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BYDELENS HØRING I BYRÅDETS INNSTILLING I BYRÅDSSAK
166.2/2014 - NYTT SYSTEM FOR FINANSIERING AV
SYKEHJEMSPLASSER
Sammendrag:
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester etterspør bydelsutvalgenes tilbakemelding på
byrådets innstilling i byrådssak 166.2/14 Nytt system for finansiering av sykehjemsplassene –
en oppfølging av verbalvedtak H36/2012. Høringsfristen er satt til den 10. november.
Det bes derfor om at saken ferdigbehandles i AU 30.10.2014.
Saksframstilling:
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Finansieringsmodell for langtidsplasser besluttes som i alternativ 2. Dette innebærer
følgende:
l.l. Kapitalutgifter for sykehjemmene og drift av Trygghetsavdelingen finansieres i form
av rammebevilgninger i Sykehjemsetatens budsjett.
1.2. Dagens prissubsidiering av korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og
dagoppholdsplasser opprettholdes, og finansieres i form av rammebevilgning i
Sykehjemsetatens budsjett.
1.3. Dagens prissubsidiering av langtidsplasser avvikles delvis og midlene tilbakeføres til
bydelsrammen.
1.4. Den faste enhetsprisen bydelene skal betale for langtidsplasser settes til reell
driftskostnad for ordinær plass uten dagens subsidiering. For forsterkede plasser med
høyere omsorgsnivå finansieres driftskostnader utover fast enhetspris som
rammebevilgning til Sykehjemsetaten.
2. Den faste enhetsprisen reguleres hvert år med lønns- og prisjustering og vedtas under
bystyrets budsjettbehandling.
3. Kompensasjon til Sykehjemsetaten for ledighold av sykehjemsplasser tilsvarende en
beleggsprosent på 98 prosent for langtidsplasser og 96 prosent for andre typer plasser
videreføres.
Bydelen vil presisere følgende:
 Sikring av likeverdige inntakskriterier på tvers av bydeler i Oslo sikres best ved byrådets
forslag.
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Økt effektivitet og reduserte transaksjonskostnader er ivaretatt.



Gjennomgående ansvar for pasienter ved langtidsplasser - forhold mellom ansvar og
virkemidler er sammenfallende.
Det er et godt prinsipp med gjennomgående ansvar. Det er også viktig å tenke prinsipielt rundt
roller og ansvar og hvilke oppgaver som bør ligger hvor. Det bør derfor være en sentral
premiss for sykehjemsetaten og bydelene å ha et større reelt resultatansvar for de tjenester som
skal leveres enn det er i dag. Av hensyn til brukeren og hensynet til grensesnittet mellom
bydeler og SYE er det viktig at den som sitter med det økonomiske ansvaret, samtidig har
muligheter til å påvirke innsatsfaktorene som skal til for å lykkes. Byrådets forslag til nytt
grensesnitt gjør dette tydeligere. Spesielt er dette tydeliggjort når det gjelder langtidsplasser.



Styrking av bydelenes gjennomgående ansvar for pasienter i fase mellom hjemmetjenester,
hverdagsrehabilitering og korttidsopphold - forhold mellom ansvar og virkemidler er
sammenfallende.
Det bør i det videre jobbes ytterligere med ansvar og roller når det gjelder samarbeidet mellom
bydeler og SYE når det gjelder korttidsplasser. Kostnader kan fort løftes over til bydelene
dersom for stort beslutningsansvar legges til SYE. Bydelene sitter med det økonomiske
ansvaret og må derfor ha beslutningsmakt over hvor lenge brukeren skal være på korttidsplass
og når overgang til eget hjem er det beste for brukeren. Sykehjemsetaten må her være en av
leverandørene, i en større verdikjede, til bydelene. Byrådets forslag til finansieringsmodell for
korttidsplasser (rehabiliteringsplasser) ivaretar i stor grad dette hensynet. Beslutningsansvaret
for hvor lenge en bruker skal benytte seg av korttidsoppholdet må imidlertid tydelig legges til
bydelene. Dersom ikke dette gjøres, vil ekstra kostnader kunne veltes over på bydelene. Dette
ser vi tendenser til i dag der SYEs rehabiliteringsplasser er relativt kostnadskrevende og
kostnadsdrivende.



Finansieringsløsningen for langtidsplasser som foreslås i saken ivaretar i større grad
intensjonen bak kriteriesystemet. Løsningen sikrer også at ikke midler overføres til bydeler
med bedre levekår utenom kriteriesystemets intensjoner.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget i Bydel Alna støtter byrådsavdelingens innstilling til helse – og sosialkomitéen i
byrådssak 166.2/14 Nytt system for finansiering av sykehjemsplassene
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bydelsdirektør

Vedlegg:
Alle dokumenter i saken – høringsbrev og 7 vedlegg
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avdelingsdirektør

