
Ny virkelighet 

– Ny velferd

Orientering til Budsjettseminar 7. oktober 2021



Hva jeg skal snakke om

• HO i Bodø kommune leverer i sum gode tjenester til våre innbyggere

• Veksten i behov er her nå

• Vi har gode men dyre tjenester

• Betydelig vekst i tjenestebehov vil sammen med store innsparingskrav gi store utfordringer frem mot 2025

• Veien fremover: Yoda og en trapp…



HO i Bodø kommune leverer i sum gode tjenester til våre 
innbyggere



Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene i Bodø





Veksten i behov er her nå



Demografiendringer er kommunens største utfordring



Andel eldre øker og er en viktig årsak til at behovet for PLO 
tjenester øker dramatisk fremover



Dagens situasjon: Vi har gode men dyre tjenester

Ved å justere ned kostnadsnivået vil vi få en bærekraftig økonomi innen HO, og bidra til en 

bærekraftig økonomi for Bodø kommune fremover. 

Dersom HO skal ha mulighet til å få et driftsnivå på nivå med gitte rammer er vi nødt til å 

redusere betydelig i stort sett alle våre tjenester, og da særlig de med høy 

ansatte/pleiefaktor. 

Dette vil få som konsekvens en betydelig omstilling av antall ansatte, særlig i 

institusjonstjenestene og andre heldøgns tjenester innen rus/psykiatri, miljøtjeneste og eldre.



Agendarapport 2021 – vi drifter godt men dyrt



Dagens institusjonsdrift er betydelig dyrere enn snitt



Vi har noen flere sykehjemsplasser enn snitt



Kan vi fremdeles ha flere små sykehjem? Kan vi ha flere 6-
avdelings sykehjem? Har vi mulighet til endring?



Hjemmetjenestetilbudet må endres

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/

bodo/helse-og-omsorgstjenester

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bodo/helse-og-omsorgstjenester


Dagens tjenester må tas ned for å tilpasses rammer



Betydelig vekst i tjenestebehov vil sammen med store 
innsparingskrav gi store utfordringer frem mot 2025



Dagens bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i 
Bodø kommune framskrevet til 2040, prosentvis endring 
fra 2017

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Unike brukere kommunens tjenester 3 576 6 % 19 % 33 % 49 % 66 %

Avlastning i institusjon, plasser 91 7 % 24 % 44 % 63 % 79 %

Dagopphold, plasser 227 9 % 32 % 61 % 93 % 127 %

Langtidsopphold institusjon, brukere 393 2 % 26 % 54 % 89 % 128 %

Rehabilitering utenfor institusjon, brukere 1 437 6 % 20 % 35 % 52 % 69 %

Tidsavgrenset opphold utgreiing/behandling, brukere 518 9 % 30 % 56 % 84 % 114 %

Tidsavgrenset opphold habilitering /rehabilitering, brukere 122 8 % 24 % 39 % 53 % 66 %

Annet bosted, brukere 168 6 % 16 % 27 % 39 % 52 %

Hjemmetjenester i alt, brukere 2 043 6 % 19 % 33 % 49 % 66 %

Hjemmetjenester, daglige gjøremål, brukere 846 7 % 26 % 47 % 73 % 100 %

Kommunale akuttsenger, brukere (2015) 180 9 % 31 % 57 % 88 % 121 %

Kilde: Sintef Helse



HO-avdelingens arbeid med å tilpasse 
seg en lavere drift i 2020/2021

HO avdelingen har tatt ned driften med ca 95 mill. i løpet av 2020

HO avdelingen har tatt ned driften med ytterligere 42 mill. i løpet av 2021

- Furumoen (4/6 mill.kr.) og Rehabiliteringsavdelingen (5/7 mill. kr) 
har krav til politisk oppfølging, men kutt er lagt inn i budsjett…

- VT14 (1/2 mill. kr)… kutt er lagt inn i budsjett…



Effektiviseringskrav HO

Økonomiplan og budsjett 2021 2022 2023 2024

Effektiviseringstiltak ØP 2021 - 2024 (akkumulert) -56 079 -81 186 -83 705 -85 441

Effektiviseringskrav ØP 2020 - 2023 (uspesifisert, akkumulert) -8 092 -46 836 -72 566 -72 566

Effektiviseringskrav ØP 2019 - 2022 (uspesifisert, akkumulert) -4 300 -9 300 -9 300 -9 300

Totale effektiviseringskrav helse og omsorg akkumulert -68 471 -137 322 -165 571 -167 307



Gap mellom behov og rammer som må løses med 
effektivisering og kutt i tjenester

•I perioden 2022-2025 skal HO redusere 

driften sin med ytterligere 127 mill. 

Merkostnadene som følger av 

demografiutviklingen (Agenda Kaupang) 

øker i samme planperiode og vil i 2025 være 

122 mill. 

•I 2025 vil gapet mellom 

effektiviseringskravet og merkostnaden ved 

demografikostnadene være ca 250 mill. kr. 

•Under forutsetning om at 
effektivitetskravene ikke øker ytterligere 
mot 2030 og at det ikke tilkommer 
ytterligere økte kvalitetskrav, vil det 
fremskrevne økonomiske omstillingsbehovet 
være ca 440 mill i 2030.
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Flere selvhjulpne år, og nedgang i år med hjelpebehov?

I 2033 vil det være like mange 65+ som barn/unge (0-19)
Antall eldre over 75 år dobles mot 2040

http://aldersforsk.no/wp-

content/uploads/2018/10/NSA_Syse_oktober_2018_til_distrb.pdf



Hva skjer med veksten i tjenestebehov fremover?
Utfordringer

• 80 +

• Unge brukere med store behov

- Kommer plutselig, ikke budsjett, ikke bolig

• Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjeneste

- Tvangslov

- Helse Nord utviklingsplan

• Økte muligheter for, og krav til tjenestekvalitet 
fra

- brukere/pasienter

- ansatte

- Statlige organer

Leve hele livet

Kvalitetsreform

Demens  Palliasjon

Muligheter

•Effektivisering

•E-helse og velferdsteknologi

•Ansvar for egenhelse (85+?)

- Forebygge fysisk og 
psykisk helsesvekkelse

•Familie og frivillighet
- Vi må aktivere seniorressursene

•Boligpolitikk

- Boliger i sentrum(er)

- Arealplanlegging



Hvordan løser vi dette?



Vi må venstreforskyve i tråd med LEON prinsippet

•Større ansvar for egen helse og 
alderdom

•Dag/ettermiddag-

aktivitet, dagsenter, 

avlastning

•Hverdags-

rehabilitering

•Korttidsplasser

•HDO



2022: fra sykehjem til HDO og hjemmebaserte tjenester

•Dersom vi klarer å erstatte 130 av institusjonsplasser med bolig med døgnomsorg estimerer 
Agenda Kaupang en årlig innsparing på mellom 20 og 33 millioner kroner

• Vi bør samle våre tjenester i større og mer driftseffektive bygg og byggesoner

•Boligsosial plan bør ha en strategi for å samle eldre i lettstelte leiligheter i bydelssentra, lettdrevet 
for tjenestene

•Vi bør bredde velferdsteknologi og e-helseløsninger

•Vi må bygge kapasitet i hjemmebaserte tjenester før vi kutter i institusjonstilbudet. 

•Klarer vi å gi innbyggere helse- og pleietjenester hjemme lengre og i et større omfang enn i dag vil 
det bidra vesentlig til en mer bærekraftig økonomi



NAV er avgjørende



Politikken må ta stilling til nivå på tjenestene for 80+



Strategisk fokus



Slik løser vi oppdraget for fremtiden

• Det totale omstillingsbehovet i perioden frem til 2025 på 250 mill. kr og 
440 mill. kr mot 2030 må møtes med:

• Effektivisering

• Store strukturelle og organisatoriske endringer over tid

• En langsiktig vridning av tjenestene fra institusjon til hjemmebaserte 
tjenester 

• En betydelig reduksjon i helse- og omsorgsavdelingen øvrige tilbud

• Interne avklaringer av nivå på tjenester (UE / OK)

• Samspill med ansatte – kulturarbeid

• Innovasjons og utviklingskapasitet

-

• Styrket kapasitet på prosessarbeid

- Tjenesteendring

- Omstilling

- Innbygger/ansatte-dialog

•Uttrykke at det er et mål at 
innbyggere i Bodø skal i størst 
mulig grad mestre egen 
livssituasjon og bo lengst mulig 
i egen bolig



Omstilling er som 
AXE deodorant


