liten grad å bygge opp et tilfredsstillende tilbud overfor 
hjemmeboende med større hjelpebehov. En slik hjemmetjeneste kan gi et faglig godt og 
tilfredsstillende tilbud overfor personer med mindre hjelpebehov, men evner i mindre grad å 
gi et tilfredsstillende tilbud til personer med omfattende funksjonstap. Terskelen for 
overføring til sykehjem blir med andre ord lavere. RO kan ikke på grunnlag av tilgjenglige 
data si at Tana kommune gjennomgående har en svakt utbygd hjemmetjeneste. Tvert i mot ser 
det ut som at hjemmetjenesten i Tana kommune gir et omfattende tjenestetilbud til 
aldersgruppene 0 – 66 år7 og 67 – 79 år. Det er imidlertid sterke indikasjoner på at innbyggere 
som er 80 år og eldre og som i tillegg har omfattende bistandsbehov i stor utstrekning blir 
plassert på institusjon. 
 

8. UTVIKLINGSTREKK OG TRENDER PÅ NASJONALT NIVÅ 
RELATERT TIL TANA KOMMUNE 

For at kommunene i Norge skal kunne håndtere framtidas utfordringer på en tilfredsstillende 
måte har Regjeringen utformet en nasjonal strategi. Denne strategien står sentralt i 
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Framtidas omsorgsutfordringer.  
 
Under dette punktet har RO valgt å trekke fram noen tema fra den aktuelle 
Stortingsmeldingen som har relevans for oppdraget i Tana kommune.  
 
Et sentralt spørsmål er om pleie- og omsorgstjenesten er riktig dimensjonert, dvs. har 
kommunen tilstrekkelig dekning av heldøgns pleie- og omsorgstilbud og er det en 
hensiktsmessig vekting mellom institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns 
tjenestetilbud. RO anser dette spørsmålet som helt sentralt. Erfaringer viser at en 
hensiktsmessig avklaring av dette spørsmålet legger klare føringer for hvordan 
tjenestetilbudet samlet kan utvikles. I St.meld. nr. 25 er dette punktet vektlagt: 

 
”En av de viktigste organisatoriske grep for å få bedre ressursutnyttelse er å få til 
en optimal balanse mellom sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebaserte 
tjenester.” 

 
For å kunne besvare de spørsmål som kommunen ønsker å få belyst, kan det være 
hensiktsmessig å ”tegne” et bilde som benyttes som grunnlag for de vurderinger som RO gjør 
når en skal analysere situasjonen i Tana kommune.   
 
Ulike aktører har ulik forståelse av forskjellene og likhetene mellom omsorgsboliger og 
sykehjem. Innholdet i debatten har pågått over flere år og har elementer av ulike faglige 
synspunkter, ideologiske, verdimessige og politiske argumenter for den ene eller andre 
strategien samt mye spørsmål om tro og tvil. Det kan skyldes tillit til kommunen: En er redd 
for at det blir for svakt og tilfeldig når det er opp til kommunen å organisere hvordan 

                                                 
7 Her må det tas et sterkt forbehold ettersom Tana kommune har mange tjenestemottakere med 
utviklingshemming, prosentvis mer en dobbelt så mange som landssnittet. Dette påvirker bildet som analyseres 
ettersom denne gruppen mottar hjemmetjenester og de fleste befinner seg i denne aldersgruppen. 
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nødvendig hjelp skal gis, og en ønsker tryggheten som ligger i de faste krav til organisering 
som tilligger sykehjemmet.  
 
Det kan videre handle om erfaring: Tradisjonelt kjenner en sykehjemmet som det tilbudet som 
gir døgnkontinuerlig trygghet og tilgang på personell. Sykehjemmet har en sterk posisjon i 
folks bevissthet som den arena som gir døgntrygghet. Det kan handle om verdier: 
Sykehjemmet som boform kan oppfattes som en form for umyndiggjøring der alle kommer 
inn under et kollektivt regime, mens den enkelte i omsorgsboliger formelt fullt ut er et 
selvstendig individ. Det kan handle om praktiske overveielser: Det kan f.eks. være 
hensiktsmessig å samle enkelte funksjoner i sykehjemmet. Det kan handle om økonomiske 
forhold: Omsorgsboliger blir billigere for kommunen å drifte ved at staten overtar større 
økonomisk ansvar for driftsutgifter i omsorgsboliger.  
 
Hvordan den enkelte kommune skal utvikle sitt framtidige tilbud for heldøgnstjeneste blir et 
lokalt valg, men det kan være hensiktsmessig å vurdere hva framtidige tjenestemottakere 
ønsker: 
 

”Det er først og fremst tjenestemottakernes behov og ønsker som må legges til grunn 
for valg av boformer og organisering av tjenestetilbudet. Utbyggingen av 
omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester må ses i lys av at ¼ av omsorgstjenestens 
tjenestemottakere nå er under 67 år, og at denne tjenestemottakergruppen er fordoblet 
de siste 10 år. Videre ser det ut til at flere også blant de nye eldregenerasjoners 
tjenestemottakere ønsker alternativer til institusjon ved langvarig opphold” (Brevik og 
Schmidt 2005). St.meld. nr. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. 

 
Kommunene med lavest sykehjemsdekning nytter sykehjemsplassene som et 
helsetjenestetilbud, korttidsplasser, avlastning, medisinsk behandling og observasjon etc.  I en 
egen utredning for Helse- og omsorgsdepartementet konkluderes det med at kommuner med 
lav sykehjemsdekning, og som gir heldøgns omsorg i omsorgsboliger, gir tjeneste av like god 
kvalitet, til lavere kostnad og når flere, sammenlignet med kommuner med høy 
institusjonsdekning. 
 

”I tillegg til faglige vurderinger og tjenestemottakernes ønsker er det viktig at 
omsorgstjenesten finner driftsformer som utnytter ressursene best mulig. Dette er 
spesielt viktig på lang sikt når behovene vil øke sterkt. Dimensjonering av tilbud i 
sykehjem, og hjemmebaserte tjenester ytt i omsorgsboliger og egne hjem, er her 
sentralt. Enkelte undersøkelser og forsøk indikerer at hjemmetjenesteorienterte 
kommuner driver mer effektivt enn institusjonsorienterte kommuner, uten at 
omsorgstilbudet blir dårligere. Dette kan bety at kommuner som satser sterkt på 
omsorgsboliger som et supplement til sykehjem, driver sine tjenester med lavere 
driftskostnader enn de som satser ensidig på sykehjem (Borge 2005, Romøren 2003).” 
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas 
omsorgsutfordringer. 
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Forskjellene mellom sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg er illustrert i 
tabell 7 under.   
 
Tabell 7 Likheter og ulikheter mellom sykehjem og bolig med heldøgns pleie og 

omsorg. 
      Sykehjem Bolig med heldøgns pleie og omsorg 

Fast bemanning Fast bemanning eller bemanning ut fra brukernes 
behov for tjenester  

Boformen er lovhjemlet i sykehjemsforskriften Boformen er ikke lovhjemlet 

Tildeling av plass gjennom enkeltvedtak Tildeling av tjenester gjennom enkeltvedtak 

Tjenestene reguleres gjennom 
Kommunehelsetjenesteloven (Khl) og 
Kvalitetsforskriften 

Tjenestene reguleres gjennom Sosialtjenesteloven, 
Khl og Kvalitetsforskriften 

Betaling etter vederlag for opphold i sykehjem 
(75 prosent av inntekten og 85 prosent av det 
overskytende) 

Betaling etter vederlag for hjemmebaserte tjenester og 
fastsatt husleie 

Hjelpemidler betales av kommunen Hjelpemidler betales av trygdekontor 

Medisiner dekkes over sykehjemmets budsjett Medisiner fås på blå resept og noe betales av bruker 
selv 

Undersøkelser viser at beboere opplever at de bor 
på ansattes arbeidsplass 

Boenheten er beboernes eget hjem og ansatte arbeider 
i andres hjem 

Undersøkelser viser at beboerne har liten kjennskap 
til hvilke tjenester de betaler for 

Beboerne har i et enkeltvedtak oversikt over de 
tjenester de har rett på og de tjenester de betaler for 

Undersøkelser viser at beboerne har liten 
påvirkning på hvilke tjenester de får 

Beboerne har medvirknings- og klagerett på tildeling 
av tjenester til seg selv 

 
Erfaringer 
Kommunehelseloven sier at alle som bor i kommunen har rett til nødvendig helsehjelp. Hvis 
en kommune ikke sikrer døgnkontinuerlig tilgang på personell til en person i omsorgsbolig 
som trenger slik døgnkontinuerlig tilgang, så oppfyller ikke kommunen lovens krav. 
Erfaringen tilsier at dette kravet oppfylles minst like bra i de kommunene som har satset mest 
på bygging av omsorgsboliger som bofellesskap eller gruppeboliger, og hvor det er tilknyttet 
fast bemanning i eller i umiddelbar nærhet av bofellesskapet.  
 
Demens 
Stadig flere kommuner har bygd opp bo- og tjenestetilbud til innbyggere med demens utenfor 
institusjon. Erfaringene er til dels meget gode, og flere kan vise til bedre tilrettelagte fysiske 
rammer enn de hadde mulighet til innenfor sykehjemmets rammer. Og de har altså valgt en 
omsorgsboligløsning med bofellesskap, tilrettelagte utearealer og med de rettigheter og plikter 
som medfører en normalisert boform. Behovet for å ta hensyn til arkitektur og tilpassede 
driftsformer til mennesker med demens, understrekes også i Stortingsmelding nr. 25 (2005-
2006): Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer: 
 
” ¾ av dagens sykehjemspasienter har en demenslidelse, og at mange av dagens 
sykehjemsplasser er dårlig tilrettelagt for mennesker med demens. Fagfolk etterlyser 
alternative boformer og bofellesskap med mindre driftsenheter som alternativ til store, 
tradisjonelle sykehjemsavdelinger for denne store tjenestemottakergruppen.”  
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Aktivisering 
Enkelte informanter i Tana berørte behovet for å styrke tilbudet om aktivisering for 
hjemmeboende eldre.  Når det gjelder dette punktet vil RO trekke fram føringer gitt i St.meld. 
nr. 25.  I juni 2007 ble rundskriv I – 5/2007 sendt ut til alle kommuner.  I rundskrivet heter 
det: 
 
”Regjeringen legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende 
elementer i et helhetlig omsorgstilbud. En rekke undersøkelser tyder imidlertid på at det er på 
det sosiale og kulturelle området dagens omsorgstjenester kommer til kort, og at tilbud om 
dagaktiviteter mange steder framstår som det manglende mellomledd i omsorgskjeden.  
 
I St.meld. nr. 25 peker Regjeringen på dette som en av de fem viktigste omsorgsutfordringer 
og legger opp til ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. En slik 
strategi vil kreve større faglig bredde i omsorgssektoren med flere faggrupper og økt vekt på 
kulturtiltak, sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid.”  
  
I rundskriv nr. I – 5/2007 påpekes tjenestemottakernes rettigheter til et aktivitetstilbud:   
 
”Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan 
dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie 
dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som 
mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta 
del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt 
nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne 
engasjement og interesser. Tilbud om dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale 
omsorgstjenestetilbudet. Det vises her til sosialtjenestelovens formålsparagraf og forskrift om 
kvalitet i omsorgstjenesten der det er presisert at tjenester etter loven skal dekke 
grunnleggende behov. Grunnleggende behov skal etter forskriften dekkes gjennom tilbud om 
varierte og tilpassede aktiviteter.” 
 
Tjenestetildeling 
Tana kommune har etablert et inntaksteam som har som oppgave å vurdere aktuelle 
søkere/tjenestemottakere opp i mot ulike tjenester det søkes om. Teamet består per i dag av de 
ulike lederne i tjenesten samt tilsynslege. Enkelte informanter ga uttrykk for at teamet ikke 
fungerte tilfredsstillende og at det var grunnlag for å ”ta enkelte grep”. Det ble blant annet 
pekt på at de manglet spilleregler8 for å håndtere uenighet og de manglet klare kriterier for 
tildeling av ulike tilbud.    
 
ROs vurdering 
Tana kommune har en institusjonsdekning på hele 32,8 prosent målt i forhold til antallet 
innbyggere over 80 år. Landsgjennomsnitt er 18,3 prosent. Institusjonsdekningen i norske 
kommuner varierer fra ca. 5 prosent til i overkant av 70 prosent målt i forhold til antall 
innbyggere 80 år og eldre. Dette betyr at kommunene velger ulikt når det gjelder innenfor 
hvilken arena eller boform kommuner gir heldøgns omsorg. De kommunene med en 
dekningsgrad på 5 – 10 prosent målt i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre, benytter 
sykehjemmet hovedsaklig som korttids behandlingsinstitusjon, ikke som boform for 
                                                 
8 I følge kommuneadministrasjon opplyses det at det eksisterer en omfattende kvalitetssikringshåndbok som 
omhandler de aller fleste av de daglige gjøremålene. Slik RO forstår det eksisterer det således både 
tildelingskriterier og prosedyrer for å håndtere uenighet.     
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innbyggere med et mer varig behov for pleie og omsorg gjennom hele døgnet. Disse 
kommunene benevnes ofte som hjemmetjenesteorienterte kommuner. De kommuner som har 
størst institusjonsdekning, bruker sykehjemmet både som korttidsinstitusjon og som boform 
for langtids- og heldøgns tjeneste. Disse kommunene benevnes ofte som institusjonsorienterte 
kommuner. 
 
Det ligger til kommunens styringsrett å bestemme hvilken arena eller boform kommunen 
ønsker å yte heldøgns omsorg innenfor, enten som fast plass (langtidsplass) i sykehjem, eller i 
omsorgsboliger med heldøgns tjeneste. 
 
Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006): Mestring, muligheter og mening, viser i kap. 9 (s. 84) 
til undersøkelser som viser at hjemmetjenesteorienterte kommuner (få sykehjemsplasser) 
driver mer effektivt enn institusjonsorienterte kommuner, uten at tjenestetilbudet blir 
dårligere, i tillegg til at disse kommunene når flere innbyggere med sine tilbud. 
 
ROs erfaringer tilsier i tillegg at de hjemmetjenesteorienterte kommunene viser størst evne til, 
og satser mye på å bruke sykehjemmet som korttids- og behandlingsinstitusjon. Disse står 
derfor bedre rustet til å kunne ta hjem utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenestene. 
 
Dersom tallene er korrekte, har Tana en dekningsgrad på plasser med heldøgns omsorg, på 48 
prosent målt i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre.  Landsgjennomsnittet ligger, i følge 
SSB, på om lag 28 prosent målt i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre.  
 
I disse tallene inngår følgende: 

• Antallet plasser i sykehjem. 
• Antallet boenheter i omsorgsboliger/bokollektiv/bofellesskap for eldre med 

tilgjengelig personell hele døgnet. 
• Antallet boenheter for yngre funksjonshemmede/personer med funksjonsnedsettelser 

hvor tjenestetilbud dekker hele døgnet, med tilgjengelig personell. 
 
Slik omsorgstrappa i Tana kommune framstår, er det rimelig å anta at korttidsplassene lett kan 
bli belagt med tjenestemottakere som tildeles langtidsplass. Det fratar kommunen muligheten 
til å bygge opp tilstrekkelig beredskap, kapasitet og kompetanse for å møte konsekvensen av 
Samhandlingsreformen, raskere utskriving av pasienter fra sykehus til primærkommunen. 
Opplysninger fra Tana kommune indikerer at kommunen bruker relativt få plasser på 
sykehjemmet til korttidsopphold.  
 
I en artikkel i tidsskriftet Sykepleien nr. 18, 2003, beskrives erfaringene fra Asker kommune 
som rundt årtusenskiftet hadde lange køer av brukere som ventet på langtidsplass på 
sykehjem.  Konklusjonen på artikkelen er slik: ”Denne artikkelen er skrevet for å vise at det 
er mulig å bli kvitt en kø til sykehjem i løpet av 12 måneder.  Dette krever flere administrative 
og driftsmessige grep, og det må holdes et kontinuerlig fokus på å endre pasientstrømmene, 
først og fremst utstrømmene fra korttidsplasser. Det er viktig å presisere at køen til sykehjem 
ble eliminert uten tilførsel av nye sykehjemsplasser. Pleie- og omsorgskjeden ble heller ikke 
tilført noen flere ressurser i de hjemmebaserte tjenestene, men det skjedde en omdisponering 
av midler fra de friskeste brukere til brukere i ”mellomgruppen” med større behov. Det ble 
åpnet 52 nye omsorgsboliger, dvs. en økt kapasitet på boligsiden.” 
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Erfaringsmessig er det slik at når kommunene ikke greier å opprettholde en høyere 
prosentandel av institusjonsplassene til korttidsopphold, vil det skapes utrygghet. Dette kan 
føre til at både politikere og ansatte ser behov for flere langtidsplasser i institusjon. Når 
hjemmetjenesten heller ikke er i stand til å følge opp brukerne etter korttidsopphold, vil 
institusjonsinnleggelse ofte være den eneste løsningen kommunen står tilbake med.  
Det eksisterer en klar sammenheng mellom effektiv bruk av korttidsplasser på institusjon, en 
godt utbygd hjemmetjeneste og opplevd behov for langtidsplasser på institusjon.  
 
Tana kommune bør vurdere å i sterkere grad ”spisse” sykehjemmet slik at en større andel 
plasser benyttes til korttidsfunksjoner og det legges mer vekt på aktiv medisinsk behandling 
og rehabilitering.  
 
Med utgangspunkt i KOSTRA/IPLOS-data og tilbakemeldinger i forbindelse med intervju, 
tolker RO det slik at omsorgstrappa i Tana kommune er uhensiktsmessig dimensjonert. 
Videre kan KOSTRA/IPLOS-tallene tyde på at hjemmetjenesten er for dårlig dimensjonert i 
forhold til tjenestemottakere 80 år og eldre med omfattende bistandsbehov. Når det mangler 
nivå i omsorgstrappa, og enkelte nivå er for dårlig dimensjonert, skaper det også en vanskelig 
situasjon for de som skal tildele tjenester.  
 
Tana kommune har i henhold til KOSTRA-tall en meget høy dekning av heldøgns pleie og 
omsorg. Spørsmålet er om det er politisk, administrativt og faglig vilje til å endre på 
sammensetningen av de tjenestetilbudene som eksisterer, slik at tjenesten får en mer 
kostnadseffektiv profil og som mer er i samsvar med det yngre og framtidige 
tjenestemottakere ønsker.      
 
I figuren under har RO framstilt en forenklet modell av omsorgstrappa. 
 
Figur 1-15 
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ROs tilrådning 
RO vil tilrå Tana kommune å ta opp til vurdering om dagens tjenesteprofil er framtidsrettet og 
bærekraftig. Bildet som KOSTRA-tallene illustrerer viser at Tana kommune har satset tungt 
på institusjonstilbud.     
 
Det RO konkret har grunnlag for å tilrå overfor Tana kommune er å gjennomføre en lokal 
prosess der kommunen bør utvikle, vedta og forankre en hovedstrategi for omsorgstjenestene 
for å møte utfordringer knyttet til demografi, krav om kostnadseffektiv drift, 
endringer/forventninger i befolkningen og behov knyttet til Samhandlingsreformen jfr. 
kapittel 8.1. Dette bør kommunen ta stilling til, fortrinnsvis før kommunen behandler ROs 
øvrige tilrådninger knyttet til dimensjonering av pleie og omsorg.    
 
Dette innbærer at kommunen bør avklare rolle og funksjon til sykehjemmet, omsorgsboliger 
med heldøgns pleie og omsorg og for hjemmetjenesten. Videre må kommunen avklare 
dimensjoneringen av de samme tjenestetilbudene. Etter at denne prosessen er gjennomført og 
nødvendige avklaringer er på plass bør kommunen utvikle: 
 

• Et faglig tildelingsgrunnlag for langtidsopphold i sykehjem – og forankre forståelsen. 
 
• Et faglig tildelingsgrunnlag for korttidsopphold i sykehjem – og forankre forståelsen 

av dette tildelingsgrunnlaget. 
 

• Mål og grunnlaget for tildeling av omsorgsboliger, og forankre forståelsen for 
tildelingsgrunnlaget. 

 
• Tildelingsgrunnlag for hjemmebaserte tjenester, og forankre forståelsen av 

tildelingsgrunnlaget.  
 
Tjenestetildelingen i en kommune er en viktig oppgave, feilvurderinger vil kunne medføre at 
tjenestemottakerne får lite tilpassede tjenester og i tillegg kan kommunen bli påført store 
kostnader på grunn feilvurderinger.  RO vil tilrå at Tana kommune i sterkere grad 
spesialiserer og skolerer de som skal foreta funksjonsvurderinger av tjenestemottakerne og de 
som skal foreta tildeling av tjenester. De som skal ha et ansvar for å vurdere og gjøre vedtak 
bør være ”samkjørte” og ha en tverrfaglig bakgrunn. For å kunne håndtere uenighet bør det 
utvikles spilleregler som benyttes når aktuelle saker/tema ”dukker opp”. Videre bør 
kommunen utvikle klare og veiledende tildelingskriterier, jfr. det som er nevnt foran. Dersom 
kommunen har klare tildelingskriterier og prosedyrer for å håndtere uenighet, må dette 
klargjøres, eventuelt justeres og gjøres kjent både for de som skal bruke det som et verktøy og 
for ansatte.   
 
Når det gjelder aktivitetstilbud vil RO tilrå at kommune bør vurdere muligheten til å styrke 
aktivitetstilbudet til både eldre og yngre funksjonshemmede som har et behov for tilrettelagte 
aktiviteter. Slike tilbud kan gjerne utvikles i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

8.1 Samhandlingsreformen 
(St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett 
tid.) 
 
Hovedsiktemålet med Samhandlingsreformen er ”det gode pasientforløp”. 
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Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenesten sin evne til fordeling av oppgaver seg i 
mellom for å nå et felles mål og evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og 
rasjonell måte. 
 
”Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientenes møte med ulike deler 
av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt 
sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov.” (Sitat: 
St.meld. nr. 47 (2008-2009) 
 
Hovedutfordringene er knyttet til både et pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk 
perspektiv. Meldingen legger opp til at tiltakene for samhandling skal være det enerådende 
perspektivet for utvikling i tiden framover. Den sterke satsingen på bedre samhandling skal 
likevel ikke ta fokuset bort fra arbeidet med kvalitet og utvikling som mer isolert er rettet mot 
tjenestene ved det enkelte tjenestested. 
 
Stortingsmeldingen peker på tre utfordringer: 

1. Pasienten sitt behov for koordinerte tjeneste blir ikke møtt godt nok – fragmenterte 
tjeneste. Det er i dag få system som er rettet inn mot helheten i de tjenestene som skal 
svare på pasienten sine behov for koordinerte tjenester. Systemene er mer innrettet 
mot de ulike deltjenestene. Store deler av spesialisthelsetjenesten er både i sin 
organisering og funksjon, preget av at målet er medisinsk behandling. Mens 
kommunehelsetjenesten i større grad har fokus på pasienten sitt funksjonsnivå og evne 
til mestring. Dårlig koordinerte tjenester betyr lite effektiv ressursbruk. 

2. Tjenestene er preget av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. I den 
praktiske prioriteringssituasjonen er det ofte tjenester for behandling som blir prioritert 
framfor forebygging og tidlig innsats. Vi har i dag ikke gode nok system for analyse 
og avgjørelser om hvordan ressursene bør settes inn i de ulike ledd i kjeden for 
forebygging, diagnosearbeid, behandling og rehabilitering. 

3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true 
samfunnet sin økonomiske bæreevne. Dette krever vilje og evne til å utvikle nye 
løsninger, både strukturmessig og kommunikasjonsmessig. 

 
Kjernen i samhandlingsreformen er å søke å få svar på de tre utfordringene som 
Stortingsmeldingen peker på. Alle tre krever tiltak som underbygger helheten i 
tjenestesystemene. For det første må tiltaka være av strukturell karakter, i den forstand at det 
må skje endringer i den strukturelle oppbygginga av helse- og omsorgstjenesten. For det andre 
må det etableres rammevilkår som gir den enkelte virksomhet motivasjon til å samarbeide og 
å levere tjenester i samsvar med målene i helse- og omsorgspolitikken. 
 
Regjeringen vurderer følgende fem hovedgrep: 

1. Klarere pasientrolle: Forløpstenkingen har som formål å bidra til at alle system og 
tjenester blir innrettet mot hjelp slik at den enkelte selv kan mestre sitt liv. Regjeringa 
vil etablere en lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte 
tjenester får en person som kontaktpunkt i tjenestene. 

2. Ny framtidig kommunerolle: I samhandlingsreformen blir det lagt til grunn at veksten 
i behov i den samla helsetjenesten i størst mulig grad må finne løsningene i 
kommunene. Kommunen sin rolle i den samlede helse- og omsorgspolitikken blir 
vurdert endra slik at de i større grad enn i dag, kan oppfylle ambisjonene om 
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forebygging og innsats i tidlig fase av sykdommen. Kommunene skal sørge for at det 
helhetlige pasientforløpet blir ivaretatt innenfor best effektive omsorgsnivå (BEON)9. 
Et sentralt poeng er at helse- og omsorgssektoren skal sees i sammenheng med andre 
samfunnsområder som kommunene har ansvar for. Oppgavene må løses ut fra lokale 
forhold der nødvendig kompetanse er en av hovednøklene. Det blir lagt opp til et 
forpliktende avtalesystem. 

3. Etablering av økonomiske intensiver: Kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten og kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare 
pasienter er de viktigste virkemidlene på dette området. 

4. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin 
spesialiserte kompetanse: En mer riktig oppgavefordeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten vil legge til rette for at spesialisthelsetjenesten i større grad kan 
konsentrere seg om oppgaver der de har fortrinn. Et sterkere søkelys på helhetlig 
pasientforløp vil legge bedre til rette for at pasientene får et riktig tilbud om 
behandling. 

5. Legge til rette for mer tydelige prioriteringer: Målet er at prioriteringsavgjørelsene blir 
innrettet mot et helhetlig pasientforløp. 

 

8.1 Hva innebærer endret oppgavedeling og bedre samarbeid i helsetjenesten 
for Tana kommune? 

De viktigste målgruppene for endret oppgavedeling og bedre samhandling vil være eldre 
risikoutsatte pasienter og yngre pasienter med kronisk sykdom. 
 
Samhandlingsreformen er blitt mer enn en reform om samhandling. Stortingsmeldinga varsler 
vesentlige endringer i oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. Flere oppgaver og funksjoner som i dag ligger til sykehusene, blir 
flyttet til kommunale eller interkommunale tjenester i framtida. Dette gjelder lærings- og 
mestringssenterfunksjoner, etterbehandling etter opphold ved sykehus i større grad enn i dag, 
lokale medisinske tilbud isteden for innlegging ved sykehus, osv. 
 
Meldingen peker tydelig på at kommunene må se for seg en utvikling der de må samhandle 
med hverandre for å få løst oppgavene innenfor kommunehelsetjenesten i årene framover. De 
færreste kommunene i landet vil være i stand til på egen hånd å kunne ta ansvar for all 
behandling og alle tilbud som er tiltenkt den kommunale helsetjenesten å ta ansvar for. Dette 
fordi kommunene verken kan ha kapasitet, kompetanse eller ressurser til å møte de faglige og 
ressursmessige utfordringene. 
 
Det er likevel signalisert at kommunene kan velge å behandle pasientene sine i sykehus, 
framfor å gi tilbudet regionalt eller lokalt. Men, da må kommunene betale det dette koster. 
Ved å gi tilbudet i egen kommune eller i et interkommunalt tilbud, vil kommunen spare 
ressurser, i tillegg til at det vil være best for pasientene å få tilbudet lokalt i stedet for i et 
sykehus. 
 
Det kan være ulike betegnelser på de kommunale eller interkommunale tilbudene som skal 
utvikles. Distriktsmedisinske senter, helsehus eller forsterka sykehjem er navn som verserer 
                                                 
9 Begrepet BEON introduseres i Samhandlingsreformen og betyr best effektive omsorgsnivå (side 69 St. meld. nr 
47)   
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om dette tilbudet. I alle fall skal dette tilbudet ha klar medisinsk behandlingsprofil, ikke som 
en videreføring av sykehjemmene som langtidsplass for eldre som trenger heldøgns tilsyn. 
Her er det snakk om sykehjemmets behandlingsfunksjon, et helsetjenestetilbud for hele 
befolkninga, ikke bare eldre. 
 
For Tana kommune, som for mange andre kommuner, vil tiden fram mot 01.01.2012, måtte 
føre til klargjøring av blant annet: 
 
• Skal Tana søke et forpliktende samarbeid og samhandling med nabokommuner? Uansett 

må en se at det blir et økende behov for behandlingsplasser, enten kommunalt eller 
interkommunalt. RO mener at Tana kommune bør satse på samarbeid med 
nabokommuner for å bygge opp et framtidsrettet behandlingstilbud. 

 
• Kommunen sin helsetjeneste vil bli involvert i arbeidet med å definere det ideelle 

pasientforløpet for de pasientene som skal behandles lokalt/regionalt, og for de 
pasientene som skal få sitt tilbud både i sykehus og i kommunalt/interkommunalt 
”helsehus”. Disse avklaringene skal skje i samhandling med helseforetakene, fram mot 
at finansieringssystemet skal iverksettes fra 01.01.2012. 

 
Samhandlingsreformen er en reform som krever bedre samordning mellom sykehus og den 
kommunale helsetjenesten. I tillegg er reformen tydelig på behovet for bedre og forpliktende 
samhandling mellom kommuner, dersom nasjonen skal lykkes med en bedre helsetjeneste 
innenfor en bærekraftig økonomisk ramme. 
 

9. TANA KOMMUNE – INSTITUSJONER OG OMSORGSBOLIGER 
Tana kommune har følgende institusjoner:  
Austertana Eldresenter  
8 aldershjemsplasser 
1 avlastningsplass 
1 korttidsplass 
(reelt 13 beboere). 
 
Polmak sykehjem 

8 sykehjemsplasser (demens) 
1 avlastningsplass 
1 kortidsplass 
(reelt 15 beboere) 
 
Tana sykeavdeling 
16 sykehjemsplasser (reelt 17 + 3) 
1 avlastningsplass 
1 korttidsplass 
1 rehabiliteringsplass 
2 akuttplasser (kostnader dekkes av helseforetaket) 
 
Når det gjelder omsorgsboliger er det etablert 10 nye omsorgsboliger med fellesareal sentralt i 
kommunen. I tillegg er det en omsorgsbolig med heldøgns omsorgstilbud lokalisert til 
Austertana. 
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ROs vurdering  
Som tidligere dokumentert har Tana kommune en meget høy dekningsgrad når det gjelder 
institusjonsplasser, hele 32,8 prosent målt i forhold til alle innbyggere 80 år og eldre. Tar en 
høyde for det reelle tallet av innskrevne tjenestemottakere i institusjon er dekningsgraden 37,8 
prosent av alle innbyggere 80 år og eldre. Selv om kostnadene til en institusjonsplass i Tana 
kommune er den laveste av de kommunene en har sammenlignet med (jfr. figur 1-11), er 
likevel driftskostnadene for institusjon totalt sett høye i Tana kommune på grunn av høy 
dekningsgrad.  
 
Når det gjelder aldershjem vil RO trekke fram at utvikling innen omsorgstjenesten har i de 
siste år resultert i at flere har begynt å sette spørsmålstegn ved aldershjemmets plass i 
framtidens omsorgssektor. I Lov om sosiale tjenester m.v. heter det i merknader til forskriften 
(merknader til kap.7): 
 
 "Eldreomsorgen er inne i en utvikling der det legges vekt på den enkeltes mulighet til 

å leve selvstendig innenfor trygge ordninger med tjenester i eget hjem etter behov. 
Tilvekst av nye aldershjem bør derfor unngås. Snarere vil det kunne være behov for å 
foreta omlegging fra aldershjem til servicebolig e.l." 

 
Utviklingen de siste årene viser også at antall aldershjem går ned. De avvikles til fordel for 
etablering av andre tilbud som blant annet omsorgsboliger. 
 
RO er kjent med at det over lang tid har vært drøftet å avvikle Austertana eldresenter. RO var 
i tilknytning til besøket i Tana kommune på befaring på Austertana eldresenter. Inntrykket er 
at aldershjemmet slik det framstår per dag, bør avvikles. Dette begrunnes både ut fra dagens 
standard, beliggenhet og at aldershjem er en omsorgsform som er lite framtidsrettet. Til 
punket om beliggenhet vil RO understreke at ved å spre heldøgns omsorg til tre geografiske 
plasser slik Tana kommune har gjort, øker det de totale driftskostnadene til pleie- og 
omsorgstjenesten. Dersom en legger til grunn den demografiske utviklingen i kommunen i 
årene framover, bør kommunen prøve å sentralisere tilbud som innebærer heldøgns tjenester 
for å kunne drifte pleie- og omsorgstjenesten innen en bærekraftig ramme.      
 
Når det gjelder Polmak sykehjem har det også vært drøftet nedlegging. Institusjonen benyttes 
per i dag som et tilbud til demente som ikke kan bo hjemme, og som trenger et tilrettelagt og 
skjermet tilbud. RO var også på befaring på denne institusjonen. Polmak sykehjem framstår 
som en nedslitt bygning og er svært dårlig tilrettelagt for demente. Når det gjelder geografisk 
lokalisering, viser RO til argumentet for en større grad av sentralisering av heldøgns tilbud, et 
argument som er omtalt i avsnittet over. RO vil derfor tilrå at kommunen å sanerer Polmak 
sykehjem og etablerer et alternativ i Tanabru.       
 
Tana sykeavdeling er den institusjonen som er mest innrettet mot medisinsk behandling av de 
institusjonene som Tana kommune driver. I tillegg til de ”ordinære” plassene ved 
institusjonen, disponerer kommunen 2 akuttplasser hvor helseforetaket dekker 
driftskostnadene. RO vil tilrå at Tana sykeavdeling i ytterligere grad ”spisser” kompetansen 
for å kunne gi medisinsk behandling på et relativt høyt nivå, og at sykehjemsavdelingen i 
sterkere grad enn i dag innretter seg på dekke behovet for korttidsopphold.        
 
Når det gjelder omsorgsboliger med heldøgns omsorg er det etablert 10 nye boenheter ved 
Tanabru. RO var i forbindelse med oppholdet i Tana kommune på befaring i dette 
bokomplekset. Inntrykket som rådgiveren fikk var positivt.  

RO rapport 2010 39



I tillegg til omsorgsboligene ved Tanabru eksisterer det en omsorgsbolig (en tjenestemottaker) 
i Austertana. Videre er det foreslått å bygge 10 nye omsorgsboliger, men dette er ikke vedtatt. 
 
Dersom Polmak og Austertana eldresenter avvikles, vil antall institusjonsplasser bli redusert 
med 20 plasser. Dersom dette ble gjennomført uten å ta hensyn til de tjenestemottakerne som 
bor på de aktuelle institusjonene, vil Tana kommune hatt en dekningsgrad av 
sykehjemsplasser målt i forhold til antall innbygger 80 år og eldre på 16 prosent. Bergningen 
er basert på antall innbyggere 80 år og eldre i kommunen i 2011 og antall sykehjemsplasser 
som er brukt i bergningen er 19 plasser. I tillegg til de 19 plassene som er benyttet i 
bergningen, har kommunen 2 akuttpasser finansiert av helseforetaket (disse plassene er ikke 
medtatt i bergningsgrunnlaget).  
 
Dersom kommunen hadde valgt å ikke øke antall sykehjemsplasser i årene framover, vil 
dekningsgraden av sykehjemsplasser målt i forhold til antall innbyggere 80 år eldre blitt som 
følger: i år 2015: 14 prosent, 2020: 12 prosent, 2025: 10 prosent og 2030: 8,6 prosent. Det er 
mange kommuner som per i dag har en dekningsgrad som ligger innenfor det spekteret av 
dekningsgrader som er skissert foran. Å ensidig fokusere på dekningsgraden av 
sykehjemsplasser kan føre til en uheldig diskusjon som kan resultere i feile beslutninger. 
 
I Handlingsplan for eldreomsorgen, St.meld. nr. 50. (1997) legges det opp til at kommunene 
bør ha en dekning av plasser beregnet på heldøgns pleie og omsorg med tjenester på 
sykehjemsnivå, tilsvarende 25 prosent målt i forhold til antall personer 80 år og eldre bosatt i 
kommunen. Det framgår flere steder i Stortingsmeldingen at det ikke er det samme som 
sykehjemsdekning, men innbefatter sykehjemsplasser og omsorgsboliger hvor det gis 
tilstrekkelig heldøgns pleie og omsorg. En forutsetning for at 25 prosent er tilstrekkelig, er at 
hjemmebasert omsorg er godt utbygd. Grunnlaget for denne anbefalingen bygger på 
Larvikundersøkelsen som ble gjennomført av professor Tor Inge Romøren. Dekningsgraden 
på landsplan er i dag på 28 prosent målt i forhold til innbygger 80 år og eldre. I denne 
dekningsgraden ligger også boliger med heldøgns omsorg til utviklingshemmede og 
tjenestemottakere med psykiske lidelser og eventuelt andre yngre funksjonshemmede som 
trenger et heldøgns bo- og tjenestetilbud. 
 
Dersom en i de utreginger som er gjort foran inkluderer omsorgsboliger med heldøgns 
omsorg (11 plasser) og i tillegg supplerer dette antallet med 10 plasser i omsorgsbolig som det 
har vært vurdert å bygge, vil kommunen ha følgende dekningsgrad målt i forhold til 
innbyggere 80 år og eldre: 2011: 33 prosent, 2015: 28 prosent, 2020: 25 prosent, 2025: 20,6 
prosent og 2030: 17,7 prosent. Det som en må være oppmerksom på her er at denne 
beregningen er gjort uten å ta hensyn til boliger med heldøgns omsorg til utviklingshemmede 
og tjenestemottakere med psykiske lidelser og eventuelt andre yngre funksjonshemmede med 
et heldøgns bo- og omsorgstilbud. Heldøgns bo- og omsorgstilbud til de aktuelle gruppene 
regnes med i tallene som benyttes i KOSTRA, og som er brukt i sammenligningen som er 
gjort i figur 1-8. Per 2009 har Tana kommune en dekningsgrad på hele 48 prosent10 når en tar 
med boliger med heldøgns omsorg for henholdsvis utviklingshemmede og tjenestemottaker 
med psykiske lidelser og eventuelt andre ynger funksjonshemmede med et heldøgns bo- og 
omsorgstilbud.          
 
                                                 
10 Basert på gjennomgangen av pleie og omsorg i Tana kommune, fikk RO en forståelse av at ikke alle boligene 
som var innrapportert til KOSTRA er boliger med heldøgns pleie og omsorg, d.v.s. boliger som har heldøgns 
bemanning og at det til enhver tid er personal til stede i bygningen. Sistnevnte er et krav som KOSTRA stiller 
for at en bolig/boliger kan registres som bolig med heldøgns pleie og omsorg.  
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Dersom Tana kommune velger en løsning med å opprettholde dagens dekningsgrad på 
sykehjem supplert med 10 nye omsorgsboliger som er tilrettelagt for demente, er det først i 
2020 at kommunen har behov for å vurdere om det skal etableres nye plasser for heldøgns 
pleie og omsorg. Sistnevnte betraktning bygger på en vurdering av den dekningsgraden som 
mange kommuner greier seg med.    
 
ROs tilrådning 
Austertana eldresenter bør avvikles. Plassene bør ikke bli kompensert ved at man bygger nye 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg på stedet. Alternative plasser må bygges sentralt i 
kommunen. 
 
Polmak sykehjem bør avvikles og alternative plasser for demente bør etableres sentralt i 
kommunen.    
          
 Det bør bygges 10 plasser tilrettelagt for demente ved Tanabru. Hvorvidt disse plassene skal 
defineres som omsorgsboliger med heldøgns omsorg eller som lovregulerte boliger 
(sykehjem) må kommunen vurdere. Imidlertid vil RO med utgangspunkt i erfaringer fra andre 
kommuner (bl.a. Stjørdal kommune) anbefale at disse boenhetene/bokollektivet etableres som 
omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg (ikke lovregulerte boliger). RO har heller ikke 
noen klar oppfatning av hvilke tomtealternativ som bør velges, dette må kommunen drøfte 
internt for å komme fram til et fornuftig valg. Det som er viktig er at bygget blir framtidsrettet 
og tilpasset demente, jfr. de føringer som er gitt i Demensplanen 2015. I tillegg bør 
kommunen vektlegge innholdet i tjenesten som skal gis til demente. Her bør det ikke bare 
være rom for medisinsk kompetanse, men også kompetanse som blant annet behersker 
målrettet miljøarbeid og aktivisering.      
 
Parallelt med de foreslåtte endringene bør Tana sykeavdeling spisses i forhold til medisinsk 
kompetanse og i langt større grad enn i dag vektlegge tilbudet om korttidsopphold. 
 
Hjemmetjenesten bør styrkes slik at flest mulig kan bo hjemme. Spesielt bør kommunen 
prioritere tjenestemottakere 80 år og eldre slik at de i størst mulig grad bor hjemme, eventuelt 
i tilpasset bolig med sentral beliggenhet. 
 
Tana kommune bør i årene framover stimulere til at private (eventuelt private i samarbeid 
med kommunen) etablerer enkle og tilpassede leiligheter (livsløpsstandard) sentralt i 
kommunen, enten for salg eller utleie. 
 

10. UTFORDRINGER OG STRATEGIER FOR Å SIKRE NØDVENDIG 
REKRUTTERING I ÅRENE FRAMOVER 

Kampen om arbeidskraften vil trolig være en av de virkelig store utfordringene i tiårene 
framover. Dette skyldes delvis demografiske forhold og trolig et økende behov for ansatte i 
flere sektorer enn den kommunale omsorgssektoren. Videre kan det skyldes en manglende 
status for ansatte i denne tjenesten.  
 
For å sikre nødvendig rekruttering til pleie- og omsorgstjenesten kan en med utgangspunkt i 
markedstenking tenke seg en løsning med vesentlige endringer i avlønning av ansatte i 
tjenesten. Spørsmålet er om kommunene vil kunne være i stand til å konkurrere om 
arbeidskraften ut fra lønn, i konkurranse med både andre offentlige og særlig private 
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organisasjoner. Alt tyder på at omsorgstjenesten i overskuelig framtid vil være den mest 
arbeidskraftsintensive tjenesten i kommunen. 
 
Økt arbeidsinnvandring er av flere sett på som en mulig løsning på ”arbeidskraftkrisen”. Noen 
kommuner opplever dette allerede som en utvei, og har til dels positive erfaringer med et 
flernasjonalt innslag når det gjelder utvikling av arbeidsformer, holdninger og arbeidsmiljø. 
 
Andre kommuner rekrutterer ufaglærte, for så å tilby fagopplæring som et tiltak for å beholde 
arbeidskraften og gi karrieremulighet som skal skape nødvendig kompetanse. 
 
Det finnes trekk ved arbeidsmarkedet som betyr ekstra utfordringer fordi stabiliteten er 
mindre enn tidligere. Yngre arbeidstakere kan være interessert i oftere jobbskifte, skifte av 
type arbeid og type organisasjoner etc. Sentraliseringstendensene i flyttemønster er en spesiell 
utfordring for distriktskommunene, men avhjelper ikke i samme grad 
rekrutteringsutfordringene i sentrale strøk innenfor omsorg. 
 
Noen påstår at det omdømmet eller elendighetsbildet som skapes gjennom media, offentlige 
publikasjoner etc. er en vesentlig årsak til at ungdom velger andre utdanninger enn helse- og 
sosialfag. Det er et tankekors at storsamfunnet jevnlig ”mates” med negative bilder om den 
kommunale omsorgstjenesten. Brukerundersøkelser viser tross alt at brukertilfredsheten både 
på sykehjem og i hjemmetjenesten er relativt høy, henholdsvis 3,6 og 3,5 av beste skår 4 og 
dårligst skår 1. At ansatte i tjenesten, pårørende/familie, lokale politikere og menigmann er 
mindre fornøyd, kan rett og slett skyldes at samfunnet vil mer.  
 
Men spørsmålet blir: Hvordan skal vi få den yngre generasjonen til å søke utdanninger og 
arbeidspraksis som gjør dem aktuelle som arbeidstakere i morgendagens pleie og omsorg? 
Kan den viktigste strategien være å formidle at dagens ansatte trives godt i pleie og omsorg? 
På tross av store belastninger, fysisk og mentalt, på tross av for høyt sykefravær, så viser 
medarbeiderundersøkelser at å arbeide innenfor pleie og omsorg er svært meningsfylt. Det 
store flertallet av ansatte trives med sine kolleger, med nærmeste ledelse og uttrykker stolthet 
over egen arbeidsplass. 
 
Statlige føringer  
Foruten føringer for Samhandlingsreformen er det i løpet av oktober 2010 lagt fram følgende 
dokumenter/forslag fra Regjeringen til høring: 
 
Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
Ny lov om folkehelse 
Grunnlaget for helse- og omsorgsplan  
 
Av de punkt som har betydning for rekruttering trekkes fram: 
 
”Personell- og kompetanseutvikling 
Det er den enkelte medarbeider som hver for seg og sammen i praksis skal gjennomføre 
Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen vil kreve at medarbeiderne arbeider 
annerledes, i samarbeid med andre profesjoner og brukere. Det vil være behov for ny 
kunnskap, etter- og videreutdanningsmuligheter, kompetanseutvikling og 
kompetanseoverføring. 
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I forslag til ny lov om helse- og omsorgstjenester foreslås en felles forskrift om undervisning 
og praktisk opplæring i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten 
som skal tydeliggjøre og presisere samlet ansvar for foretakenes og kommunenes 
medvirkning til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell. 
 
Samarbeid om utdanning er et av områdene som skal inngå i de lovpålagte sammarbeidet 
mellom helseforetak og kommunene. Samarbeid om utdanning i de lovpålagte 
samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak legger til rette for å se 
utdanningsbehovet i kommunen og i spesialisthelsetjenesten i sammenheng og kan legges til 
grunn for en felles planlegging. 
Et sentralt spørsmål er hvilken kompetanse som vil være viktig for framtidens helsearbeidere. 
I denne forbindelse er innhold og innretting på aktuelle helsefagutdanninger viktig. Her vil 
Kunnskapsdepartementets kommende arbeid med stortingsmelding om velferdsutdanning 
være sentral. 
 
Omsorgstjenesten må bygges ut i takt med økende behov i befolkningen. Samtidig må 
kommunene legge om tjenesten for å gjøre det mulig å møte de store utfordringene 
kommunene står overfor i årene som kommer. Det må sikres kvalitet og kapasitet i tjenesten 
gjennom satsing på kompetanse, rekruttering og effektivisering. En egen rekrutterings- og 
kompetanseplan, Kompetanseløftet, skal sikre personell med god fagutdanning og bred 
tverrfaglig kompetanse. For de kommunale omsorgstjenestene er det avsatt midler i 
Kompetanseløftet 2010 for å utvikle og distribuere en praktisk lederopplæringspakke”. 
 
Samtidig som disse statlige signalene/føringene er lagt fram har NIFU STEP (Norsk institutt 
for studier av innovasjon, forskning og utdanning) publisert en rapport: ”Evaluering av 
Kompetanseløftet 2015”.  
 
Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at skoleverket (videregående) er sjanseløse til å 
utdanne nok helse- og omsorgsarbeidere (helsefagarbeidere) for å møte den kommende 
økningen av eldre omsorgstrengende mennesker. Bakgrunnen til dette er at frafallet i helse- 
og sosialfaget har økt fra 15 – 19 prosent etter Kunnskapsløftet og nedleggelse av den 
tidligere hjelpepleierutdanningen. Av dem som ikke faller i fra, er det flere som velger 
påbygging til studiekompetanse enn det er som velger å gå ut i lære for å bli 
helsefagarbeidere. 
 
En av årsakene til dette er at dette faget ikke appellerer til ungdom. Derfor burde dette i større 
grad blitt sett på som en voksenutdanning rettet spesielt inn mot eldreomsorgen.  
 
Det advares mot å tro at enkle grep vil bedre denne situasjonen. Det rådes til at det legges til 
rette for voksenutdanning. Ungdom vil ikke dekke opp for den store økningen i tallet på eldre 
som vil trenge omsorgs- og helsetjenester. 
 
Resultatene i den aktuelle rapporten viser imidlertid at man er på god vei til å nå målene med 
hensyn til den samlede bemanningen i pleie- og omsorgssektoren. Rekrutteringen av personell 
med innvandrerbakgrunn utgjør her et vesentlig og nødvendig bidrag. Rekrutteringen og 
kvalifisering av ungdom gjennom det ordinære utdanningssystemet i videregående opplæring 
trer fram som en begrensende faktor, og opprettelsen av det nye helsearbeiderfaget har ikke 
gitt noen vekst. Dette er en felles utfordring for helse- og utdanningsmyndighetene.  
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Både nyrekruttering og kvalifisering vil derfor fortsatt måtte basere seg på voksengruppene, 
men her synes det som om utdanningsveiene har blitt mer problematiske. 
 
Andel med høgskoleutdanning øker jevnt, og var 27,6 prosent i 2008 mot 26,6 i 2006. Målet 
er at 2/3 av veksten skal komme fra personer med høyere helsefaglig utdanning, men en så 
stor økning på 10 prosentpoeng innen 2015 kan bli vanskelig å oppfylle gitt den 
utviklingstakten vi har sett til nå sies det i den aktuelle rapporten. 

ROs vurdering og tilrådning 
Ser en føringene fra statlig nivå opp mot realitetene i Tana kommune, kan en konkludere med 
at kommunen på sikt sannsynligvis vil få svært store utfordringer med å skaffe kvalifisert 
arbeidskraft til pleie- og omsorgstjenesten. Ikke minst er utvikling av antall personer i 
arbeidsfør alder i Tana kommune en begrensende faktor.   
 
Den mest offensive strategien kan være å utvide spekteret for type kompetanse som kan 
rekrutteres inn i tjenesten, eksempelvis aktivitører, vernepleiere, ergoterapeuter og 
barnevernspedagoger inn til omsorgen for demente. Det er flere argumenter som taler for en 
slik strategi. Med det kan kommunen i stort monn få utvidet sitt rekrutteringsgrunnlag, i 
tillegg til at endrede behovsspekter, nye typer behovsgrunnlag hos innbyggerne etc. vil kreve 
en breiere kompetansesammensetning. 
 
Tana kommune har flere medarbeidere med finsk opphav i pleie- og omsorgstjenesten. På 
grunn av kommunens geografiske beliggenhet vil det være naturlig å fortsette å markedsføre 
Tana kommune opp mot aktuelle yrkesgrupper i Finnland.    
 
Grunnmuren i pleie- og omsorgssektoren består av personell uten formell utdanning, 
omsorgsarbeider, hjelpepleier og helsefagsarbeider. Sistnevnte er den yrkesgruppen som skal 
erstatte omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Dersom en tar forskningen på alvor, bør Tana 
kommune i samarbeid med nabokommune få etablert et voksenopplæringstilbud som kan gi et 
tilbud til voksne/eldre arbeidstakere som ønsker å utdanne seg til helsefagsarbeidere. 
 
Erfaringene viser også at den arbeidsgiveren som ikke klarer å beholde noen av sine mest 
kompetente medarbeidere, står uten de personer som skaper en attraktiv arbeidsplass. 
Nøkkelpersonell som kan sitt fag og i tillegg behersker personalledelse er ofte dyktige til å 
peke på og formidle virksomhetens mål. De trekker med seg ansatte i utvikling av 
virksomheten og skaper forståelse og oppslutning om felles mål. Som et resultat av dette 
skapes grobunn for faglig utvikling og følelse av å bli verdsatt. Forskning viser (FAFO- 
rapport 337) at de viktigste faktorene som kommunene kan gjøre noe med for å få riktig og 
tilstrekkelig bemanning, ligger i innsats for å utvikle og beholde nøkkelpersonell:   
 

”Oppskriften som gis for å få et renommé som er rekrutteringsfremmende, har lite med 
enkeltstående tiltak og kampanjer å gjøre. Et godt rykte er et biprodukt av målrettet 
arbeid med de basale organisasjonsspørsmålene og en helhetlig personalpolitikk som 
vektlegger flere av de faktorene som skaper trivsel. Først og fremst dreier det seg om 
tilrettelegging av arbeidet, om lederens evne til å tydeliggjøre virksomhetens mål og 
trekke de ansatte med i utformingen av arbeidet. Slike miljøer vil på det nærmeste 
kunne være selvrekrutterende. Avdelinger med faglig utfordrende virksomhet er mer 
attraktive for kvalifisert arbeidskraft enn avdelinger uten”.   

 
Dersom en skal ta på alvor det som forskningen omtaler som et viktig element når det skal 
rekrutteres fagkompetanse til kommunen, vil RO peke på følgende forhold:   
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RO avdekket at det er bekymring blant ansatte, tillitsvalgt og vernombud, knyttet til hvordan 
ledelsesfunksjonen blir ivaretatt i pleie og omsorg. Arbeidsmiljøet synes å være direkte berørt 
av dette.  
 
Skal pleie og omsorg i Tana kommune framstå som en faglig interessant arbeidsplass for 
potensielle søkere, må ledelsesfunksjonen og arbeidsmiljøet forbedres. RO vil tilrå at det 
tilsettes en overordnet leder for tjenesten, som både skal ha et overordnet faglig ansvar, 
koordinere tjenestene, ha ansvar for planlegging og sørge for at politiske vedtak blir 
effektuert. Det bør vektlegges at en slik person er flink med folk. Videre bør kommunen sørge 
for at de som bekler stillinger som ledere i dag får opplæring og veiledning i forhold til 
oppgaver de mangler kompetanse på.  
 
Det bør etableres en dialog med tillitsvalgte der tema er arbeidsmiljø og hvordan forbedre de 
forhold det kan gjøres noe med.      
 

11.  OPPSUMMERING AV STATISTISKE DATA OG TILRÅDNINGER 

11.1 Behov og folketall 
• Det beregnede utgiftsbehovet i Tana kommune ligger over det en finner i 

nabokommunene. Dette skyldes at det er mange innbyggere i aldersgruppen 67 – 79 år og 
mange tjenestemottakere med utviklingshemming. 

• Framskriving av folketallet i Tana viser at den eldre delen av befolkningen øker betydelig 
fram til 2030.   

• Samtidig med at den eldre delen av befolkningen øker, reduseres antall innbyggere i 
aldergruppen 20 – 66 år med 19,6 prosent fram mot 2030. Dette er en begrensende faktor i 
forhold til rekruttering av arbeidskraft fra innbyggerne i kommunen og inn i pleie- og 
omsorgstjenesten.   

 
Hvis en tar utgangspunkt i tallene slik disse er tilgjengelige i offentlig statistikk, kan følgende 
særtrekk ved pleie- og omsorgstjenesten i Tana oppsummeres: 
 

• Relativt mange tjenestemottakere med utviklingshemming. 
• Høy institusjonsdekning. 
• Relativt mange innbyggere 80 år og eldre er innlagt på institusjon. 
• Andelen av institusjonsplassene som reelt er avsatt til korttidsopphold synes å være 

relativt lav i Tana kommune. 
• Tana kommune prioriterer institusjonsdrift og hjemmetjenester omentrent på samme 

nivå11. 
• Svært høy dekning av boliger med heldøgns pleie og omsorg12. 
• Relativt høye korrigerte brutto driftsutgifter per tjenestemottaker i hjemmetjenesten. 

                                                 
11 Korrigerer en for det relativt store antall utviklingshemmede som mottar hjemmetjenester i Tana i forhold til 
andre kommuner, vil bildet vise at kostnadene for institusjonsdrift og hjemmetjenester vil ”ligge” omentrent på 
samme nivå, muligens noe større kostnader knyttet til institusjonsdrift i Tana kommune.     
12 Med utgangspunkt i gjenomgangen av pleie- og omsorgstjenesten i Tana kommune vil RO trekke i tvil at den 
dekningsgraden som er oppgitt i KOSTRA er riktig.   
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• Tjenestemottakerne får gjennomgående flere timer til praktisk bistand og kombinasjonen 
praktisk bistand og hjemmesykepleie i Tana kommune enn i de kommunene som utgjør 
sammenligningsgrunnlaget13.  

• Antall årsverk per tjenestemottaker er relativt høyt i Tana kommune (høyeste av alle i 
sammenligningslinjen). 

• Lav legedekning på institusjon. 
• Det gjennomsnittlige funksjonsnivået til tjenestemottakere på institusjon er bedre (høyere) 

enn det RO finner i de kommunene som Tana kommune sammenlignes med. 
 

11.2 Tilrådninger 
• RO vil tilrå Tana kommune å ta opp til vurdering om dagens tjenesteprofil er 

framtidsrettet og bærekraftig. Bildet som KOSTRA-tallene viser indikerer at Tana 
kommune har satset tungt på institusjonstilbud.     

 
• Det RO konkret har grunnlag for å tilrå overfor Tana kommune er å gjennomføre en 

lokal prosess der kommunen bør utvikle, vedta og forankre en hovedstrategi for 
omsorgstjenestene for å møte utfordringer knyttet til demografi, krav om 
kostnadseffektiv drift, endringer/forventninger i befolkningen og behov knyttet til 
Samhandlingsreformen jfr. punkt 8.1. Dette bør kommunen fortrinnsvis ta stilling til 
før kommunen behandler ROs øvrige tilrådninger knyttet til dimensjonering av pleie- 
og omsorgstjenesten.    

 
Dette innbærer at kommunen må avklare rolle og funksjon til sykehjemmet, 
omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg og for hjemmetjenesten. Videre må 
kommunen avklare dimensjoneringen av de samme tjenestetilbudene. Etter at denne 
prosessen er gjennomført og nødvendige avklaringer er på plass bør kommunen 
utvikle: 

 
- Et faglig tildelingsgrunnlag for langtidsopphold i sykehjem – og forankre 

forståelsen. 
 
- Et faglig tildelingsgrunnlag for korttidsopphold i sykehjem – og forankre 

forståelsen av dette tildelingsgrunnlaget. 
 

- Mål og grunnlaget for tildeling av omsorgsboliger, og forankre forståelsen for 
tildelingsgrunnlaget. 

 
- Tildelingsgrunnlag for hjemmebaserte tjenester, og forankre forståelsen av 

tildelingsgrunnlaget.  
 

• RO vil tilrå at Tana kommune i sterkere grad spesialiserer og skolerer de som skal 
foreta funksjonsvurderinger av tjenestemottakerne og de som skal foreta tildeling av 
tjenester. De som skal ha et ansvar for å vurdere og gjøre vedtak bør være ”samkjørte” 
og ha en tverrfaglig bakgrunn. For å kunne håndtere uenighet i Inntaksteamet bør det 

                                                 
13 Unntatt er Karasjok kommune som gir flere timer per uke per tjenestemottaker når det gjelder kombinasjonen 
praktisk bistand og hjemmesykepleie.  
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utvikles spilleregler14 som benyttes når aktuelle saker/tema ”dukker opp”. Videre bør 
kommunen utvikle klare og veiledende tildelingskriterier, jfr. tilrådningspunktene 
over.  

 
• For å håndtere utfordringene knyttet til Samhandlingsreformen mener RO at Tana 

kommune bør satse på samarbeid med nabokommuner for å bygge opp et 
framtidsrettet behandlingstilbud. 

 
• Austertana eldresenter bør avvikles. Plassene bør ikke bli kompensert ved at man 

bygger nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg på stedet. Alternative plasser må 
bygges sentralt i kommunen. 

 
• Polmak sykehjem bør avvikles og alternative plasser for demente bør etableres sentralt 

i kommunen.    
          

• Det bør bygges 10 plasser tilrettelagt for demente ved Tanabru. Hvorvidt disse 
plassene skal defineres som omsorgsboliger med heldøgns omsorg eller som 
lovregulerte boliger (sykehjem) må kommunen vurdere. Imidlertid vil RO med 
utgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner (bl.a. Stjørdal kommune) anbefale at 
disse boenhetene/bokollektivet etableres som omsorgsboliger med heldøgns pleie og 
omsorg (ikke lovregulerte boliger). RO har heller ikke noen klar oppfatning av hvilke 
tomtealternativ som bør velges, dette må kommunen drøfte internt for å komme fram 
til et fornuftig valg. Det som er viktig er at bygget blir framtidsrettet og tilpasset 
demente, jfr. de føringer som er gitt i Demensplanen 2015. I tillegg bør kommunen 
vektlegge innholde i tjenesten som skal gis til demente. Her bør det ikke bare være 
rom for medisinsk kompetanse, men også kompetanse som blant annet behersker 
målrettet miljøarbeid og aktivisering.      

 
• Parallelt med de foreslåtte endringene bør Tana sykeavdeling ”spisses” i forhold til 

medisinsk kompetanse og i langt større grad enn i dag vektlegge tilbudet om 
korttidsopphold. 

 
• Hjemmetjenesten bør styrkes slik at flest mulig kan bo hjemme. Spesielt bør 

kommunen prioritere tjenestemottakere 80 år og eldre slik at de i størst mulig grad kan 
bo hjemme, eventuelt i tilpassede boliger med sentral beliggenhet. 

 
• Når det gjelder aktivitetstilbud vil RO tilrå at kommune, vurdere muligheten til å 

styrke aktivitetstilbudet til både eldre og yngre funksjonshemmede som har et behov 
for tilrettelagte aktiviteter. Slike tilbud kan gjerne utvikles i samarbeid med frivillige 
lag og organisasjoner. 

 
• Tana kommune bør i årene framover stimulere til at private (eventuelt private i 

samarbeid med kommunen) etablerer enkle og tilpassede leiligheter (livsløpsstandard) 
sentralt i kommunen, enten for salg eller utleie. 

 

                                                 
14 I følge kommuneadministrasjon opplyses det at det eksisterer en omfattende kvalitetssikringshåndbok som 
omhandler de aller fleste av de daglige gjøremålene. Slik RO forstår det eksisterer det således både 
tildelingskriterier og prosedyrer for å håndtere uenighet. 
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• Tana kommune bør utvide spekteret for type kompetanse som kan rekrutteres inn i 
tjenesten, eksempelvis aktivitører, vernepleiere, ergoterapeuter og 
barnevernspedagoger inn til omsorgen for demente.  Med dette kan kommunen i stort 
monn få utvidet sitt rekrutteringsgrunnlag. 

 
• Tana kommune har flere medarbeidere med finsk opphav i pleie- og omsorgstjenesten. 

På grunn av kommunens geografiske beliggenhet vil det være naturlig å fortsette å 
markedsføre Tana kommune opp mot aktuelle yrkesgrupper i Finnland.    

 
• Grunnmuren i pleie- og omsorgssektoren består av personell uten formell utdanning, 

omsorgsarbeider, hjelpepleier og helsefagsarbeider. Sistnevnte er den yrkesgruppen 
som skal erstatte omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Dersom en tar forskningen på 
alvor, bør Tana kommune i samarbeid med nabokommuner få etablert et 
voksenopplæringstilbud som kan gi et tilbud til voksne/eldre arbeidstakere som ønsker 
å utdanne seg til helsefagsarbeidere. 

 
• Erfaringene viser også at den arbeidsgiveren som ikke klarer å beholde noen av sine 

mest kompetente medarbeidere, står uten de personer som skaper en attraktiv 
arbeidsplass. Forskning viser at de viktigste faktorene som kommunene kan gjøre noe 
med for å få riktig og tilstrekkelig bemanning, ligger i innsats for å utvikle og beholde 
nøkkelpersonell.  Skal pleie og omsorg i Tana kommune framstå som en faglig 
interessant arbeidsplass for potensielle søkere, må ledelsesfunksjonen og 
arbeidsmiljøet forbedres og styrkes.  

 
RO vil tilrå at det tilsettes en overordnet leder for tjenesten, som både skal ha et 
overordnet faglig ansvar, koordinere tjenestene, ha ansvar for planlegging og sørge for 
at politiske vedtak blir effektuert. Det bør vektlegges at en slik person er flink med 
folk. Videre bør kommunen sørge for at de som bekler stillinger som ledere i dag får 
opplæring og veiledning i forhold til oppgaver de mangler kompetanse på.  

 
• Det bør etableres en dialog med tillitsvalgte der tema er arbeidsmiljø og hvordan 

forbedre de forhold det kan gjøres noe med.      
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Vedlegg 1 
 
Utgiftsbehov og justert innbyggertall 
 
For å beregne en kommunes justerte innbyggertall, bruker vi tall fra statens inntektssystem for 
kommunene. I denne sammenhengen skal vi ikke redegjøre for kommunenes inntektssystem 
fullt ut, men bare kort forklare de delene av inntektssystemet som gjør det mulig å forstå 
hvordan vi kommer fram til det justerte innbyggertallet. 
 
Driftsforutsetningene for norske kommuner varierer betydelig – noen kommuner har lange 
avstander og få innbyggere, andre har mange innbyggere konsentrert på et lite areal, noen 
kommuner har mange eldre og få barn, andre har mange unge og få eldre, de sosiale 
utfordringene varierer, o.s.v. To kommuner med samme innbyggertall trenger ulik sum 
penger for å drive kommunen fordi driftsforutsetningene er så forskjellige.  
 
Når vi beregner det justerte innbyggertallet, tas det hensyn til disse driftsvariasjonene. Vi 
justerer kommunens innbyggertall slik at vi kan ha som forutsetning at alle kommuner har 
samme mulighet for å gi hver justert innbygger like mye tjenester med samme kvalitet for 
samme sum penger. En kommune som har ”tunge” driftsforutsetninger (eksempelvis tynt 
befolket over lange avstander og mange eldre innbyggere) får flere ”justerte innbyggere” enn 
det reelle innbyggertallet. En kommune som har ”lette” driftsforutsetninger (få eldre, korte 
avstander) får færre ”justerte innbyggere” enn det reelle innbyggertallet. 
 
I sitt årlige budsjettvedtak bevilger Stortinget en sum penger som skal dekke kommunenes 
utgiftsbehov – der utgiftsbehovet er å betrakte som de pengene kommunene trenger for å 
”drive” kommunene. Ved å dele det samlede utgiftsbehovet på antall innbyggere i riket, får vi 
det gjennomsnittlige utgiftsbehovet per innbygger. For 2010 har Stortinget bestemt (beregnet) 
at det samlede utgiftsbehovet til norske kommuner er på 158,5 milliarder kroner. Dette 
tilsvarer et gjennomsnittlig utgiftsbehov på kr 32.843 per innbygger.  
 
Inntekstsystemet for kommunene i Norge forutsetter at det skal være (full) utgiftsutjevning ut 
fra utgiftsbehovet. Det betyr at de kommunene som har mindre utgiftsbehov får mindre enn 
32 843 kr per innbygger i statlig overføring, kommunene som har store utgiftsbehov får mer. 
Utgiftsbehovet beregnes gjennom indekser. Indeks 1 betyr at en kommune har et utgiftsbehov 
som tilsvarer det gjennomsnittlige utgiftsbehovet for landet, og denne kommunen får overført 
32 843 kr per innbygger. En kommune som eksempelvis har en behovsindeks på 1,1 eller på 
0,9, har et beregnet utgiftsbehov som er henholdsvis 10 prosent over og 10 prosent under 
landsgjennomsnittet. De statlige overføringene varierer tilsvarende.  
 
Utgiftsbehovet beregnes gjennom 19 kriterier, og hvert kriterium har ulik vekting. 
Transportutfordringene (reisetid og avstander) internt i kommunen beregnes gjennom 3 ulike 
kriterier. Aldersgrupper, antall arbeidsledige o.s.v. er eksempler på andre kriterier. Ved hjelp 
av de 19 kriteriene kan det beregnes et samlet utgiftsbehov for hele kommunen og det 
bergenes et utgiftsbehov for 5 ulike sektorer: pleie og omsorg, helse, skole, barnevern, 
sosialtjenester og administrasjon (med landbruk).  
 
Det justerte innbyggertallet framkommer ved å multiplisere innbyggertallet i en kommune 
med kommunens behovsindeks. Hvis en kommune eksempelvis har 5200 innbyggere og et 
utgiftsbehov på 1,24, blir det justerte innbyggertallet 6448 (5200 x 1,24 = 6448). Er 
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kommunens indeks for utgiftsbehov mindre enn 1 blir altså det justerte innbyggertallet mindre 
enn kommunens reelle innbyggertall. 
 
Tilsvarende kan en beregne justert innbyggertall når en skal analysere sektorer.  
 
I KOSTRA-analysene i denne rapporten sammenligner vi eksempelvis både netto 
driftsutgifter per innbygger og netto driftsutgifter per justert innbygger. Det kan hevdes at en 
sammenligning av utgifter per justert innbygger er ”riktigere” fordi vi da kan forutsette at 
hver enkelt justert innbygger genererer samme utgiftsbehovet for kommunen. Ved å beregne 
det justerte innbyggertallet, øker eller minker vi den enkelte innbyggers betydning for 
utgiftsbehovet tilsvarende den prosentandelen som behovsindeksen ligger over eller under 
landsgjennomsnittet. Innbyggertallet justeres med andre ord slik at hver innbygger genererer 
samme utgiftsbehov.  
 
Behovsindeksene blir for den enkelte kommune dokumentert årlig i forbindelse med 
statsbudsjettet: ”Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010. Grønt hefte”.  
 
Kunnskapsgrunnlaget for beslutningen om hvilke kriterier som skal inngå i beregningen av 
utgiftsbehovet med hvilken vekting, er meget komplekst, og er i stor grad basert på forskning 
som kan vise hvilke kriterier som har betydning for utgiftsbehovet. En diskusjon av dette 
grunnlaget, se NOU 2005:18 ”Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for 
kommuner og fylkeskommuner”.  
 
Staten har i 2010 endret kriteriene og kostnadsnøklene (Grønt hefte), dette vil gi konsekvenser 
for rammeoverføringene til kommunene i 2011 og i årene framover.    
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RO ble etablert som en selvfinansierende, ideell og selvstendig stiftelse i 1989. 

Senteret er stiftet av Sosial- og helsedepartementet og 

Kommunenes Sentralforbund. I stiftelsens styre sitter representanter for stifterne,  

brukerorganisasjoner og frivillige, humanitære organisasjoner. 

Bakgrunnen for opprettelsen av senteret var at Sosial- og helsedepartementet 

og Kommunenes Sentralforbund ønsket et alternativt konsulent- og rådgivningsfirma 

som skulle bistå kommunene i utvikling av kommunenes omsorgstjenester. 

Etter hvert nytter kommunene RO som ekstern konsulent innenfor både 

helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Flere kommuner benytter også senterets 

kompetanse og metoder i forbindelse med omstilling og utvikling innenfor helheten 

i det kommunale tjenestefeltet. 

RO er lokalisert i Stjørdal i Nord-Trøndelag. 

 
 
 
 

ROs målsettinger 
 

Anspore til fornyelse av kommunale tjenester med brukerne i sentrum. 
 

Bidra til utvikling av tjenester som brukerne opplever som helhetlige, vinklet mot 

forebygging, individretting og medvirkning, og som ivaretar brukernes krav til 

rettssikkerhet. 
 

Anspore kommunene til å utvikle organisasjonen, arbeidsmåter og tjenester som gir 

en effektiv ressursbruk. 
 

Bistå kommunene med å rekruttere, beholde og utvikle tverrfaglig kompetanse, 

samt en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom ulike faggrupper og personer i 

organisasjonen. 
 

Bistå kommunene med å identifisere egne muligheter for å yte tjenestene i tråd 

med intensjoner i lovverk og ut fra egne prioriteringer og mål. 
 

Rådgi kommunene i utvikling av arbeidsmiljø og ledelsesfunksjoner. 

Kjøpmannsgata 13 

 
RO ble etablert som en selvfinansierende, ideell og selvstendig stiftelse i 1989. 

Senteret er stiftet av Sosial- og helsedepartementet og 

Kommunenes Sentralforbund. I stiftelsens styre sitter representanter for stifterne,  

brukerorganisasjoner og frivillige, humanitære organisasjoner. 

Bakgrunnen for opprettelsen av senteret var at Sosial- og helsedepartementet 

og Kommunenes Sentralforbund ønsket et alternativt konsulent- og rådgivningsfirma 

som skulle bistå kommunene i utvikling av kommunenes omsorgstjenester. 

Etter hvert nytter kommunene RO som ekstern konsulent innenfor både 

helse-, sosial- og omsorgstjenesten. Flere kommuner benytter også senterets 

kompetanse og metoder i forbindelse med omstilling og utvikling innenfor helheten 

i det kommunale tjenestefeltet. 

RO er lokalisert i Stjørdal i Nord-Trøndelag. 

 
 
 
 

ROs målsettinger 
 

Anspore til fornyelse av kommunale tjenester med brukerne i sentrum. 
 

Bidra til utvikling av tjenester som brukerne opplever som helhetlige, vinklet mot 

forebygging, individretting og medvirkning, og som ivaretar brukernes krav til 

rettssikkerhet. 
 

Anspore kommunene til å utvikle organisasjonen, arbeidsmåter og tjenester som gir 

en effektiv ressursbruk. 
 

Bistå kommunene med å rekruttere, beholde og utvikle tverrfaglig kompetanse, 

samt en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom ulike faggrupper og personer i 

organisasjonen. 
 

Bistå kommunene med å identifisere egne muligheter for å yte tjenestene i tråd 

med intensjoner i lovverk og ut fra egne prioriteringer og mål. 
 

Rådgi kommunene i utvikling av arbeidsmiljø og ledelsesfunksjoner. 

Kjøpmannsgata 13 
Pb 13, 7501 Stjørdal 


	Tana-ferdigrapport2.pdf
	1. RO
	2. ANALYSEMETODE
	3. MANDAT
	4. FUNN BASERT PÅ ANSATTEKONFERANSER OG INTERVJU
	5. LEVEKÅR OG BEREGNET UTGIFTSBEHOV
	5.1 Levekår
	5.2 Beregnet utgiftsbehov

	6. FRAMSKRIVING AV FOLKETALL
	6.1 Folketallet på kretsnivå

	7. KOSTRA-analyse
	8. UTVIKLINGSTREKK OG TRENDER PÅ NASJONALT NIVÅ RELATERT TIL
	8.1 Samhandlingsreformen
	8.1 Hva innebærer endret oppgavedeling og bedre samarbeid i 

	9. TANA KOMMUNE – INSTITUSJONER OG OMSORGSBOLIGER
	8 sykehjemsplasser (demens)

	10. UTFORDRINGER OG STRATEGIER FOR Å SIKRE NØDVENDIG REKRUTT
	11.  OPPSUMMERING AV STATISTISKE DATA OG TILRÅDNINGER
	11.1 Behov og folketall
	11.2 Tilrådninger



