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Sammendrag:
For å møte veksten i antall eldre har politikerne i Tønsberg vedtatt to viktige strategiplaner i
2017, henholdsvis strategiplan aldersvennlig kommune og strategiplan aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg. Disse strategiene sier mye om bolig- og tjenesteutvikling, men er ikke,
ut over at vi skal bygge et nytt sykehjem på Hogsnes, konkrete i forhold til et øvrig botilbud for
eldre med tilknyttede helse- og omsorgstjenester.
Denne saken følger opp behovet for en konkretisering av vår boligutvikling i takt med at vi blir
langt flere eldre i årene fremover, men begrenser seg til de som har behov for sykehjemsplass
eller plass i heldøgnsbemannet omsorgsbolig. Når det gjelder øvrige boliger for eldre og andre
grupper i samfunnet vil dette ses på som en del av kommunens deltakelse i By- og
tettstedsprogrammet til Husbanken, og spesielt i forbindelse med revidering av nåværende
boligssosiale handlingsplan
Denne saken tar for seg og definerer begrepet dekningsgrad og heldøgns omsorgsplass, og
viser hvor mange plasser nye Tønsberg og Re må disponere i årene frem mot 2040 med
utgangspunkt i ulike dekningsgrader.
Administrasjonen i både Re og Tønsberg vil samarbeide om en felles sak til fellesnemda der det
vil foreslås:
·
·

·

Hvilken dekningsgrad nye Tønsberg kommune bør legge til grunn for sine
utbyggingsplaner av heldøgns omsorgsplasser frem mot 2040.
Hva slags heldøgns omsorgsplasser vi bør bygge, og fordelingen mellom dem, det vil
si fordelingen mellom følgende plasser:
· Langtidsplasser institusjon (langtid sykehjem)
· Korttidsplasser institusjon (korttids-/avlastnings-/rehabiliteringsplasser
sykehjem)
· Plasser i heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre
Hvor disse heldøgns omsorgsplassene bør lokaliseres, i Tønsberg og Re.

Innledning – hva saken gjelder:
I strategiplan aldersvennlig kommune og i strategiplan aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg fremskrives antall eldre henimot 2040. For å møte veksten i antall eldre
foreslås flere strategier og tiltak som kommunen skal følge opp i årene fremover. Når
det gjelder behovet for heldøgns omsorgsplasser beskrives ikke dette konkret i
strategiplanene, ut over bygging av nytt sykehjem på Hogsnes. Dette dokumentet følger
opp behovet for å konkretisere antall plasser med heldøgns omsorg i årene fremover
med utgangpunkt i ulike dekningsgrader, som nye Tønsberg kommune må ta stilling til.
Det vil bli utarbeidet en egen sak til fellesnemda der det vil foreslås:
·
·

·

Hvilken dekningsgrad nye Tønsberg kommune bør legge til grunn for sine
utbyggingsplaner av heldøgns omsorgsplasser frem mot 2040.
Hva slags heldøgns omsorgsplasser vi bør bygge, og fordelingen mellom dem, det vil
si fordelingen mellom følgende plasser:
· Langtidsplasser institusjon (langtid sykehjem)
· Korttidsplasser institusjon (korttids-/avlastnings-/rehabiliteringsplasser
sykehjem)
· Plasser i heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre
Hvor disse heldøgns omsorgsplassene bør lokaliseres, i Tønsberg og Re.

Faktagrunnlag:
Strategiplan aldersvennlig kommune
Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg

Demografisk utvikling antall eldre i Re og Tønsberg 2017-2040
TØNSBERG
67-79 år
80-89 år
90 år +
Sum 67-90+

2017
4602
1681
411
6694

2020
4906
1724
449
7079

2025
5564
1919
471
7954

2030
5964
2469
527
8960

2035
6515
2806
622
9943

2040
7042
3108
850
11000

RE
67-79 år
80-89 år
90 år +
Sum 6790+

2017
916
248
82
1246

2020
1069
268
74
1411

2025
1227
368
64
1659

2030
1301
511
79
1891

2035
1466
620
121
2207

2040
1616
687
174
2477

RE-TØNSBERG samlet
RE+TØNSBERG
2017
67-79 år
5518
80-89 år
1929
90 år +
493
Sum 67-90+
7940

2020
5975
1992
523
8490

2025
6791
2287
535
9613

2030
7265
2980
606
10851

2035
7981
3426
743
12150

2040
8658
3795
1024
13477

Det bemerkes at figurene ovenfor viser netto vekst i aldersgruppen 80 år+ innenfor
oppgitte 5-års intervaller med utgangpunkt i hovedalternativet til SSB.
For eksempel får Re 12 nye personer i aldergruppen over 80 år i perioden 2017-2020. I
perioden 2020-2025 kommer ytterligere 90 nye personer i aldergruppen over 80 år,
deretter 158 nye i perioden 2025-2030 osv. Innen utgangen av 2040 vil dagens Re
kommune øke antallet over 80 år med 531 personer. Med utgangspunkt i dagens
Tønsberg kommune vil antallet over 80 år øke med 1866 personer i samme periode.
Total vekst i Re/Tønsberg blir dermed 2397 nye innbyggere over 80 år i perioden 20172040. Av disse vil en stor andel ha behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
En andel av de over 80 år vil også ha behov for en heldøgns omsorgsplass. Denne

saken illustrerer hvordan ulik dekningsgrad slår ut i forhold til behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i både Re og Tønsberg.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Avklaringer knyttet til begrepet heldøgnsplasser/heldøgnsbemannet omsorgstilbud,
sykehjem og omsorgsboliger.
I Norge opereres det med flere begreper knyttet til et heldøgnsbemannet omsorgstilbud
til eldre. Man snakker om sykehjemsplasser, omsorgsboliger (både med og uten
heldøgnsbemanning), heldøgns omsorgsplass, bemannede omsorgstilbud osv.
Det foreligger ikke én enhetlig og felles definisjon for hva som kjennetegner en
heldøgns omsorgsplass i dag. Husbanken og SSB opererer blant annet med ulike
definisjoner av hva som kjennetegner en heldøgns omsorgsplass, noe som igjen åpner
for ulike forståelser og definisjoner i landets kommuner. KS har utarbeidet en rapport
(KS rapport nr. R9342 – Heldøgns omsorg – kommunens dekningsgrad, 2016) der
utfordringene med ulike definisjoner av heldøgns omsorg problematiseres, og at ulike
definisjoner skaper både politiske og administrative utfordringer knyttet til kommunens
dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser, og hvor stor denne faktisk er.
For å tydeliggjøre og avgrense diskusjonen i denne saken benyttes begrepet heldøgns
omsorgsplass som en felles samlebetegnelse for følgende plasser:
·
·
·

Langtidsplasser i institusjon (langtid sykehjem)
Korttidsplasser i institusjon (korttids-/avlastnings-/rehabiliteringsplasser sykehjem)
Plasser i heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre

I denne saken tas det ikke stilling til hva slags plasser, av de tre nevnte typene ovenfor,
kommunen skal bygge. Det vil senere bli utarbeidet en egen sak der politikerne vil bli
bedt om å vedta en dekningsgrad for nye Tønsberg kommune sine heldøgns
omsorgsplasser, hva slags plasser som skal bygges og fordelingen mellom dem.
Dekningsgrader heldøgnsbemannede omsorgsplasser:
Det foreligger ingen nasjonal norm for dekningsgrad for heldøgns omsorgsplass, men
det har blitt operert med en dekningsgrad og forventning om at antall heldøgns
omsorgsplasser skal utgjøre 25% av antall eldre over 80 år. I en tidligere handlingsplan
for eldre fra 1990-tallet beskrives også 25% som en norm for dekningsgrad, uten at det
er definert noen nasjonal norm. (KS-rapport R9342, 2016: Heldøgnsomsorg –
kommunenes dekningsgrad.)
KS-rapporten belyser og problematiserer ulike dekningsgrader knyttet til heldøgns
omsorgsplasser. I rapporten formuleres en hypotese om at 16-20% heldøgns
omsorgsplasser, av befolkningen over 80 år, bør være anbefalt norm. Denne hypotesen
ble senere forkastet på grunn av mange usikkerhetsfaktorer. Rapporten anbefaler
likevel at den enkelte kommune selv må sette en kommunal veiledende norm. Normen
må ta utgangpunkt i kommunens samlede tjenestetilbud til eldre. Denne kommunale
normen er avhengig av «levealder, kulturelle forhold, geografiske avstander, tilbud i av
resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestens kompetanse og en vellykket boligpolitikk

for eldre.» (KS-rapport R9342 side 11).
Når man beregner dekningsgrad tar man utgangpunkt i andelen av befolkningen over
80 år, og ser dette opp imot antall heldøgns omsorgsplasser for eldre. Selv om
majoriteten av de som benytter plassene er over 80 år, vil det til enhver tid være noen
yngre som disponerer en slik plass. Dette utgjør en feilkilde i beregningene av
dekningsgrad. Feilkildene er dessuten den samme enten man beregner dekningsgrad
for Tønsberg eller Re, og har således ingen stor betydning for å kunne sammenligne
dagens dekningsgrad i Re og Tønsberg.
Det naturlig nok knyttet stor usikkerhet til et fremtidig behov for heldøgns
omsorgsplasser i kommunene i Norge. Vi vet ikke hvordan helsetilstanden i
befolkningen vil endre seg, vi må også leve med en usikkerhet knyttet til hvordan ny
teknologi vil kunne forandre behovet for tradisjonelle helse- og omsorgstjenester. Selv
om vi vil måtte operere med en viss grad av usikkerhet så er det liten tvil om at antallet
plasser må økes på grunn av den relativt store veksten i antall eldre i årene fremover.
Det er hensiktsmessig å beregne dekningsgrader ut fra befolkningsgrunnlag over 80 år.
Dette dokumentet går igjennom utviklingen i befolkningsgrunnlag ut fra alder, og
beregner hvor mange nye heldøgns omsorgsplasser nye Tønsberg kommune vil ha
behov for fra 2020-2040, med utgangspunkt i ulike dekningsgrader.
Dekningsgrad Tønsberg kommune:
Tønsberg kommune har i dag 354 plasser på sykehjem (kommunalt og privat). I tillegg
ytes det heldøgns omsorg med 38 omsorgsboligplasser. Det totale antall plasser er 392.
Av disse disponeres 322 som langtidsplasser. De øvrige plassene, dvs 70 plasser
benyttes i dag som korttidsplasser. Jamfør tabellen under:

Nes sykehjem
Eik sykehjem
Træleborg
sykehjem
Maribu
Marie Treschow
Kjøpte plasser Re
sykehjem
Omsorgboliger
NES
Omsorgboliger
Eik
Omsorgsboliger
Træleborg
(avd.A)
SUM

Korttid
10
10
50 (inkl 5 ØHD)

Langtid
91
72
34

Totalt
101
82
84

0
0
0

46
38
3

46
38
3

0

25

25

0

8

8

0

5

70

322

392

For å beregne dekningsgrad tar man utgangspunkt i sum antall plasser totalt fra
tabellen ovenfor, og ser dette opp imot antall eldre over 80 år i kommunen.
Det er vanskelig å oppgi en helt nøyaktig dekningsgrad for kommunen.Det som
forstyrrer en slik beregning er at kommunen til enhver tid har noen eldre på venteliste, i

påvente av langtidsplass, og at det reelle behovet således kan være noe større enn
dekningsgraden tilsier. På den annen side benyttes flere av plassene i tabellen ovenfor
også av pasienter under 80 år slik at de trekker dekningsgraden ned.
Med ovennevnte forbehold og noen usikkerhetsmomenter kan en beregne Tønsberg
kommunens dekningsgrad heldøgns omsorgsplasser per 2017 som følger:
392 plasser totalt/2092 innbyggere over 80 år = 18,7% dekningsgrad
Dersom en kun definerer en heldøgns omsorgsplass som kommunens langttidsplasser (322)
ville dette gitt en dekningsgrad på ca 15,4%. Dette tilsvarer den dekningsgraden Agenda
Kaupang kom frem til i sin Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme (Sluttrapport 16.februar 2015).
I Tønsberg kommune vil bygging av nytt sykehjem på Hogsnes medføre en netto tilvekst på 36
plasser.

Dekningsgrad Re kommune:
Re kommune yter i dag sine heldøgnstjenester i Re Helsehus. I helsehuset finnes det
både sykehjemsavdelinger for demente og avdelinger for mennesker med somatiske
utfordringer. I tillegg disponeres deler av helsehuset som heldøgnsbemannede
omsorgsboliger.
Re helsehus:

Institusjonsplasser
Demens
Omsorgsboliger
SUM

Langtid i
bruk

Korttid i
bruk

Ledige

Kjøpte
plasser
Tønsberg
kommune

SUM

16
27
44
87

6

11
9

3

20

3

36
36
44
116

6

(brukes
sporadisk ved
akutte behov –
ikke avsatt
budsjettmidler
til drift i 2017)

Det totale antall heldøgns omsorgsplasser per 2017 i Re er på ca 87 plasser. I tillegg
har Re kommune cirka 20 heldøgnplasser ledige, men som benyttes i ekstraordinære
situasjoner (opplysninger oversendt på e-post fra Re kommune v/seniorrådgiver Trine L.
Inglis 12-13.07.2017.). Re kommune har dermed totalt 110 heldøgns omsorgsplasser i
institusjon eller i bemannet omsorgsbolig i tilegg til 6 korttidsplasser.
Tar man utgangpunkt i antall heldøgns omsorgsplasser i Re helsehus (116) og ser dette i
sammenheng med antall eldre over 80 år i 2017 (330 personer) har Re kommunes helsehus et
potensial for en dekningsgrad på 35%. Om en beregner dekningsgrad i forhold til antall plasser i
bruk av Re per juli 2017 blir dekningsgraden som følger:

93 plasser i bruk (87+6)/330 innbyggere over 80 år = 28% dekningsgrad
Re kommune har ikke full dekning til enhver tid på sine 44 plasser i omsorgsboliger, men ligger

så langt i 2017 på et snitt på ca 43 plasser i bruk. Dette har ingen nevneverdig betydning for
beregning av dekningsgrad. Som i Tønsberg ligger det en feilkilde i beregningen av
dekningsgrad ettersom plassene i Re Helsehus også benyttes av personer under 80 år, og i
varierende grad i løpet av året.

Sammenlignet med Tønsberg ligger Re kommune på en betydelig høyere dekningsgrad
enn Tønsberg ut fra plasser i bruk. Re’s ledige kapasitet tyder på en utbyggingsgrad i
det øvre sjiktet når det gjelder boliger og institusjoner med heldøgnsbemanning per
2017.
Om en i 2017 ser befolkningen over 80 år i Tønsberg og Re samlet (2422 innbyggere),
og relaterer dette til antall heldøgns omsorgsplasser i bruk i begge kommunene (485)
har vi samlet sett en dekningsgrad i 2017 på cirka 20%. Tønsberg gir det største
utslaget med størst befolkning og et større antall plasser og drar den relativt høye
dekningsgraden i Re på 28% ned.

Tabelloversikt dekningsgrader heldøgnsbemannede boliger for eldre (80+). Behov for
nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser fra 2020-2040 ut fra ulike dekningsgrader.
I tabellene under beregnes behovet for antall nye heldøgns omsorgsplasser ut fra ulike
dekningsgrader, grafisk fremtilt.
Merk at tallene som er satt opp i tabellen under grafene på de neste sidene er antall nye
heldøgnsbemannede plasser per 5 års intervaller som igjen er relatert til nettovekst
antall 80 åringer samme periode. Alle tallene kan således summeres og summen vil
vise hvor mange slike plasser kommunen samlet sett, enten selv eller i samarbeid med
private, må bygge eller disponere i perioden 2020-2040 for å møte de ulike
dekningsgradene.
Nye Tønsberg kommune må sammen ta stilling til hvilken dekningsgrad man skal legge
til grunn for utbyggingsplaner for helse- og omsorgstjenesten og dette følges opp i egen
sak til fellesnemnda.
På grunn av ledig kapasitet i Re Helsehus, 20 plasser, og netto tilvekst av antall plasser
på nye Hogsnes sykehjem er det først fra 2025 at kommunen må ha planer for antall
heldøgns omsorgsplasser med en bestemt dekningsgrad. Se figurene under.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Fra 2020 slås Re og Tønsberg kommune sammen og nye Tønsberg kommune må
håndtere økningen i antall eldre fra 2020.
Konklusjon:
Nye Tønsberg kommune bør ha en vedtatt dekningsgrad for heldøgns omsorgsplasser
som kan danne utgangpunkt for utbyggingsplaner. Dekningsgraden bør ligge på et nivå
som ivaretar de endrede kjennetegn ved fremtidens eldre som er beskrevet i både
strategiplan aldersvennlig kommune, og i strategiplan fremtidens eldreomsorg.
Bruk av ny teknologi, bedre helse, økt bruk av hverdagsrehabilitering, og flere

støttetiltak overfor pårørende er noen av tiltak som skal gjennomføres for å møte et
betydelig økt antall eldre i årene fremover. Det er nærliggende å anta at disse tiltakene
og de endrede kjennetegn ved fremtidens eldre vil påvirke behovet for heldøgns
omsorgstjenester og heldøgnsplasser. Trolig vil behovet være lavere enn i dag, og også
utsette behovet for en heldøgns omsorgsplass med måneder eller år.
Administrasjonen i Tønsberg og Re kommuner vil samarbeide om en egen sak til
fellesnemnda vedrørende hvilken dekningsgrad nye Tønsberg kommune bør ha som
utgangspunkt for planlegging av nye heldøgns omsorgsplasser. Saken skal så langt
som mulig konkretisere behovet for type heldøgns omsorgsplasser, langtidsplasser
institusjon, korttids-/avlastnings-/rehabiliteringsplasser og plasser i heldøgnsbemannede
omsorgsboliger.
Videre behandling
Saken avsluttes i helse og omsorgsutvalget
Tønsberg, 10.09.2017

Tove Hovland
kommunaldirektør
Trond R. Frøyen
seniorrådgiver
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Vedlegg:
29.9.17 Oppsummering Brukerundersøkelse BPA

Innledning – hva saken gjelder:
Denne saken orienterer om BPA-ordninger for brukere over 18 år i Tønsberg kommune.
Sakene presenterer også resultatene fra brukerundersøkelsen gjennomført for brukere
av BPA-ordningen sommeren 2017.
Faktagrunnlag:
Virksomhet helse og omsorgstjenester i bemannede boliger administrerer kommunens
BPA-ordninger for brukere over 18 år. Per oktober 2017 er det 15 aktive vedtak. Ved
alle nye vedtak utleveres Helsedirektoratets opplæringshåndbok for BPA.
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/960/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok-brukerstyrtpersonlig-assistanse-BPA-IS-2313.pdf. I tillegg får arbeidsleder «veileder for Brukerstyrt personlig

assistanse (BPA) for arbeidsleder» som ligger på Fylkesmannens hjemmeside.
Arbeidsleder får også tilgang til gjeldende lov og avtaleverk.
Brukere over 18 år, som får vedtak om BPA skal selv være arbeidsledere for sine
assistenter.
Oppfølgingen av BPA ordningen:

Tønsberg kommune arrangerer årlige fagdager for sine arbeidsledere. På fagdagene
inviteres eksterne og interne foredragsholdere som skal bidra til at arbeidsleder settes i
stand til å være gode ledere. Årets tema på fagdagen var Etikk og Refleksjon, hva er
utfordrende og hva fungere godt i oppgaven som arbeidsleder.
Evaluering av dagen viser at arbeidsledere opplever fagdagene som nyttig og
inspirerende. Arbeidsledere gir uttrykk for at de ønsker dette som en sosial arena der de
kan diskutere med de andre arbeidsleder.
Innen utgangen av 2017 vil alle aktive BPA ordninger være koblet til turnusprogram
GAT i kommunen. Turnusprogram bidrar til å sikre at arbeidsmiljøloven blir fulgt, samt
større forutsigbarhet og kontroll på budsjettrammene.
Brukerundersøkelse:

HOB har utarbeidet en enkel brukerundersøkelse (se vedlegg) for BPA-ordningen.
Dette for at HOB skal kunne gi bedre oppfølging og bistand til den enkelte
bruker/arbeidsleder, samt identifisere eventuelle områder som kan videreutvikles.
Undersøkelsen ble utført sommeren 2017 ved at alle brukere med vedtak om BPA fikk
undersøkelsen tilsendt pr. post. Vedlagt var også frankert svarkonvolutt. HOB fikk inn
11 svar på undersøkelsen.
Resultatene av undersøkelsen viser generelt høy tilfredshet med ordningen. To brukere
har i undersøkelsen gitt utrykk for at de ønsker ekstern leverandør av BPA tjenesten. I
undersøkelsen kommer det også frem at brukere opplever det som tidvis vanskelig å få
kontakt med ansvarlig for ordningen i virksomheten. Virksomheten har selv opplevd
ordningen som sårbar, og har bedret ordningen ved å tilsette en koordinator som daglig
bistår med administrering av merkantile oppgaver knyttet til ordningen. Det er nå to
ansatte i virksomheten som administrerer BPA ordningen.

Rettslig grunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
En brukerundersøkelse årlig er nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på at BPAordningen fungerer etter intensjonene. Etter brukerundersøkelsen i 2017 har HOB
bedret ordningen ved å tilsette en koordinator som daglig bistår med administrering av
merkantile oppgaver knyttet til ordningen.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Barn og unge administrerere egen BPA-ordning for personer under 18 år.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Tønsberg kommune er ansvarlig for alle tjenester som ytes til våre tjenestemottakere.
Dette gjelder både dersom tjenestene ytes via privat aktør eller av kommunens egne
ansatte. HOB har i dag 15 brukere med vedtak om BPA, og opplever å ha god kontroll
på ordningen. Dette gjenspeiles i brukerundersøkelsen som ble gjennomført sommeren
2017.
Videre behandling:
Saken avsluttes i UHO.
Tønsberg,

Tove Hovland
kommunaldirektør
Therese Offerdahl
virksomhetsleder
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Underliggende saker:
115/17, 893 270 272 Hotel Klubben AS - Hotel Klubben. Kontrollrapport 19.09.2017. Vedtak
117/17, 914 417 090 - KPC Event - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
121/17, 917 649 650 - Bache bar as - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
120/17, 918 371 915 - Nilsens catering AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak
116/17, 990 425 604 - Loggen Kystlag/Riggerloftets Shantykor - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak
119/17, 991 925 244 - Husvik og Nes vel - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak
118/17, 997 346 599 - Farmann Glass AS - TILBORDS Farmandstredet - Søknad om
skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
114/17, Brynjulf Eie - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

