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Sammendrag 

Forslag til nytt system for finansiering av sykehjemsplassene legges fram som oppfølging av  

verbalvedtak H36/2012: 

«Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi 

en vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.  

Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av 

bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken 

vurdere effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulige 

finansieringsmodeller.» 

 

Bystyret har behandlet saken i møtet 07.05.2014 sak 117, og vedtok følgende:  

«Bystyret viser til verbalvedtak H36/1 2 og forutsetter at byrådet fremmer en sak om nye  

prinsipper for tildeling av langtidsplass og prinsipper for prising av ulike typer langtidsplasser  

i forkant av budsjettfremleggelsen for 2015. »  

 

Byrådet startet arbeidet våren 2012 og har levert flere delrapporter til bystyret som følger som 

vedlegg til saken. 

Byrådet foreslår at bydelene skal betale en fast enhetspris for langtidsplassene i sykehjem, 

uavhengig av type plass. Bydelene foretar førstegangsvedtaket når en person skal ha plass på  

langtidssykehjem. Ved senere endringer av omsorgsnivå - mens personen bor på  

sykehjemmet - vil Sykehjemsetaten få ansvar for å tilpasse tilbudet til beboerens behov uten 

at det koster bydelene noe ekstra. Denne betalingsordningen gjelder kun for plasser i  

sykehjem og ikke andre heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Plasser for yngre demente ved  

Villa Enerhaugen vil ha kostnadsdekkende pris som i dag. For korttidsplasser,  

rehabiliteringsplasser og dagoppholdsplasser vil bydelene fortsatt fatte vedtak både første  

gang og ved revurderinger. 

 

Ordningen med fast enhetspris for langtidsplasser vil bidra til at mennesker som trenger  

sykehjemsplass får et tilbud som er tilpasset deres behov ut fra tverrfaglige 

vurderinger/medisinske og sosialfaglige vurderinger. Dette gjelder både når bydelene gjør  
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førstegangsvedtaket og når sykehjemmene foretar revurderinger i forbindelse med at 

beboerens omsorgsbehov endres. 

 

Undersøkelser viser at de fleste eldre ønsker å bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig. 

Denne saken redegjør for hvordan subsidiering av sykehjemsplasser har hatt innvirkning på  

bydelsøkonomien og skapt en ubalanse mellom bydelene i forhold til det kriteriesystemet som  

bystyret har vedtatt. Sammen med fast enhetspris foreslår byrådet derfor at deler av  

subsidieringen av langtidsplasser blir liggende i etaten og at deler av den legges til  

bydelsrammen. Dette gir bydelene større handlingsrom for å vurdere brukernes behov ut fra  

tverrfaglige kriterier, og slik kunne møte dem med tjenester og tilpassede tilbud i tråd med  

deres behov og ønsker, både når de ønsker om å bo hjemme, og når de har behov for  

sykehjemsplass. Dersom behovet for sykehjemsplass oppstår, vil det gjøre det lettere for  

bydelene å gjøre førstegangsvedtak om rett type sykehjemsplass med en gang, siden det er  

fast enhetspris for langtidssykehjemsplasser. 

 

ASSS-sammenligninger og KOSTRA-tall viser at Oslo kommune har et høyere forbruk av 

sykehjemsplasser og lavere bruk av hjemmetjenester enn landet for øvrig. En fast enhetspris  

på sykehjem vil gi større handlingsrom for bydelene til å tilpasse vedtakene etter de behov og  

ønsker brukerne har. Dagens eldre legger i større grad vekt på aktiv aldring og egenmestring 

for slik å muliggjøre alderdom i eget hjem fremfor sykehjem. Dette er en utvikling vi også ser 

i andre land. 

 

Forslagene har vært ute på høring hos bydelene og oppsummering av høringssvar fra 

bydelene følger som vedlegg nr. 4. 

 

Nedenfor skisseres tre alternative finansieringsmodeller for sykehjemmene der ulik innretning 

av subsidiene for sykehjemsplasser utgjør forskjellen mellom alternativene. Alternativ 0 er 

videreføring av dagens finansieringsmodell, dvs. ingen prinsipielle endringer i forhold til 

2014. 

Alternativene 1 og 2 tar utgangspunkt i at det innføres en fast enhetspris for langtidsplasser. 

Alternativene berører den nåværende subsidieringen av sykehjemsplasser ulikt. 

 

Reduksjon av subsidiene for kjøp av sykehjemsplasser vil gi bydelene et økonomisk sett 

større handlingsrom for å yte tjenester til brukerne på rett omsorgsnivå. Prisene vil i større 

grad gjenspeile de reelle kostnadsforskjellene mellom sykehjemsplass og tiltak som er etablert 

i bydelene. De fleste eldre ønsker å bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig, noe som 

kan gi større livskvalitet for den enkelte. 

 

Prisen som bydelene må betale for langtidsplass vil bli høyere enn i dag og vil 

erfaringsmessig føre til at bydelene etablerer tilpassede og målrettede tjenester lokalt, særlig 

hjemmetjenester. Prisen for plasser med høyere omsorgsnivå blir lavere. Dette - sammen med 

at det er sykehjemmet som skal foreta revurderinger av omsorgsbehovet - vil gjøre det enklere 

å få gitt den enkelte sykehjemsbeboer rett omsorgsnivå. 

 

Sykehjemsetaten har en brutto budsjettramme på i underkant av fem mrd. kroner og bør kunne 

håndtere mindre tilpasninger uten at dette skaper problemer for driften. Eventuelle større 

endringer i etterspørselen vil kunne innebære behov for overgangsordninger. 

 

Alternativ 0 
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 Det innføres ikke fast enhetspris for langtidsopphold i 2015, og bydelene beholder 

vedtaksmyndigheten for å tildele alle typer langtidsplasser som i dag. 

 Subsidieringen av sykehjemsplasser beholdes som i 2014, og det foretas ingen 

endringer i finansieringsmodellen i 2015. 

 

Alternativ 0 innebærer at dagens finansieringsmodell videreføres, og at det ikke gjøres noen  

prinsipielle endringer i budsjettåret 2015. Dette alternativet innebærer at bydelene fortsatt vil 

ha ansvaret for å vedta endringer i omsorgsnivå for langtidsplasser og betale subsidierte og 

differensierte priser. 

 

Alternativ 1 

 Subsidieringen av sykehjemsplassene beholdes som i dag. 

 Det innføres fast enhetspris for langtidsplasser. Prisen beregnes som summen av 

driftskostnadene for alle typer langtidsplasser dividert med planlagt antall 

langtidsplasser. 

 Tilbakeføring av subsidier for langtidsplasser til bydelsrammen vurderes på nytt til 

budsjett for 2016. Dersom tiltakene ikke skal medføre tap for bydeler som kjøper 

mange sykehjemsplasser bør økt vekting av kriteriene for høy alder i kriteriesystemet 

for bydelsrammen vurderes parallelt. 

 

I dette alternativet vil den faste enhetsprisen for langtidsplass bli ca. kr 690 000 pr år i 2014. 

Fast enhetspris vil da bli ca. 50 000 kroner dyrere enn prisen som bydelene betaler for en 

ordinær sykehjemsplass i dag. Sykehjemsetatens finansieringsramme vil være uendret. Fast 

enhetspris vil få konsekvenser for bydelenes budsjetter. Utslagene er vist i vedlegg nr. 6. 

 

Alternativ 2 

 Kapitalutgifter for sykehjemmene og drift av trygghetsavdelingen finansieres i form 

av rammebevilgninger i Sykehjemsetatens budsjett. 

 Subsidieringen av korttidsplasser og dagoppholdsplasser videreføres som i dag som 

rammefinansiering i Sykehjemsetatens budsjett. 

 Deler av dagens subsidiering av langtidsplasser avvikles, og midlene tilbakeføres til 

bydelsrammen. 

 Den faste enhetsprisen bydelene skal betale for langtidsplasser settes til reell 

driftskostnad for ordinær plass, altså driftskostnad uten subsidier. For forsterkede 

plasser med høyere omsorgsnivå enn ordinær plass finansieres driftskostnader ut over 

ordinær plass som rammebevilgning til Sykehjemsetaten. 

 

I dette alternativet tilbakeføres deler av subsidiene til drift av langtidsplassene til 

bydelsrammen, og enhetsprisen som bydelene betaler for langtidsplasser oppjusteres 

tilvarende reell driftskostnad for ordinær plass uten dagens subsidier. Prisen som bydelene må 

betale for langtids sykehjemsplass vil bli høyere enn ordinær plass i dag. I dette alternativet 

vil fast enhetspris for langtidsplass være ca. k 790 000 pr. år i 2014. Dette alternativet vil også 

kunne gi en mer kostnadseffektiv tilpasning av tjenestetilbudet enn i dag. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg mener Alternativ 2 i byrådets innstilling til bystyret er best tilpasset 

bydelens behov da det gir et større handlingsrom 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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