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Sammendrag 

Kommunene Lærdal, Gol, Aurland og Hemsedal ønsker å styrke tilbudet av tjenester til brukere med 

rus- og psykiske lidelser, og har samarbeidet om et forprosjekt for å utrede denne muligheten videre.  

 

Forprosjektet er igangsatt etter en forstudie med samme tema, som avdekket at et interkommunalt 

samarbeid om et bo- og omsorgstilbud er mest hensiktsmessig for å utvikle effektive, fremtidsrettede 

tjenester av god kvalitet til psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester.  

Et bo- og omsorgstilbud i interkommunal regi kan gi økt kvalitet gjennom hele behandlingsforløpet, 

redusert sykefravær, lavere kostnader og redusert bruk av tjenester fra private leverandører.   

 

Formålet med denne rapporten er å gi deltakerkommunene et beslutningsgrunnlag som skal benyttes 

for å avgjøre om de skal forplikte seg til å etablere et interkommunalt selskap som skal etablere et bo- 

og omsorgstilbud til rus- og psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester. 

 

Forprosjektet har vurdert fag, økonomi, eiendom og juss i prosjektet. Det er etablert en 

styringsgruppe og en prosjektgruppe med arbeidsgrupper innen de fire hovedområdene. Gruppene 

har bestått av fagpersoner fra alle de fire kommunene. Prosjektet har vært diskutert med pårørende 

gjennom organisasjonen Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Sogn og Fjordane. 

De mener at dette prosjektet er svært viktig å få realisert fordi det pr i dag i stor grad mangler et 

tilstrekkelig godt faglig tilbud til denne brukergruppen.  

 

Styringsgruppen anbefaler at kommunene blir med i et interkommunalt samarbeid for 

brukere som er definert i Helsedirektoratets brukerforløp 3, som defineres som 

brukere med alvorlige og langvarige problem/lidelser. Dette er brukere innen   

 Rus og psykiatri (ROP) og tverrfaglig rusbehandling (TSB) 

 Psykiatri med behov for livslang behandling 

o Brukere med alvorlig sinnslidelse, i hovedsak i form av Schizofreni, 

med behov for bemannet psykiatribolig på grunn av omfattende 

funksjonssvikt og et høyt symptomtrykk skapt av lidelsen 

 Brukere som krever sikkerhetsoppfølging.  

 

Felles for disse brukerne er at de er en ressurskrevende brukergruppe der kommunen- 

og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for å behandle og følge opp. De må 

derfor ha et tett samarbeid om et helhetlig tilbud. Brukergruppen krever også stor 

innsats fra sine pårørende til å håndtere sine utfordringer.  

 

Prosjektet er en invitasjon til kommunene om å jobbe sammen for å strukturere helse- 

og oppfølgingstilbudet til en brukergruppe som er ressurskrevende. Alle de involverte 

kommunene opplever det som krevende å gi et tilstrekkelig godt tilbud til dem i dag. 
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Dersom kommunene gir sin tilsutning til et samarbeid om et  interkommunalt bo- og omsorgstilbud 

til psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester vil dette bidra til at hver kommune: 

● Styrker sin evne til å levere effektive tjenester av god kvalitet til brukerne  

● Forbedrer helse- og livssituasjon for brukerne   

● Bygger et robust og kompetent nettverk innenfor tjenesteområdet rus- og psykiatri  

● Styrker det helhetlige tjenestetilbudet gjennom interkommunalt samarbeid og samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten 

● Styrker evnen til kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet   

● Gir en bedre og mer helhetlig oppfølgingen av brukere innen rus- og psykiatri 

 

 

Overordnede målsettinger i hovedprosjektet 

Gjennom  hovedprosjektet vil vi: 

● Bygge egnede boliger for å ivareta behandling og botilbud med god kvalitet til brukere med 

rus- og psykiske lidelser 

● Bygge opp kompetanse som sikrer god faglig drift av bo- og omsorgstilbudet og som skal være 

et kompetansesenter for de samarbeidende kommunene gjennom et aktivt samspill med 

spesialisthelsetjenesten  

● Etablere og regulere både samarbeidet mellom deltakerkommunene og 

spesialisthelsetjenesten på en egnet måte  

 

Et interkommunalt tilbud til denne brukergruppen vil føre til en bedre behandling og hverdag for 

noen av de mest sårbare brukergruppene vi har i samfunnet vårt, og bidrar til at vi sammen kan bygge 

et omsorgstilbud der beboerne blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte, og i tillegg får bygget opp 

tilstrekkelig mestring til å leve et så godt liv som mulig med de(n) diagnosen(e) de har. Dette vil 

medføre en systematisert behandling og oppfølging av brukere som krever riktig kompetanse fra 

fagpersoner slik at bruker kan finne sitt funksjonsnivå. Dette legger igjen premisser for at samarbeid 

og samspill med spesialisthelsetjenesten utvikles og bedres. 

  

En tilslutning til et interkommunalt samarbeid for å gi et bedre tilbud til psykisk syke 

med behov for langvarige kommunale tjenester innebærer at: 

● De aktuelle kommunene vedtar å samarbeide om et interkommunalt selskap (IKS) for psykisk 

syke innbyggere med behov for langvarige kommunale tjenester. Tjenesten skal organiseres i 

henhold til «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten», og er i 

tråd med anbefalinger i Stortingsmelding 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet», der det oppfordres til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene. 

 

● Det startes opp interkommunalt omsorgstilbud for hovedforløps 3 brukere inndelt i 3 

brukergrupper; 
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o   Brukergruppe 1 brukere med rus- og psykiske lidelser og 

o   Brukergruppe 2 brukere med alvorlige sinnslidelser. 

o   Når kompetanse og erfaringer er tilstrekkelig anbefales det at det opprettes tiltak 

for brukergruppe 3 - brukere som krever høy sikkerhet 

 

● Det bygges 3 boliger à 6 boenheter i Lærdal kommune for brukergruppe 1 og 2, basert på 

befolkningsunderlaget i de 4 deltakende kommunene, fordelt på: 

o   1 bolig (6 boenheter) for brukergruppe 1 med heldøgnsbemanning 

o   1 bolig (6 boenheter) for brukergruppe 2 med bemanning dag/kveld 

o   1 bolig (6 boenheter) for brukergruppe 2 med heldøgnsbemanning 

 

● Det er vurdert som en utfordring at brukere må flytte fra andre kommuner til Lærdal for å få 

et faglig tilfredsstillende tilbud. For enkelte brukere vil ikke det å flytte ut av kommunen 

endre seg all den tid kommunene kjøper private tjenester som er lokalisert andre steder enn i 

egen kommune. Brukere og pårørende må i størst mulig grad selv få bestemme om de ønsker 

å flytte til det interkommunale bo- og omsorgstilbudet for å få et kvalitativt bedre tilbud. 

Dersom de ikke ønsker å flytte, må kommunene finne et tilbud til dem i egen kommune. Det 

kan kanskje være enklere å flytte nye brukere til bo- og omsorgstilbudet enn de som allerede 

har et etablert tilbud. 

 

● Det kan være ulike måter å finansiere et IKS som skal drive et bo- og omsorgstilbud. Selskapet 

kan finansieres med egenkapital fra kommunene, eller det kan lånefinansieres. Vi legger til 

grunn at selskapet får en låneramme. Utover dette, kan man regne med: 

● Bortimot 50% av investeringskostnadene kan tilføres som tilskudd fra Husbanken 

● Refusjonstilskudd per bruker  

 

Kommunene kjøper private tjenester til brukere i den aktuelle brukergruppen pr i dag. Det er 

ikke uvanlig at kjøp av private tjenester til en bruker fort kan koste opp mot 9 millioner 

kroner pr år. Etablerte tilbud som fungerer tilfredsstillende kan kommunene vurdere å 

videreføre, eller overflytte til det interkommunale bo- og omsorgstilbudet på sikt, mens nye 

brukere bør vurderes inn i tiltaket.  

 

Ved å gi tjenester til en bruker i et IKS vil man sikre at kommunene: 

● Levere god kvalitet på tjenestene 

● Få bedre tjenester ut av hver krone 

● Levere tjenester rimeligere enn private aktører 

● Sørge for at kompetansen om bruker og faget er tilgjengelig for kommunene 

● Gi kommunene full kontroll med tjenestene som ytes  

 

● Fordeling av antall plasser og kostnader for IKS (både oppstart og drift) baserer seg på en 

fordelingsnøkkel på antall innbyggere i kommunene slik det går frem av tabellen under. 18 
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boenheter krever en investering på knappe 60 millioner kroner. Det kan påregnes tilskudd fra 

Husbanken på ca kr 26 millioner. Det kreves en lånefinansiering på ca 34 millioner kroner og 

en årlig driftskostnad inklusive finanskostnader på 23,5 millioner kroner. Når selskapet er i 

drift, vil kostnader bli fordelt etter faktisk bruk i forhold til hvor mange brukere hver enkelt 

kommune til enhver tid har i det interkommunale bo- og omsorgstilbudet. Kommunenes 

kostnader vil også være avgrenset til innslagspunktet for refusjon fra staten for ressurs-

krevende brukere. En kostnadseffektiv drift i forhold til private aktører vil komme staten til 

gode.  

 

Kommune Antall 
innbyggere 

Antall plasser  

Lærdal 2 162 3 

Aurland 1 772 3 

Hemsedal 2 445 4,5 

Gol 4 576 7,5 

Totalt 10 955 18 

Figur 1 - Antall innbyggere og plasser fordelt på kommuner. 

 

● Brukere i de 3 brukergruppene kommer inn under Helsedirektoratets definisjon på særlig 

ressurskrevende brukere, og fyller derfor kravene til refusjon av 80 % av faktisk påløpte 

direkte lønnsutgifter (fratrukket øremerkede tilskudd, brukerbetaling) over kr 1 235 000. 

Basert på beregninger kan kostnad pr bruker i de ulike brukergruppene forventes å bli: 

 

 Brutto kostnad pr 
bruker  

Netto kostnad pr bruker  
(inkludert refusjon) 

 

Brukergruppe 1 - 
heldøgnsbemanning 

Kr 1 976 872 Kr 1 484 177 

Brukergruppe 2 - 
heldøgnsbemanning 

Kr 1 976 872 Kr 1 484 177 

Brukergruppe 2 - 
bemanning på dag/kveld 

Kr 1 046 551 Kr 1 046 551* 

Brukergruppe 3 - 
heldøgnsbemanning 

Kr 4 856 682 Kr 2 146 824 

* Beløpet er under innslagspunkt for refusjon 

Figur 2 - Kostnader per bruker fordelt på brukergrupper.  

 

● Kommunene har selv oversikt over antall brukere i de ulike brukergruppene i egen kommune, 

samt en delvis oversikt over potensielle brukere i nær fremtid. Kommunene bør ta med i 

betraktning at de i løpet av kort tid kan få brukere i alle brukergruppene som tilflyttere i 
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kommunen, og må da på kort tid etablere tiltak med opptil flere ansatte på en bruker gjennom 

døgnet. 

 

● Kommunene forplikter seg til å delta i utarbeidelse av et helhetlig brukerforløp for de aktuelle 

brukergruppene slik at det utarbeides et identisk brukerforløp i alle de deltakende 

kommunene 

 

● De deltakende kommunene får tilgang på fagkompetanse som kan bidra til kompetanseheving 

i egen kommune gjennom 

○  Samarbeid om brukere 

○  Fag- og kvalitetssystem 

○  Fagnettverk 

○  Kombinasjonsstillinger 

○  Mulighet for hospitering 

 

● Medleverturnus skaper ulike positive fordeler for både brukere og ansatte 

○  Medleverturnus skaper stabilitet for bruker 

○  Medleverturnus er attraktiv arbeidsordning for ansatte 

○  Rekrutteringen kan gjøres i et større geografisk område 

○  Medleverturnus tiltrekker seg ofte menn  

 

● Det interkommunale tiltaket bygges på egnet tomteareal i Lærdal kommune som ivaretar de 

kriterier som er satt til 

○  Nærhet til kollektivtransport 

○  Nærhet til natur 

○  Sentral beliggenhet 

○  Nærhet til sykehus 

○  Nærhet til sosiale tjenester 

○  Sosialt nettverk  

 

● Endelig investeringsbeslutning må tas etter en anbudsrunde på bygging av det 

interkommunale bo- og omsorgstilbudet 

 

● Planleggingsfasen i hovedprosjektet finansieres primært gjennom den samlede 

finansieringen. Kommunene forplikter seg imidlertid til finansiering av denne fasen selv om 

hovedprosjektet ikke blir realisert.  

Hovedprosjektet vil søke om eksterne midler fra ulike finansieringskilder for å dekke 

prosjekteringskostnader i hovedprosjektet.  
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Beslutning om deltakelse i et hovedprosjekt forventes innen 1. juli 2019. Første milepæl vil være 

etablering og oppstart av det interkommunale selskapet innen 01. juli 2019. Det interkommunale 

selskapet vil deretter få ansvaret med å styre prosjektet frem mot åpning estimert i 2020-2021. 

 

Styringsgruppen er åpen for videre dialog mot en endelig løsnig for å finne de gode 

tilnærmingene for å dekke de ulike behovene i kommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Det interkommunale prosjektets ulike delprosjekt 

 

  

Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt 

 Faktakartlegging 

 Intervjuer 

 Kartlagt nasjonale 
føringer 

 Kartlagt dagens 
situasjon 

 Mulig organisasjon 
 

 Behandlingsmodell 

 Kvalitet- og 
fagsystem 

 Valg av 
organisasjonsform 

 Funksjonsspesifiseri
ng bygg og eiendom 

 Drifts- og 
investeringsbudsjett 

 

 Formalisere samarbeid 

 Detaljutforming av bygg  

 Fag- og behandlingsmodell 

 Utlysning av byggeprosess 

 Etablere driftsorganisasjon 

 Ansatte personnel 

 Utforme styrings- 
dokumenter 

 

1. januar 2018 
Beslutning om å delta i 

forprosjekt  
 

1. april 2019 
Investeringsbeslutning for 

deltakelse i hovedprosjektet  
 

 

Oppstart av interkommunalt 
bo- og omsorgstilbud til psykisk 
syke med behov for langvarige 
kommunale tjenester 

Hovedprosjekt 
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Ordforklaringer 

Hovedforløp 3 Helsedirektoratets inndeling av brukere med rusmiddel- og psykiske 

lidelser som er alvorlige og langvarige, og som kommunen og 

spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for å behandle 

Brukergruppe 1, 2 

og 3 

Prosjektets inndeling av Hovedforløp 3 brukere for å differensiere de 

ulike brukerne i 3 grupper med ulike behov for oppfølging  

Behandlingstilbud  Behandlingstilbud som det interkommunale bo- og omsorgstilbudet skal 

levere til brukere om kommunene 

 

Brukerforløp Den totale tilbudet som bruker kan få gjennom spesialisthestetjenesten, 

det interkommunale bo- og omsorgstilbudet og i hjemkommunen 

Behandlingsforløp Forventet lengde på behandling for bruker gjennom livet 

Brukergrunnlag Forventet antall brukere i det aktuelle geografiske område 

ROP En forkortelse for en brukergruppe med Rus Og Psykiske lidelser 

Symtomtrykk Intensiteten av det samlede symptombildet pasienten opplever 

Funksjonsnivå En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser, og hvor stor 

evne personen har til å forstå og utføre handlinger 

Schizofreni En alvorlig sinnslidelse karakterisert med alvorlig funksjonsvikt og 

kronisk psykose 

Sikkerhetspasienter En samlebetegnelse for brukere som har alvorlig psykisk lidelse, og særlig 

utfordrende eller farlig atferd 

Medleverturnus Ansatte arbeider flere dager i strekk, iht medleverforskriften, og har 

lengre friperioder 

Pakkeforløp for 

psykisk helse og rus 

Et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal 

bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid 
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Innledning  

Bakgrunn for forprosjektet 

Av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m1 (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1  

fremgår det at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder 

personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer 

eller nedsatt funksjonsevne. 

Fra 1. januar 2019 innføres kommunal betalingsplikt2 for utskrivningsklare pasienter også innenfor 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB). Fra samme 

dato kommer i tillegg endringen som innebærer at betalingsplikten også skal gjelde for pasientenes 

oppholdskommune og ikke folkeregistrerte kommune3 

 

Videre har kommunene et ansvar jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 7-11 for å sørge for at det blir 

utarbeidet individuelle planer, og at planarbeidet koordineres. 

 

Kommunene i Indre Sogn har over flere år sett behovet for å etablere et tilbud til brukere med rus- og 

psykiske utfordringer med behov for langvarige kommunale tjenester. Dette baserte seg på erfaringer 

der man ikke i stor nok grad har vært i stand til å levere gode og stabile tjenester til brukere innen 

dette området. Helse Førde har stilt spørsmål ved om kommunene tilbyr riktige tjenestetilbud til 

brukerne som overflyttes til videre oppfølging i kommunehelsetjenesten.  

 

På bakgrunn av disse problemstillingene ble det i 2015, etter initiativ fra Lærdal kommune, innvilget 

midler fra Fylkesmannen til en forstudie for å undersøke muligheten for å utvikle et interkommunalt 

samarbeid om bo- og omsorgstilbud til psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester.  

8 kommuner i Sogn, samt Hemsedal i Buskerud, deltok i forstudien, som i stor grad understreket at 

behovet var stort for tilrettelagte heldøgnsbemannede bo- og omsorgstilbud til psykisk syke med 

behov for langvarige kommunale tjenester.   

I forstudien beskrev fagpersoner at det er behov for følgende tjenester og kompetanse i deres 

kommuner: 

● Heldøgnsbemannet boligtilbud 

● Bo- og aktivitetstilbud til brukere innen rus- og psykiatri 

● Tverrfaglige tjenester 

● Aksept for at mange brukere har nok med å komme seg gjennom egen hverdag. Trygghet og 

stabilitet er derfor svært viktig 

                                                             
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115?q=kommunal%20betaling%20for%20utskrivningsklare%20pasienter 

3 https://sykepleien.no/2019/01/her-er-regelendringene-i-helsevesenet-fra-1-januar-2019 
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● Bedre forberedelser ved overgang til eldreomsorg 

● Økt behov for kompetanse og personalressurser 

● Tilbud om å bo i egen kommune for å opprettholde nærhet til familie og venner i de tilfeller 

der det er relevant 

● Dagtilbud 

 

I tillegg var det enighet blant fagpersonene i kommunen at det var høy slitasje på ansatte i tiltak med 

tett oppfølging av brukere. Slitasjen førte til stor utskifting av personalet, lav stabilitet og dårlig 

forutsigbarhet for brukerne. Det ble sett på som svært fordelaktig at man gjennom et interkommunalt 

tilbud kunne ha mulighet for kombinasjonsstillinger mellom hjemkommunen og bo- og 

omsorgstilbudet for å bygge fagkompetanse og gi tilhørighet til et større arbeidsmiljø innen fagfeltet. 

 

I forstudien ble det konkludert med at et interkommunalt samarbeid er egnet til å skape et stabilt, 

forutsigbart og faglig godt tilbud til brukere. Det vurderes også som realistisk å oppnå 

stordriftsfordeler som kan gi lavere driftskostnader, bygge attraktive fagmiljø og fagnettverk for 

ansatte som arbeider med psykisk syke som har et behov for langvarige kommunale tjenester. 

 

Det ble avdekket at kommunene har store utgifter til brukergruppene innen rus og psykiske lidelser, 

og at flere av kommunene kjøper tjenester fra private leverandører for å ivareta et faglig forsvarlig 

tilbud. Kommunene ønsker å levere tjenester i egenregi, men hindres ofte av manglende tilgang på 

riktig og tilstrekkelig fagkompetanse. Kommunene erkjenner også at det er utfordrende å yte tjenester 

til brukergruppene på egenhånd.  

 

Basert på resultater av forstudien ble det søkt om ytterligere tilskudd fra Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane for å gjennomføre et forprosjekt. Fylkesmannen innvilget søknaden om tilskudd, og 

kommunene Lærdal, Aurland, Hemsedal og Gol har deltatt i forprosjektet. I tillegg har Helse Førde 

deltatt med to representanter for å bistå i helsefaglige spørsmål. 

 

Både rådmenn og fagpersoner i kommunene Lærdal, Gol, Aurland og Hemsedal er enige i at det er 

særdeles utfordrende for  kommunene  å levere gode, stabile tjenester knyttet til rus og psykisk syke 

brukere. Arbeidsformen for å ivareta denne brukergruppen er i følge styringsgruppen i forprosjektet 

ikke fremtidsrettet, og det er nødvendig å tenke nytt både i forhold til innhold og kvalitet i tjenesten, 

samt hvordan man sammen kan finne gode og bærekraftige løsninger.  

 

I tillegg til forventede stordriftsfordeler gjennom et interkommunalt samarbeid, har prosjektgruppen 

arbeidet etter to hypoteser: 

 

1. Den største gevinsten i et interkommunalt samarbeid vil være kapasiteten til å 

levere bedre tjenester og mer helhetlige  brukerforløp med den kvalitet som 

brukerne har krav og behov for.  
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2. Et interkommunalt samarbeid vil gi mulighet for kombinasjonsstillinger og 

styrke det faglige nettverk i alle kommunene. Effekten anses å kunne bli en 

helhetlig styrking av arbeidet innen rus- og psykiatrifeltet i alle 

deltakerkommunene.  

 

En konsekvens av disse hypotesene vil være at et interkommunalt samarbeid bør se på om etablerte 

strukturer og arbeidsmåter innen rus- og psykiatrifeltet kan forbedres når man arbeider på tvers av 

kommune- og fylkesgrenser.  

 

Et interkommunalt samarbeid er også en mulighet for å legge til rette for innovasjon og utvikling, i 

samspill med spesialisthelsetjenesten, av en ny og fremtidsrettet løsning for hvordan kommunene 

håndterer brukere med komplekse rus- og psykiske lidelser i et faglig forsvarlig samarbeid.  

 

Kommuner må de nærmeste årene håndtere økte krav til kvalitet, redusert inntektsvekst og 

demografisk endring som gir flere eldre og redusert vekst i antall personer som er i arbeidsfør alder. 

Et interkommunalt samarbeid kan derfor være et steg i riktig retning for å kunne styrke 

tjenestetilbudet i kommunene gjennom å bygge en mer robust og kostnadseffektiv organisasjon. Et 

samarbeid vil også i større grad legge til rette for kompetanseoverføring og nettverksbygging.  

 

Hensikten med forprosjektet er å utarbeide en rapport som gir hver enkelt kommune 

tilstrekkelig informasjon til å beslutte om de vil vere med på å etablere et 

interkommunalt bo- og omsorgstilbud til psykisk syke. Tilbudet er begrenset til å gjelde 

brukere i Helsedirektoratets hovedforløp 3 med behov for langvarige kommunale 

tjenester. 

 

En spesiell takk 

På vegne av styrings- og prosjektgruppene må det rettes en stor takk til Helse Førde og de 4 

kommunene som har deltatt i forprosjektet, og som har bidratt til gode informative diskusjoner 

underveis i prosjektperioden. Det er ingen tvil om at helseforetaket og de aktuelle kommunene har 

dyktige fagpersoner som representerer faget på en forbilledlig måte. 

 

Videre må det rettes en spesiell takk til sentrale personer i LPP Sogn og Fjordane for konstruktiv 

dialog,  innspill og vennlige spørsmål underveis om hvor langt prosessen har kommet.  
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Del 1 - Fagområde  

Historisk utvikling innen tjenester til mennesker med 

psykiske lidelser 

I løpet av de siste 50 årene har det skjedd store endringer i organiseringen av tjenestetilbudet til 

mennesker med psykiske lidelser i Norge. Tjenestene har gått fra store psykiatriske sykehus til 

desentralisering og utvikling av distriktspsykiatriske sentre (DPS). I dag ser vi at psykisk helse er 

integrert i de generelle helse- og omsorgstjenestene og sosialt arbeid i lokalsamfunnet4.  

Samtidig ser vi at antall liggedøgn i spesialisthelsetjenesten reduseres og antall polikliniske 

konsultasjoner øker kraftig. Konsekvensen av dette er at pasienter i spesialisthelsetjenesten skrives ut 

hyppigere og gis poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten.  

 

 

Figur 4 - Viser endring i tallet på liggedøgn og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne i Helse Førde i 

perioden 2005 - 2015 

 

Tilbakemeldinger fra forstudien var at veiledningsplikten til spesialisthelsetjenesten ikke alltid ble 

etterlevd, og små og mellomstore kommuner satt igjen med svært krevende brukere.  I følge 

Regjeringens rundskriv av 1. juli 20135, skrives det at det er:  

 

“... en grunnleggende forutsetning i samhandlingsreformen er at veksten i bruk av 

spesialisthelsetjenester skal dempes ved at en større del av helse- og 

omsorgstjenestene ytes av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 

forutsetter imidlertid at kommunen har den nødvendige faglige kompetanse og kapasitet 

slik at helsehjelpen kan utføres forsvarlig” 

 

 

                                                             
4https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/965/UT-rapport%20IS-
2314%20Internasjonalt%20perspektiv%20psykisk%20helsetjeneste.pdf 
5 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/hoeringer_kta/dokumenter/rundskriv_i-3_2013.pdf 
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Finansiering og utgifter 

1.januar 2017 kom forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern. Det innebærer at kravene til varsling og 

nødvendig samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er innført. Satsen for 

utskrivningsklare pasienter med somatiske lidelser er i 2018 på kr 4 747 kroner pr døgn6. 

Helsedepartementet innførte samme betalingsplikt for pasienter innen psykisk helse fra 1. januar 

20192. I tillegg til  at betalingsplikten også skal gjelde for pasientens oppholdskommune og ikke 

folkeregistrerte kommune3. 

 

Brukere med langvarige rus- og psykiske lidelser kommer som regel inn under refusjonsordning for 

ressurskrevende brukere. Det kan søkes om refusjon for kostnader etter innslagspunktet på                 

kr 1 235 0007 som omfatter påløpte, direkte lønnskostnader, med en kompensasjonsgrad på 80 

prosent.8 Når bruker fyller 67 år faller muligheten for å søke om refusjon som ressurskrevende bruker 

bort. 

 

Den “Gyldne regel” 

Av Helse og omsorgstjenestelovens kapittel 61, fremgår det at kommuner og helseforetak er forpliktet 

til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse 

og omsorgstjenester. Fra overordnede helsemyndigheter i Norge er det kommet krav om å innføre den 

Gyldne regel9, som innebærer følgende krav til de regionale helseforetakene: 

 

“Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske 

sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk 

helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 

avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 

(helseforetak og «private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske 

konsultasjoner).” 

 

I praksis betyr dette at rus- og psykiske lidelser skal sidestilles og prioriteres høyere enn andre 

helseutfordringer. Ifølge Helsedirektoratet9 er det ingen av de fire regionale helseforetakene som fullt 

ut oppfyller kravet om sterkere vekst i kostnader til psykisk helsevern og TSB fra 2015 til 2016. 

 

 

 

 

                                                             
6 https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienter 
7 https://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Rundskriv%20IS-4%202018.pdf 

8 https://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester#tildelingskriterier 
9https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2017%20Anal
ysenotater/12-2017%20Prioritering%20av%20psykisk%20helsevern%20og%20TSB%20-%20Den%20gylne%20regel.pdf 
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Brukerforløp 

Kommunehelsetjenesten er viktigste inngangsport til helsetjenesten. Helsehjelp skal baseres på 

pasientens behov og samtidig sikre hensiktsmessig bruk av samfunnets kompetanse og ressurser. 

Fastlegen har et godt utgangspunkt for vurdering fordi vedkommende ofte har god kjennskap til sine 

pasienter, og blant annet kan vurdere koblinger mellom somatiske symptomer og psykiske plager. For 

pasienter som kommunehelsetjenesten ikke har et godt nok tilbud til, skal det finnes et lokalbasert 

tjenestetilbud som dekker alt fra tilgang til spesialistkonsultasjoner til rehabiliteringstjenester og 

boligsosiale tiltak.  

 

De fleste med milde eller moderate psykiske lidelser bor i egen bolig, er i jobb eller går på skole, og 

klarer seg i hovedsak selv dersom det er god tilgang på konsultasjonsbaserte tjenester som fastlege, 

psykiatrisk sykepleier, psykolog og psykiater. Andre brukere trenger støtte fra andre psykososiale 

tjenester innen spesialisthelsetjenesten, over kortere eller lengre tid.  

 

De brukerne inne rus- og psykiatri med størst behov er også de som representerer størst utfordring, 

både faglig og økonomisk. Denne brukergruppen er brukere vi kan regne som “de dårligste av de 

dårlige” innen rus - og psykiatri, og kommunene opplever det som spesielt krevende å håndtere denne 

brukergruppen. Resultatet blir ofte at man kjøper private tjenester for å i det hele tatt kunne tilby 

tjenester.  

 

 

Forekomst av psykiske lidelser i befolkningen 

I løpet av ett år vil mellom 10-30 %10 av den voksne befolkningen i Norge få psykiske symptomer som 

fyller kriteriene for minst èn psykisk lidelse. Omtrent halvparten av disse vil fylle kriteriene for to 

psykiske lidelser10. Mange med psykiske lidelser har samtidig et rusmiddelproblem11. 

Livstidsforekomsten (misbruk, skadelig bruk eller avhengighet) av en ruslidelse blant personer med 

schizofreni eller bipolar lidelse er mellom 40-60 %. Innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) er det høy forekomst av psykiske lidelser, særlig personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon. 

Sosialtjenesten mener at deres største utfordring er å hjelpe klienter som har samtidig rus og psykiske 

lidelser4.   

 

Ifølge Helsedirektoratet4  er psykiske vansker og lidelser et stort helseproblem hos barn og unge i 

Norge i dag. Til enhver tid har mellom 15% og 20% av barn og unge i Norge nedsatt funksjon på grunn 

av psykiske vansker. Omtrent 8% av norske barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse. Hos 

mange er symptomene midlertidige, og hver tredje 16-åring vil oppfylle de diagnostiske kriteriene for 

en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av barneårene. 

De fleste som får diagnosen schizofreni får den i alderen mellom 16 og 25 år. Kvinner blir oftere syke 

                                                             
10 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/965/UT-rapport%20IS-
2314%20Internasjonalt%20perspektiv%20psykisk%20helsetjeneste.pdf 
11https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/965/UT-rapport%20IS-
2314%20Internasjonalt%20perspektiv%20psykisk%20helsetjeneste.pdf 
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senere i livet enn menn. Sykdommen kan oppstå gradvis eller akutt. Mye stress, rus (alkohol og/eller 

cannabis) og sosial isolasjon kan være utløsende faktorer12 

 

Ved slutten av tenårene er de mest utbredte lidelsene: angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og 

lærevansker, ADHD, spiseforstyrrelser, villet egenskade, rusmisbruk, og i sjeldnere tilfeller også 

autismespekterforstyrrelser, psykoser og manier. 

 

I følge rapporten “Psykisk helse i Norge”13 er det ingen holdepunkter for at andelen med psykiske 

lidelser øker i den voksne befolkningen. Derimot observeres en økning i andelen unge jenter som 

rapporterer et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for dette.                         

Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn har noe høyere forekomst av psykiske plager enn barn og 

ungdom med norsk bakgrunn. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike landgrupper8.  

Når det gjelder ruslidelser er det med bakgrunn i økt alkoholkonsum grunn til å anta at det har vært 

en økning i andelen med alkohollidelser. Forekomsten av psykiske plager er høyere blant innvandrere 

fra lav og middelinntektsland, enn i den øvrige befolkningen. Dette gjelder både for voksne og barn og 

unge med innvandrerbakgrunn8. 

 

 

Helse- og samfunnsøkonomiske tap 

Rus og/eller psykiske lidelser bidrar til betydelige helsetap og samfunnsøkonomiske tap. De vanligste 

lidelsene blant voksne er angst, depresjon og rusbruk lidelser. Blant barn og unge er det angst, 

atferdsforstyrrelser og affektive lidelser som er vanligst9. Samfunnskostnadene14 for brukere med rus 

og/eller psykiske lidelser er store. De mest sentrale samfunnskostnadene er 

 

1. Helsetap som en følge av redusert livskvalitet er beregnet til å utgjøre 20 tapte leveår for 

brukere med rus- og psykiske lidelser 

2. Helsetjenestekostnad: brukere med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser utgjorde i 

2010 17,8 prosent av de samlede utgiftene på helsetjenester fordelt etter sykdomsgrupper. 

Dette tilsvarer 23,8 milliarder kroner. 

3. Produksjonstap: I 2010 var den relative fordelingen av uførhet etter diagnose innen 

psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 31,5%. Årsaken til dette er at mange rammes, og at de 

i større grad rammer den arbeidsføre befolkningen. 

 

I forstudiet15 ble det avdekket at råd fra spesialisthelsetjenesten ofte ikke ble fulgt i kommunen i 

oppfølgingsperioden. Årsaken til dette var at kommunen ikke hadde riktig tilbud eller kompetanse til 

                                                             
12 https://www.psykiskhelse.no/schizofreni 
13 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/psykisk_helse_i_norge2018.pdf 
14 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/886/Samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker-IS-
2264.pdf 
15http://www.laerdal.kommune.no/getfile.php/4227236.1657.jluslksmupwnsz/Rapport+Forstudie+Interkommunalt+psykiatri

prosjekt+pptx.pdf 
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å følge opp brukeren. Dette medfører ofte at brukeren må returnere til spesialisthelsetjenesten etter 

en tid under oppfølging fra kommunehelsetjenesten. 

 

Beskrivelse av psykiske lidelser 

Psykiske lidelser er et begrep som brukes om ulike tilstander eller diagnoser som for eksempel 

schizofreni og alvorlig depresjon. Diagnostisering av psykiske lidelser gjøres av 

spesialisthelsetjenesten ved hjelp av strukturerte kliniske intervju. Rus er definert som sykdom innen 

gruppen psykiske lidelser.  

 

Brukere med psykiske lidelser krever ulik oppfølging fra kommunehelsetjenesten, og må også i lengre 

perioder forventes å ha et høyere bemanningsbehov. Dette vil si at en bruker har behov for en pleier 

24 timer 7 dager i uken (1:1) eller 2 eller flere pleiere 24 timer i døgnet 7 dager i uken (2:1, 3:1).  

En slik tett bemanning oppfølging er krevende for mindre kommuner å håndtere.  

 

Rus- og psykiske lidelser (ROP) 

Personer med samtidig rus- og psykisk lidelse16 bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte, og de 

faller lett utenfor behandlingstiltak. Enkelte personer med ROP-lidelser har problemer med å klare 

seg alene, noen har marginal økonomi og tilhører de fattige i samfunnet vårt. Mange har dårlig 

livskvalitet. Befolkningsundersøkelser og annen forskning viser sammenheng mellom økt 

alvorlighetsgrad av ruslidelsen og forekomst av psykiske lidelser - og motsatt.  

Personer med ruslidelser knyttet til narkotiske stoffer har en høyere forekomst av psykiske lidelser 

enn personer med alkohollidelser. 

 

Alvorlige og langvarige psykiske lidelser 

Alvorlige psykiske lidelser gir ofte et stort symptomtrykk for brukeren og påfølgende redusert 

funksjonsnivå. For de fleste brukere med alvorlig psykisk lidelse vil det være perioder med behov for 

omsorg hele- eller deler av døgnet, mens det i andre perioder er behov for et omsorgstilbud som ikke 

innbefatter tilsyn hele døgnet. Eksempler på slike lidelser kan være alvorlige bipolare lidelser, alvorlig 

depresjon og alvorlig personlighetsforstyrrelser. Det er viktig å tilby riktig behandling og omsorg på 

riktig nivå i forhold til forløpet for brukere med alvorlige og langvariege psykiske lidelser. 

 

Schizofreni  

En stor gruppe innen alvorlige og langvarige psykiske lidelser er brukere med schizofrenilidelser. 

Schizofreni - eller også kalt psykosespekterlidelse, er en tilstand hvor man i perioder mister kontakten 

med virkeligheten, får psykoser og/eller vrangforestillinger17, hallusinasjoner og forstyrrelser i måten 

å tenke og føle på. For brukere med schizofrenidiagnose, vil symptomtrykket og funksjonstapet være 

så stort at det for ca 1/3 av tilfellene vil være behov for livslang oppfølging i bolig med personell 

                                                             
16 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/samtidige-ruslidelser-og-psykiske-lidelser-rop 

17 https://www.psykiskhelse.no/schizofreni 
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tilstede hele, eller store deler av døgnet. For andre brukere med schizofreni med psykose kan leve 

vanlige liv med familie og jobb. Mange opplever også energitap og mangel på initiativ og tiltakslyst. 

Mange som har en slik alvorlig psykosesykdom, vil også ha depresjoner under eller etter psykose 

episoden. Noen får tanker om å ta sitt eget liv.  

De vanligste symptomene på schizofreni er12: 

● Vrangforestillinger (feilaktige oppfatninger om virkeligheten omkring, f.eks. opplevelsen av å 

bli forfulgt, være spesielt utvalgt, osv.) 

● Hallusinasjoner (forstyrrelser i sansene som gjør at man kan se, høre, lukte, føle og smake 

ting på måter som ikke er i tråd med virkeligheten) 

● Forstyrrelser i måten å tenke (f.eks. opplevelsen av at tanker blir plassert i eller fjernet fra 

hodet 

● Forstyrrelser i måten å føle (følelsene blir avflatet eller passer ikke til de situasjonene man 

befinner seg i) 

Pårørendes hverdag 

En av de største pårørendeorganisasjonene innen rus- og psykiatri  i Norge er Landsforeningen for 

Pårørende innen Psykisk helse, LPP. De fleste medlemmene i LPP er foreldre og andre nære 

pårørende til pasienter med de alvorligste psykiske lidelsene, og som ikke selv kan kjempe for sine 

rettigheter.  De arbeider for å fremme brukere og pårørendes rettigheter og medvirkning, samt for å 

bedre behandling og oppfølging av mennesker med rus- og psykiske lidelser.   

 

Gjennom forprosjektperioden har vi hatt god dialog med representanter fra LPP Sogn og Fjordane, og 

diskutert prosjektets utfordringer sett fra de pårørendes ståsted. 

 

I diskusjoner om beliggenheten av et interkommunalt tilbud for denne brukergruppen er de klare på 

at det viktigste er at deres nærmeste får et trygt og faglig godt tilbud. At det interkommunale tilbudet 

blir plassert i en annen kommune enn hjemkommunen er underordnet så lenge det faglige og 

kvalitative tilbudet er godt. 

   

Tilbudet i den enkelte kommune er av svært varierende kvalitet.  Små fagmiljø er sårbare når noen 

slutter eller det kommer ressurskrevende brukere. Resultatet kan bli at pasientene ikke får nødvendig 

hjelp etter utskriving og rehabiliteringsprosessen stopper opp. Resultatet kan bli svingdørspasienter 

med dårlig livskvalitet, økt hjelpebehov, mer medisinering og tvangsbruk. Det har også konsekvenser 

for pårørende og samfunnsøkonomi. 

 

Det er liten (ingen?) kontroll av hvilke tilbud denne brukergruppen får i hjemkommunene sine i dag.  

Denne pasientgruppen og deres pårørende har i liten grad evne og mulighet til å kreve sin rett. 
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Det skrives ofte om et godt samarbeid mellom bruker og behandler i spesialisthelsetjenesten, men så 

snart brukeren skrives ut til kommunehelsetjenesten faller brukeren mellom ulike tjenesteytere. 

Innad i kommunen og ulike avdelinger/team/institusjoner i spesialisthelsetjenesten 

 

Pårørende er ofte brukerens viktigste støttespiller og får den største belastningen når tilbudet til 

brukere med rus- og psykiske lidelser ikke er tilstrekkelig i kommunene. De blir ikke hørt hos 

beslutningstakere. Både bo- og behandlingstilbudene som blir iverksatt i kommunene er ofte tilfeldige 

og personavhengige. De savner en bedre plan for oppfølging og behandling for brukergruppen.  

 

Mangel på tilpassede boliger i kommunene gjør at psykisk syke ofte bor hjemme hos sine pårørende.  

Pårørende beskriver hverdagen sin som to “verdener”, en verden utenfor hjemmet, og en verden når 

man går inn inngangsdøren hjemme. Med dette menes at hverdagen styres av bruker når man er 

hjemme, og man må orientere seg ut i fra brukers behov og dagsform.  

 

Å leve i en slik situasjon går utover de pårørendes helse og livskvalitet og belastningen kan føre til 

både sykemeldinger og medisinering. Når brukeren ikke har bolig og tilstrekkeleg 

hjelp/behandling/aktivitet tilpasset sine behov, så påvirker det også de pårørende sin hverdag selv om 

de ikke bor hjemme. 

 

Mangel på tilstrekkelig fagkompetanse for å ivareta brukeren ut i fra et helhetsperspektiv, gjør at 

kommunene ikke gir brukeren den behandlingen som spesialisthelsetjenesten anbefaler. Pasienter 

med alvorlige lidelser/diagnoser får ikke et (forsvarlig) behandlingstilbud. Dette er det vanskelig å 

være vitne til for de pårørende. De kan ikke være behandlere. 

 

Pårørende opplever ofte at møte med hjelpeapparatet kan være unødig vanskelig. De får ofte ikke den 

informasjonen, opplæring og støtte som de trenger for å mestre livssituasjonen sin.  

Familiearbeidet er viktig både for tilfriskning hos brukeren og livskvalitet for hele familien. Trass 

nasjonale retningslinjer for pårørendearbeid18 så har verken spesialisthelsetjenesten eller kommunene 

gjennomført anbefalte tiltak som ville ha gitt både brukere og pårørende en bedre hverdag.  

 

Politikere (sentralt og kommunalt) og fagfolk strides om hvilke behandlingstilbud/-løsninger man bør 

velge for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Resultatet av uenigheten er: Små kommuner uten 

tilfredsstillende boliger og uten forsvarlig behandlingstilbud, brukerne får dårligere livskvalitet og 

redusert funksjonsnivå og pårørende som sliter.  

 

Tiltak som kan bedre situasjonen for denne brukergruppen er kostbare i øyeblikket, men vil lønne seg 

på sikt for alle parter.   

 

                                                             
18 https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/P%C3%A5r%C3%B8rendeveileder.pdf 
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LPP nasjonalt har en prioritert strategi for at behovet for boliger med oppfølging med kommunale 

tjenester, tilpasset den enkelte med psykisk sykdom, blir dekket. Landsstyret har i et strategisk vedtak 

besluttet å arbeide for at  innholdet i tjenestetilbudet skal påvirkes med sikte på å sikre at følgende 

punkter blir ivaretatt: 

1. Det primære er at det ytes nødvendig bistand til opprettholdelse av liv og helse. Det innebærer 

tilfredsstillende hygiene og kosthold  

2. Det bør være høyt prioritert at alle er en tur utendørs og i bevegelse hver dag 

3. Alle bør ha en ukentlig aktivitet som har et helsepedagogisk siktemål. 
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Del 2 - Brukergrupper og behandlingstilbud 

Målsetting - Bygge opp et bo- og omsorgstilbud som ivaretar brukere i Helsedirektoratets  

hovedforløp 3 (se tabell 3) på en faglig forsvarlig måte 

 

Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen Sammen om mestring19 som legger særlig vekt på å 

synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. 

Sammen om mestring vektlegger i hovedsak tre forhold.  

1. Psykisk helse og rus må sees i sammenheng.  

2. Bruker- og mestringsperspektivet i behandlingen må styrkes 

3. Samarbeid er nødvendig for å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.  

 

Veilederen skisserer 3 gode bruker- og pasientforløp gjennom 3 hovedforløp, hvor samarbeid og et 

felles ansvar skisseres for å tilby helhetlige tjenester. 

 

 

Figur 5 - Helsedirektoratets inndeling av av brukere med rusmiddel- og psykiske lidelser 

 

I forstudien12 og forprosjektet er det definert at det er brukere i hovedforløp 3 som er brukergruppen.  

Hovedforløp 3 er en stor gruppe som omfatter ulike utfordringsbilder. I arbeidet i forprosjektet har 

prosjektgruppen derfor valgt å differensiere Helsedirektoratets hovedforløp 3 til ytterligere 3 

brukergrupper.  

 

 

 

 

                                                             
19https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-
helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pdf 
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Hovedforløp 3 Brukergruppe 1 

ROP uten alvorlig 
sinnslidelse 

Brukergruppe 2 

Alvorlige og langvarige  
sinnslidelse  

Brukergruppe 3 

Brukere med alvorlige og 
langvarige psykiske lidelser 

med behov for 
sikkerhetstiltak 

Diagnoser Ikke livslang behandling 
(kortere behandlingsforløp - 

uknuselige bolger) (helst 
unge brukere) 

Livslang behandling 
(Schizofrenilidelse) 

Brukere med sikkerhetsbehov 

Bemanning I perioder 1:1 og etterhvert 
1:4 

I perioder 1:1 til 1:4 og 
tilgang til ansatte på natt 

Ofte 2(3):1 bemanning 

Behandlingsforløp Ikke livsvarig kortere 
behandlingsforløp - 
uknuselige bolger) 

Livslang behandling Livslang behandling 

Alder Særskilt fokus på unge 
brukere 

Alle aldre Alle aldre 

Anbefalt antall 
plasser pr 10 000 
innbyggere 

1 bolig med 6 boenheter  

4 faste + 2 akuttplasser pr 
bustad 

Heldøgnsbemannet 

Viktig med mulighet for 
korttidsplasser, kan ikke 
budsjettere med 100% 

belegg. Beredskap 

2 boliger à 6 boenheter = 12 
boenheter 

Fordeling: 

1 bolig (6 boenheter) ha 
bemanning dag/kveld, og 

1 bolig (6 boenheter) heldøgn 
m/våken nattevakt 

Inntil 4 plasser 

Figur 6 - Beskrivelse av de tre brukergruppene etter faggruppens inndeling 

 

 

Brukergruppe 1 - rus og psykiatri uten alvorlig sinnslidelse 

Brukergruppe 1 er ofte unge innbyggere med et turbulent forhold til rus. De har behov for faste 

rammer, men har utfordringer med å finne en hverdag uten rus, eller å begrense egen bruk av rus. For 

brukergruppe 1 bør det normale tilstrebes i behandling. Dette vil si at det skal stilles normale krav til 

dem, og at det forventes at de bidrar i sin egen rehabilitering. Bo- og omsorgstilbud til brukergruppe 1 

må være døgnbemannet.  

 

Brukergruppe 1 må kunne forventes å flytte ut av bo- og omsorgstilbudet og tilbake til 

hjemkommunen i løpet av 6 til 12 måneder. Tilbakeføring bør gjennomføres i et koordinert samarbeid 

mellom hjemkommunen og bo- og omsorgstilbudet slik at bruker er i stand til å klare seg selv. 

Brukergruppe 1 har ofte et større behov for somatiske tjenester når rusen får mindre plass i 

hverdagen. Brukergruppe 1 vil ha behov for mye oppfølging både fra hjemkommunen, den 

interkommunale omsorgsboligen, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 
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Brukergruppe 2 - Alvorlig sinnslidelse  

Brukergruppe 2 er brukere med alvorlige sinnslidelser, i hovedsak schizofrenidiagnose, og kan 

forventes å ha behov for tjenester hele livet i ulikt omfang etter som hvilken fase av sykdommen 

brukeren befinner seg i. Dette er ofte brukere som defineres som ressurskrevende. 

Denne brukergruppen vil ha behov for mye oppfølging både fra hjemkommunen, den 

interkommunale omsorgsboligen og spesialisthelsetjenesten.  

Det er sannsynlig å anta at brukere i brukergruppe 2 vil ha utfordringer med å mestre de ferdighetene 

som kreves for å bo i egen bolig. De har behov for sammensatte kommunale tjenester, og krever mye 

ressurser i ulike faginstansene fordi de ofte ikke klarer å forholde seg til sosiale og normative rammer i 

samfunnet. 

 

Undergrupper i brukergruppe 2 

Brukergruppe 2 kan splittes i 3 undergrupper etter hvilket funksjonsnivå de kan ha: 

 

Undergruppe 1 er brukere som bor i  ubemannet omsorgsbolig med fast oppfølging av 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hjemkommunen kan få bistand fra bo- og 

omsorgstiltaket med å spesialtilpasse et oppfølgingstilbud sammen med spesialisthelsetjenesten. 

 

Eksempel på en bruker i brukergruppe 1   

Karsten 21 år kommer sammen med foreldre til ruspoliklinikk fordi han røyker 
hasj og oppfører seg merkelig. I lange perioder kan han bli sittende og stirre ut i 
rommet, andre ganger snakker han med noen uten at det er noen der og uten at 
han har blitt snakket til. I perioder virker Karsten veldig redd. Han ville bare bli 
med til samtale dersom begge foreldrene ble med.                                                 

Foreldrene opplyser at det gikk bra med Karsten på grunnskolen og grunnkurs 
og VKI (tømmerfag). Imidlertid falt han ut da han begynte i lære. De mener han 
begynte å eksperimentere med hasj på den tiden. Karsten blir spurt om dette 
stemmer og han nikker, men vil ikke si noe.  

For at Karsten ikke skulle gå og drive ble han med far på jobb. Far arbeider med 
vedlikehold av anleggsmaskiner og Karsten ble med som hjelpemann. Når de to 
arbeidet alene gikk det greit, når flere var til stede trakk Karsten seg vekk eller dro 
hjem. Karsten har noen nære venner som han besøker litt i helgene, ellers er han 
lite ute. Noen ganger kan han bli med vennene på fest, men da må foreldrene ofte 
hente ham hos en av vennene dagen etter. Foreldrene er usikker på hvor mye 
vennene bruker av rusmidler. Karsten har ikke kjæreste.                 

 



24 

Undergruppe 2 er brukere med behov for bemannet bolig med dag- og ettermiddagsskift, og 

mulighet for tilgang til personalet på natt. Brukergruppen kan klare seg i egen hverdag med trygge 

rammer og tilpasning i hverdagen.  

 

Undergruppe 3 er brukere med behov for bemannet bolig med heldøgnsbemanning. Behovet for 

bruker er ha trygge rammer for å klare sin egen hverdag. Personalet er tilgjengelig og behjelpelig med 

å sikre at daglige rutiner blir fulgt, samt arrangere sosiale aktiviteter for beboerne. Det må være 

mulighet for å kontakte personell på natt ved behov. Struktur og forutsigbarhet er viktig. 

 

Det er naturlig å tenke at brukere i undergruppe 2 og 3 vil inngå i et interkommunalt bo- og 

omsorgstiltak, mens brukergruppe 1 håndteres i hjemkommune med mulighet for bistand og støtte fra 

det interkommunale tiltaket. 

 

I tillegg til miljøterapi og tilrettelegging i hverdagen vil det være behov for omfattende samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten for å sikre at bruker får tilstrekkelig oppfølging i boligen. Hovedfokus i bolig 

for undergruppe 2 og 3 vil være struktur og forutsigbarhet for å sikre at bruker få stabilitet til å finne 

sitt mestringsnivå i hverdagen. 

 

 

 

Eksempel: Undergruppe 1  

Bruker med behov for ubemannet omsorgsbolig med fast oppfølging: 

Brukeren, en 29 år gammel mann, klarer å bo i egen leilighet, men har nytte av 
oppfølging ukentlig av kommunen og DPS. Han har siden 21 års alder hatt perioder med 
psykotiske episoder der han var overbevist om at han var Gud, at han hadde spesielle 
evner, og der han hørte stemmer som fortalte han at han var Frelseren. Disse symptomene 
er nå borte med bruk av medisiner, men kan komme litt tilbake i perioder med mye stress. 
Lidelsen gjør at han har svekket evne til å klare aktiviteter over tid, han har problemer 
med å lære nye ting, huske ting, og konsentrere seg. Han er uføretrygdet. Han er del av en 
sosial gruppe som møtes en gang i uken. Klarer å holde orden i egen leilighet og holde egen 
hygiene. 
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Brukergruppe 3 - sikkerhetspasienter 

Brukere i brukergruppe 3 er ofte en brukergruppe som kommunene pr i dag ikke har mulighet for å 

håndtere på egenhånd. Man inngår ofte avtaler med private aktører om kjøp av plasser i private 

Eksempel: Undergruppe 2 

Bruker med behov for bemannet bolig med dag- og ettermiddagsskift: 

Brukeren, en 32 år gammel kvinne, har behov for å ha et personale rundt seg dag og 
kveldstid som skaper trygghet og hjelper henne til å holde en normal rutine i hverdagen. 
Hun ble syk i 22 års alder. Hun har i perioder vært overbevist om at hun er besatt av en 
demon som forteller henne at hun er ond, og som hele tiden kommenterer på hva hun gjør. 
Denne opplevelsen er nå borte med bruk av medisiner, men det kan komme tilbake i 
perioder med stress. Selv med medisiner er hun fremdeles overbevist om at personer som 
ser på henne kan lese tankene hennes, og at det er noen som gir henne ubehagelige 
beskjeder gjennom radioen.Dette skremmer henne ofte, og hun har behov for å kunne 
kontakte personalet dersom hun føler at hun er i ferd med å miste kontroll over angsten. 
Har vanskeligheter med å være sosial. Hun har problemer med å holde orden på tankene, 
og hun er ofte kaotisk. Samtidig har hun problemer med konsentrasjon og hukommelse. 
Trenger hjelp til å holde hverdagslige rutiner, slik at hun får i seg regelmessig mat, holder 
orden leiligheten, tar medisiner, og holder egen hygiene. Bruker som beskrevet i kasus 1 
kan i periode ha behov for denne type omsorgsnivå i perioder der dymptomtrykket er 
forhøyet, typisk i perioder med høyt psykososialt stress, eller i situasjoner der brukeren tyr 
til rusmidler eller selvskading for å håndtere symptomene. 

   Eksempel: Undergruppe 3 

Bemannet bolig med dag/kveld /natt skift. 

Brukeren, en 27 år gammel kvinne, har behov for døgnbemannet bolig som skaper 
trygghet, hjelper henne med å holde rutiner i hverdagen, og som forebygger at hun gjør 
skade på seg selv. Siden 19 års alder har hun opplevd en overbevisning om at søsteren har 
planer om å drepe henne. Etterhvert opplevde hun at hun ble til søsteren når de var 
sammen, og at personligheten henne ble slettet når hun dusjet.  

Om nettene kan hun ofte se personer som går gjennom veggene, og som skjærer 
kroppsdeler av henne. Dette gjør henne livredd for å sove, og hun er ofte våken på nettene. 
Medisiner demper intensiteten av opplevelsene slik at hun kan klare å bo i en leilighet, men 
de fjerner dem ikke. Hun blir ofte sint når hun møter ukjente personer fordi hun er redd for 
at de skal drepe henne. Hun klarer kun å stole på det faste personalet som hun kjenner 
godt. 

Lidelsen gjør at tankemønsteret er svært kaotisk, og dette fører til store problemer med 
å fungere; i gode perioder kan hun klare å lage noe mat, men det kan oppstå brannfare 
fordi hun ikke husker å skru av kokeplaten; det kan gå uker mellom hver gang hun vasker 
seg, og leiligheten er kaotisk. Hun føler seg trygg med kjent personale, og kun kan i 
samtale med dem ha perioder der hun snakker om ordinære tema.  

Denne brukeren kan i periode ha behov for denne type omsorgsnivå i perioder der 
symptomtrykket er forhøyet, typisk i perioder med høyt psykososialt stress, eller i 
situasjoner der brukeren tyr til rusmidler eller selvskading for å håndtere symptomene. 
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institusjoner eller leiligheter. Blant de deltakende kommunene i dette interkommunale samarbeidet er 

det varierende erfaringer med private tjenestekjøp. Noen har gode erfaringer, mens andre har opplevd 

at tjenestetilbudet ikke er faglig godt nok. i de siste tilfellene har man ikke så mye annet valg enn 

enten å la bruker fortsette i det tiltaket de kjøper plass i, eller å flytte bruker til et annet privat tilbud.  

 

Brukergruppe 3 er en ressurskrevende brukergruppe  som krever mye spesialkompetanse for å 

ivaretas. Dette er brukere som skal skjermes mot seg selv og samfunnet i perioder, og ofte krever 

spesialtilpassede lokaliteter, behandlingstilbud og ofte flere ansatte i tett oppfølging samtidig. Etter 

anbefalinger fra Helse Førde, bør det være mulighet for en bemanning med 2 ansatte på en bruker i 

selve pasient boligen. Det anbefales også at det er en mannlig ansatt og en helsefaglig ansatt på vakt til 

enhver tid. Videre anbefaler Helse Førde at man bør unngå nærhet til skole, barnehage og 

rutebilstasjon når man skal finne egnet lokalisering av boligtilbudet. Størrelsen på boligen bør ikke 

være mer enn 4 beboere, da det er lett å miste oversikten over beboerne. 

 

Brukere i denne gruppen har ofte en langvarig historikk innen psykiske lidelser, og man kan ofte se at 

de har vært utsatt for20:  

● Traumer som har bidratt til å utvikle en psykoselidelse og som spiller en viktig rolle i 

opprettholdelsen av denne 

● Posttraumatiske symptomer som følge av å ha vært i en psykose 

● En kombinasjon av psykose og en posttraumatiske stresslidelsen som en del av et spekter av 

mulige responser på tidligere traumatiske opplevelser. 

 

Selv om forskningen viser at det er en sammenheng mellom traumer og psykoselidelser19, trenger ikke 

dette bety at det er en direkte årsakssammenheng. Mange personer utvikler en psykose uten å ha vært 

utsatt for påvisbare objektive traumatiske opplevelser, og mange som opplever traumatiske 

hendelser, blir ikke psykotiske. 

 

Forskning viser at enkelte faktorer øker risiko for voldsbruk. Ifølge Helsedirektoratet21 er disse: 

● Rusmiddelmisbruk 

● Massive paranoide forestillinger om forfølgelse 

● Kommanderende voldsfremmende stemmer  

● En ubehandlet psykoselidelse.  

 

Det ser ut som hallusinasjoner eller vrangforestillinger alene ikke er en faktor som øker risikoen for 

voldsbruk, men heller styrken på det følelsesmessige ubehaget symptomene vekker, noe som igjen 

øker voldsrisikoatferd.  

Gjennomgående kan en si at symptomets kvalitet, styrke og det ubehaget symptomet gir, er den 

viktigste voldskatalysatoren og risikoindikatoren.  

                                                             
20 https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/kompliserende-faktorer/psykiske-traumer-og-s%C3%A5rbarhet 

21 https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/kompliserende-faktorer/risiko-for-voldsbruk-knyttet 
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Personer som har en schizofrenidiagnose, uten rusmiddelproblemer, har i gjennomsnitt dobbelt så 

stor risiko for å begå voldshandlinger som personer uten psykiske problemer. Risiko for voldsbruk er 

en dynamisk størrelse som endrer seg over tid og fra situasjon til situasjon. 

 

Brukere i brukergruppe 3 kan ha ferdigsonede sikringsdommer, eller være ferdigsonet i fengsel. Det 

forventes et tett samarbeid med både spesialisthelsetjenesten og fengselsvesenet før en overflytting til 

et interkommunalt bo- og omsorgstilbud. 

 

Det anbefales at bo- og omsorgstiltaket også omfatter denne brukergruppen, men først når tiltaket har 

bygget opp tilstrekkelig kompetanse på brukergruppe 1 og 2. Det er naturlig å se denne brukergruppen 

i et 3-5 års perspektiv. 

 

 

 

 

Brukergrunnlag for et interkommunalt tilbud 

Innen rus- og psykiatri er det utfordrende å finne statistisk materiale for å beregne hvor mange 

brukere som faller inn under de ulike brukergruppene. Prosjektgruppen har derfor innhentet 

erfaringsbaserte tall fra både de 4 kommunene, og erfaringstall fra Helse Førde. 

  

Eksempel: Brukergruppe 3  

Bruker med behov for  forsterket bemannet bolig (2:1 eller mer) med 
dag/kveld/natt skift. Brukeren, en 38 år gammel mann, har behov for kontinuerlig 
oppfølging av 2 personale for å passe på at han ikke gjør alvorlig skade på seg selv 
eller andre. Han har siden 23-års alder vært overbevist om at andre personer er 
ute etter å skade han. Han hører daglig stemmer som forteller han at han skal 
drepe naboen. Han har tidligere angrepet naboen med kniv med intensjon om å 
drepe. Personalet som er med han hjelper han til å holde kontroll over de indre 
stemmene, kan hele tiden realitetsorientere han i forhold til andre sine intensjoner, 
og de kan hindre han i å utøve vold når han selv mister kontrollen. 
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Basert på kartlegging av brukere de 5 siste årene i kommunene har følgende antall fremkommet: 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Brukergruppe 1 

Rus og psykiatri 

10 10 7-10 7-10 4-6* 

Brukergruppe 2 

Alvorlig 
sinnslidelse 

13 13 13 12 5* 

Brukergruppe 3 

sikkerhetsbrukere 

4 6 6 6 4* 

*Manglende tall fra en kommune 

Figur  7 - Tabellen viser kommunenes egenrapporterte tall på antall brukere innenfor de 3 brukergruppene innenfor 

Helsedirektoratets hovedforløp 1 

 

Helse Førde har på et overordnet nivå sett på behov for antall boliger pr 10 000 innbyggere. Dette er 

basert på erfaringer de har gjort seg for Indre Sogn.  

 Behov per 10 000 inbyggere 

Brukergruppe 1 1 bolig med 6 boenheter med bemanning dag/kveld og natt 

Brukergruppe 2 1 bolig med 6 boenheter, bemanning dag/kveld 

1 bolig med 6 boenheter, døgnbemanning 

Brukergruppe 3 1 bolig med 4-6 boenheter, døgnbemanning 

Figur 8 - Tabellen viser spesialisthelsetjenestens vurdering av behov for bolig pr 10 000 innbygger 

 

Hvis vi legger beregninger basert på Helse Førdes overordnede nivå vil vi få følgende fordeling av 

plasser mellom de aktuelle kommunene 

Kommune Antall 
innbyggere 

Brukergruppe 1 Brukergruppe 2 Antall plasser 
totalt 

Lærdal 2 162 1 2 3 

Aurland 1 772 1 2 3 

Hemsedal 2 445 1,5 3 4,5 

Gol 4 576 2,5 5 7,5 

Totalt 10 955 6 12 18 

Figur 9 - Tabellen viser forholdsmessig fordeling av plasser basert på en overordnet vurdering pr 10 000 innbyggere  
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Behandlingstilbud i bo- og omsorgstilbudet 

Brukergruppen er avhengig av at kommune– og spesialisthelsetjenesten fungerer som en 

sammenhengende behandlingskjede som gir et helhetlig tilbud. Dette vil ligge til grunn for behandling 

og oppfølging i det interkommunale bo- og omsorgstilbudet, og innebærer tett dialog uavhengig om 

brukeren er i forløp 1, 2 eller 3.  

 

Samarbeid og samhandling er i “Sammen om mestring”22 beskrevet som et felles ansvar for både 

kommunen og spesialisthelsetjenesten. Forstudien12 avdekket at samhandlingen ikke oppleves så god 

som den burde vært. Mange kommuner opplever det som krevende å ikke være i stand til å håndtere 

og tilby et godt nok tilbud til brukere med omfattende tjenestebehov. Konsekvensen er at kommunene 

kjøper tjenester til de mest krevende brukerne fra private leverandører - til en svært høy kostnad. Når 

en kommune foretar private tjenestekjøp er det fortsatt kommunen som har ansvar for at brukeren får 

et faglig forsvarlig tilbud, og plikter å ha god leverandørkontroll for å sikre at bruker får riktig tjeneste. 

Status på brukerforløp i dag           

Forstudien12 avdekket at fagpersoner i de involverte kommunene opplevde det som utfordrende å 

imøtekomme nasjonale føringer som er lagt i bl.a Stortingsmelding 2623, “Fremtidens 

primærhelsetjeneste24” og “Prioriteringer av psykisk helsevern og rusbehandling7” (TSB) i 2016 i 

form av “Den gylne regel”7.                                                                                                                                

Deres vurdering var at kommunene burde hatt et bedre tilbud til de med rus- og  psykiske lidelser i 

kommunen.                                                                                                                                                                 

Det ble i mange tilfeller også vurdert som uansvarlig med overflytting fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten fordi kommunene ikke hadde egnet tilbud til brukerne.  

Spesialisthelsetjenesten på sin side mente at de fikk unødig lange opphold i spesialisthelsetjenesten 

før kommunene klarer å etablere tiltak - og da gjerne med private aktører.  

6 av de 9 involverte kommunene kjøpte tjenester fra private aktører til brukere i Helsedirektoratets 

hovedforløp 3. 

Samtlige av de aktuelle kommunene i forstudien var enig i at de hadde de samme utfordringene som 

kom frem i NRKs undersøkelse av 240 kommuner i Norge25 som sier at: 

 

                                                             
22https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-
voksne 
23 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/ 
24 
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/stm201420150026000dddpdfs.pdf 
25 https://www.nrk.no/norge/klarer-ikke-finne-bolig-til-psykisk-syke-1.12048524 

https://www.nrk.no/norge/klarer-ikke-finne-bolig-til-psykisk-syke-1.12048524
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● 8 av 10 kommune mener det er vanskelig å finne egnet bolig til brukergruppen 

● 8 av 10 kommuner mener at de har store utfordringer med brukere som ikke er i stand til å 

klare seg selv 

● 8 av 10 kommuner sliter med å integrere brukere med rus- og psykiatri utfordringer i 

lokalmiljøet 

● 7 av 10 kommuner mener de har ansvar for brukere som er for syke til å være hjemme, og som 

burde ha vært på institusjon 

 

Brukerforløp i et interkommunalt samarbeid 

Prosjektgruppen har diskutert nærmere hvordan et interkommunalt samarbeid kan bidra til stabilitet 

og forutsigbarhet både for brukerne, men også for kommunene i et felles bo- og omsorgstilbud. 

Resultatet er at følgende forutsetninger for samarbeid og samhandling må være innfridd: 

● Økonomisk fordeling av investering og drift må være avklart 

● Arbeidsdeling må være kjent og akseptert av partene 

● Samarbeidsavtaler om fordeling  av ansvar og oppfølging må være signert 

● Omforent og godt samarbeid samt god dialog må være tilstede for å skape en helhetlig 

behandlingskjede  

● Enighet om samarbeid om tilbakeføring av brukere til hjemkommunen for de brukerne dette 

er aktuelt for 

● Åpenhet for å samarbeide om å strukturere tjenestetilbudet for de aktuelle brukerne i 

samarbeidskommunene for å sikre god oppfølging over tid for brukerne 

 

 

Figur 10 - Figuren viser hvordan bruker står i sentrum for et samarbeid mellom det interkommunale bo- og 

omsorgstilbudet, spesialisthelsetjenesten og hjemkommunen 

 

Behandlingstilbud for de ulike brukergruppene vil bli utarbeidet i hovedprosjektet i tett 

samarbeid med etablerte fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten og kommunene som 

deltar i det interkommunale samarbeidet.  

 

I forprosjektet er det likevel skissert hvilke rammer behandlingen skal forholde seg til basert på dialog 



31 

med både de involverte kommunene og Helse Førde.  

 

Spesialisthelsetjenesten anbefaler at når en omsorgsbolig til de aktuelle brukergruppene etableres bør 

antallet beboere være 4 eller 6, og ikke 3 og 5 beboere. Dette henger sammen med konfliktskaping 

blant beboerne. Videre bør omsorgsboligene ligge nær kommunale tjenester, da brukergruppen ofte 

har et stort behov for offentlige- og kommunale tjenester. Erfaringer fra andre tiltak for denne 

brukergruppen i spesialisthelsetjenesten, er at det er liten risiko at tiltaket ligger i et sentrumsnært 

område.  

 

Et viktig miljøterapeiutisk begrep er å bruke “det normale” som en rettesnor i behandlingen. Med 

dette menes at det stilles krav om at brukerne skal håndtere dagliglivets utfordringer, samt delta i 

samfunnet på lik linje med andre innbyggere Dette kan være: 

● Daglige rutiner for egen hygiene 

● Rutiner døgnrytme følges 

● Husregler følges 

● Bidrag til fellesskapet i omsorgstilbudet 

● Deltagelse i tilstelninger og aktiviteter i samfunnet 

 

I tillegg blir det å eksponeres for samfunnets normaliteter sett på som en del av den miljøterapeutiske 

behandlingen. Det vektlegges derfor at brukerne skal eksponeres for situasjoner i samfunnet som de 

må håndtere når de skrives ut fra det interkommunale tilbudet. Dette kan være alt fra å håndtere å 

menneskemengder som man ikke kjenner, og å handle matvarer på butikken og bli eksponert for 

tilgjengelighet av alkohol. 

 

Det er viktig at man bruker det normale som miljøterapi, og på den måten gjøre brukerne bedre i 

stand til å håndtere sin hverdag etter at de overføres til hjemkommunen. Det er viktig å ikke 

undervurdere at det normale har en enorm positiv effekt, og at det negative normale har en negativ 

effekt. Det er derfor viktig at bomiljøet og aktivitetstilbudet inneholder normale og meningsfulle 

aktiviteter og ligger i et etablert nærmiljø. 

 

Basert på anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten, samt diskusjon i arbeidsgruppen er det 

hensiktsmessig å se for seg følgende fordeling av boliger inn mot de ulike brukergruppene  
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Brukergruppe Bolig Bemanning 

1 Bolig A - 6 boenheter for ROP brukere Heldøgnsbemanning 

2 Bolig B - 6 boenheter for brukere  med 
alvorlig sinnslidelse med behov for tilsyn 
på dag og kveld 

Bolig C - 6 boenheter for brukere  med 
alvorlig sinnslidelse med behov for tilsyn 
hele døgnet 

Dag- og kvelds bemanning 

 

 

Heldøgnsbemanning 

3 (Bolig D - 6 boenheter for brukere med 
alvorlig sinnslidelse med behov for økt 
sikkerhetsbehov) 

(Heldøgnsbemanning) 

Figur 11 - Viser anbefalt fordeling av boliger for de ulike brukergruppene 

Behandlingstilbud til brukergruppen 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (10) § 12–5 fastslår at Helsedirektoratet26 er den 

eneste aktøren med mandat til å utvikle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. 

Nasjonale faglige retningslinjer gir uttrykk for det direktoratet anser som god kunnskapsbasert 

praksis på utgivelsestidspunktet, og inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som viser 

nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging. 

Nasjonale retningslinjer skal styrke kunnskapsbasert praksis i tjenesteapparatet og bidra til at 

pasienter/brukere og pårørende får tilbud om utredning, behandling og oppfølging basert på best 

tilgjengelig kunnskap.  

 

 

Figur 12 - Definisjonen på kunnskapsbasert praksis illustreres ofte med denne figuren 

 

                                                             
26 https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/15.nasjonale-faglige 
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Kombinasjonen av erfaring og teori danner den beste praksis. Teori er viktig for å sikre at det vi gjør er 

basert på empirisk kunnskap.  Praksis er viktig for å utvikle ferdigheter, vurderingsevne, 

kommunikasjon og empati. 

Pasientens og pårørendes kunnskap, erfaringer og verdier er kompetanse som er verdifull for at 

behandlingen skal bli best mulig. 

 

I det interkommunale bo- og omsorgstilbudet Helsedirektoratets retningslinjer legges 

til grunn for behandling og oppfølging av brukerne 

 

 

Avklaringer fra spesialisthelsetjenesten 

Prosessen rundt utskrivning av en bruker fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten 

krever høy grad av samarbeid og god kommunikasjon mellom helsepersonell på flere nivåer. Det er et 

dynamisk arbeid som skal sikre at bruker blir ivaretatt på en helhetlig og faglig forsvarlig måte.  

Det legges derfor opp til et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten både før og etter at bruker har 

ankommet bo- og omsorgstilbudet. Dette gjelder innen områder som har med brukeres psykiske og 

somatiske tilstand, men også innen områder der det anbefaler bolig og behandlingstilbud.  

Det er derfor naturlig at det opprettes samarbeidskanaler mellom spesialisthelsetjenesten og det 

interkommunale bo- og omsorgstilbudet slik at alle forhold rundt bruker og ansatte blir ivaretatt. 

Slike samarbeidskanaler kan være: 

● Samarbeidsmøter mens bruker er innlagt i spesialisthelsetjenesten som følger progresjonen i 

behandling av bruker 

● Planleggingsmøter for utskrivning 

● Sikkerhetsvurdering av brukere 

● Oppfølgingsmøter etter utskrivning 

● Interaktiv konsultasjon vis video for å sikre bruker rask tilgang til spesialist 

● Møter (fysisk eller via video) som ledd i å utøve spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt 

● Fag- og veiledningsmøter for personalgruppen ved det interkommunale bo- og 

omsorgstilbudet 

 

Det bør også ses på mulighet for å bruke felles elektronisk pasientjournal som gir riktig tilgang til 

informasjon for alle parter enklere.   

Områder som spesialisthelsetjenesten kan bidra med avklaringer på er: 

● Behandlings- og oppfølgingsbehov 

● Boligbehov 

● Organisering av utskrivning fra institusjon 

● Oppfølging etter utskrivning 

● Kriseplan for beboer (hovedsak brukergruppe 3) 
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Helse Førde har utarbeidet en “Plan for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommune 

ved overføring av pasienter til kommunal omsorg/tiltak”.  I denne planen fremkommer det klare 

kriterier for samhandling og samarbeid om brukerne mellom de to tjenestenivåene. Det er viktig at 

samhandlingen, spesielt i utskrivnings fasen fungerer optimalt, og at det planlegges for overføring.  

Dette er i planen beskrevet som: 

● Avklare hvem som skal ha behandleransvaret 

● Kommunene/fastlegens ansvar og oppfølging 

● Spesialisthelsetjenestens ansvar og oppfølging 

● Hvor og når skal det sendes bekymringsmelding 

● Eventuell hyppighet på kontroll/avlastningsopphold 

● Behov for oppfølging/opplæring av personalet fra sykehusnivå? 

● Oppfølging/veiledning (hyppighet/varighet/innhold) 

● Behov for TERMA opplæring (Terapeutisk mestring av aggresjon) 

● Faste møter med psykiater (hyppighet/varighet) 

● Avtale om planlagt reinnleggelse/direkte retur. Fastslå varighet for avtale og om mulig lengde 

på opphold 

● Avtale med politi? 

 

Det kan i spesielle tilfeller (brukergruppe 3)  utarbeides en kriseplan som omhandler: 

● Varseltegn/ risikofaktorer 

● Sårbarhet (for eksempel endret struktur/rus/stress) 

● Når tar en kontakt? 

● Hvem tar en kontakt med? 

● Kan en utforme en fast reaksjonskjede? 

● Endringer i eventuelle SOAS-RE registreringer (agressive scale) 

● Voldsproblematikk. Forvarsel uro/vold (eventuelt hvem er utsatt) 

En kriseplan og håndteringsplan utarbeides av Sikkerhetsteam/Sikkerhetsavdeling etter oppdatering 

av voldsrisiko. 

 

Behandlingstilbud til brukere i Brukergruppe 1         

For brukergruppe 1 (ROP) er det viktig å slå fast at avrusing skjer før bruker kommer til tiltaket. Det 

er etablerte strukturer for hvor og når dette finner sted, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det 

er viktig å påpeke at avrusning ikke er ensbetydende med total rusfrihet. Eksempelvis kan brukere stå 

på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) når de ankommer det interkommunale bo- og 

omsorgstilbudet.  Når dette er sagt vil brukerforløpet for denne brukergruppen være basert på 

følgende faser: 
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Vedtak om tjeneste 

For at en bruker skal være aktuell for interkommunalt bo- og omsorgstilbud, må det gjøres et vedtak 

om dette. Det må utarbeides retningslinjer for hvordan, og hos hvilken instans vedtaket fattes. Dette 

beror på flere forhold: 

 

● Det må være en bruker som fyller gitte kriterier for å kunne nyttiggjøre seg et interkommunalt 

bo- og omsorgstiltak 

● Kommunen må ha tilgang på plass  

● Det interkommunale bo- og omsorgstiltaket må ha tilgjengelig kapasitet 

 

Før oppstart av et interkommunalt bo- og omsorgstiltak må det utarbeides konkrete retningslinjer for 

inntak for å gjøre det forutsigbart for kommunene. Det er naturlig å se på et samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten for inntak i tiltaket. 

 

Avrusing 

Avrusing av bruker vil skje før bruker ankommer et interkommunalt bo - og omsorgstilbud etter 

retningslinjer gitt av Helsedirektoratet.27 

Det vil oppta for stor kapasitet i det interkommunale bo- og omsorgstiltaket dersom avrusing skal skje 

i tiltaket, samt unødig bruk av ressurser all den tid dette er satt i system av spesialisthelsetjenesten 

Interkommunal omsorgsbolig med heldøgnsbemanning                                                         

Etter avrusning i spesialisthelsetjenesten kan bruker flytte inn i interkommunal heldøgnsbemannet 

omsorgsbolig. Hovedfokus for personalet vil være botrening. For å unngå “ghettofisering” er det viktig 

at det interkommunale bo- og omsorgstilbudet ikke ligger avsides til, eller at det samlokaliseres med 

lignende behandlingstilbud. Det er like viktig at bo- og omsorgstilbudet legges til sentrumsnære strøk, 

der det å ha et så normalt dagligliv som mulig brukes i terapeutisk sammenheng. Trening i nærmiljøet 

                                                             
27 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/seksjon?Tittel=akutt-
rusbehandling-oyeblikkelig-hjelp-10199#akutt/%C3%B8yeblikkelig-behandling-av-pasienter-som-bruker-rusmidler 
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er bra, og bruker må lære seg å håndtere situasjoner som de vil bli eksponert for når de skal stå på 

egne bein. 

Selv om bruker i utgangspunktet opplever det som utfordrende å forholde seg til samfunnets normer, 

er det viktig å opprettholde miljøterapeutiske krav om normalitet. Utgangspunktet er at dersom det 

blir stilt normale forventninger til brukeren, som også blir stilt til andre voksne mennesker i 

samfunnet,  vil oppførselen også stort sett være normal.   

 

Botrening er sosialt innhold. Fysisk trening i for eksempel treningssenter og arbeid er viktig - alt dette 

blir definert som normalt. Dersom en bruker står mellom å delta på et oppfølgingsmøte eller en 

normal aktivitet bør aktiviteten valgt.  

 

Egen hybel i nærheten av den interkommunale omsorgsboligen eller i hjemkommunen 

Det vil være viktig at bruker viser boevne før det blir gitt tilbud om hybel eller leilighet i 

hjemkommunen, og at tjenesteyterne både i hjemkommunen og den interkommunale omsorgsboligen 

har et gjensidig samarbeid for på best mulig måte å tilrettelegge for en varig endring for brukeren. 

Når bruker vurderes klar kan vedkommende tilbys enten en hybel i nærheten av det interkommunale 

bo- og omsorgstilbudet, eller i hjemkommunen med tett oppfølging av personalet i tiltaket og 

personell i hjemkommunene. Dersom dette tilbudet gis i hjemkommunen må det være etablert et 

svært godt samarbeid slik at ikke bruker faller tilbake til gamle vaner. 

Dersom det tilbys en hybel i nærheten av det interkommunale bo- og omsorgstilbudet vil dette være 

under ansvaret til det interkommunale bo- og omsorgstilbudet, og all oppfølging vil bli gitt av 

personalet der. 

 

Egen leilighet i hjemkommunen 

Når bruker kommer i egen leilighet må det legges til rette for et aktivt og sosialt liv tilpasset brukere. 

Det er viktig å stille tydelig krav og forventninger til brukerne, og fortelle dem dette. For punkt 2 og 3 

er det viktig å tilby normale hybler/leiligheter som bruker f.eks kan være med på å pusse opp og få 

eierskap til.   

Når bruker er klar skal de flytte inn i egen leilighet. Personalet ved det interkommunale bo- og 

omsorgstilbudet kan i en overgangsperiode fungere som koordinatorer mot det etablerte 

hjelpeapparatet i kommunen. De kan oppsøkte brukere i deres egen bolig. Dette har erfaringsmessig 

god effekt for brukerne. Da kan brukerne bo i nærmiljøet og støtteapparatet i hjemkommunen blir 

støttet av koordinatorene fra det interkommunale bo- og omsorgstilbudet. 

En suksessfaktor kan være at bruker får delta i oppussing av boligen de skal overta i hjemkommunen. 

Dette kan føre til at bruker får et eierskapsforhold til boligen, og da ikke eksempelvis senere ødelegger 

den. 
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Videre oppfølging 

Videre er aktivitet i hverdagen essensielt. Det å få tilbud om arbeid eller arbeidstrening vil være 

verdige krav som bygger opp under en følelse av normalitet. Krav om rimelig rusfrihet for å klare en 

normal hverdag er viktig. Brukerne trenger oppfølging i hjemkommune over lengre tid.  

Oppfølging av bruker i et langtidsperspektiv er viktig. Dersom bruker får tilbakefall bør bruker kunne 

ta kontakt med tjenester i hjemkommunen og få hjelp. Dersom hjemkommunen har behov for støtte 

og veiledning i enkelttilfeller vil bo- og omsorgstiltaket tilby dette. Har bruker behov for å komme 

tilbake til bo- og omsorgstilbudet bør det arbeides for å få dette til.   

  

 

 

I et hovedprosjekt er det naturlig å koble på tjenestene i de ulike kommunene for å sammen komme 

frem til det beste behandlingsforløpet. Hver enkelt kommune må da identifisere hva dette innebærer 

av tilpasninger for deres organisering av tjenestetilbud. 

 

En bruker går ofte inn og ut av rusen. Det anbefales å ha et system som følger denne måten å leve på. 

Meningsfullt innhold i hverdagen er viktig i behandling og rehabilitering av brukere i brukergruppe 1. 

I Lærdal er det gode forhold for å tilrettelegge med for eksempel gårdsdrift som innhold i hverdagen. 

Dette kan enten være drift av egen gård, eller som deltaker i gårdsdrift. Denne brukergruppen bør på 

sikt være i stand til å ta ansvar for enkeltoppgaver og på den måten oppleve den mestring dette vil 

kunne gi. Det bør legges til rette for at brukere i brukergruppe 1 kan bidra til at brukere i 

brukergruppe 2 kan delta i gårdsarbeid på deres premisser. 

 

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den 

enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet i kommunene kan deles inn i operative og 

strategiske oppgaver. 
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De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk 

støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet.  

 

De strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå 

disse målene, sette av økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de 

ulike operative oppgavene skal løses28. En bred definisjon av bo-oppfølging kan være: All hjelp som 

bidrar til et stabilt, godt og trygt boforhold. Imidlertid vil en slik definisjon også omfatte indirekte 

hjelp i form av behandling, oppfølging og så videre. 

 

En rekke praktiske og sosiale ferdigheter er nødvendig for å kunne mestre dagliglivet i egen bolig. Den 

som ikke mestrer dette på egen hånd, kan få hjelp med det som gjør hverdagen vanskelig. 

Når bruker tilbakeføres til hjemkommunen er det viktig med et tett og godt samarbeid for at denne 

overgangen skal skape et så godt utgangspunkt som mulig for bruker. Å få det nettverket av tjenester 

til å fungere for bruker er essensielt, og det er behov for både individuell plan (IP) og koordinator for å 

koordinere tjenester til bruker. Både utarbeidelse av IP og det å være koordinator er noe som bør ses 

på i samarbeid med det interkommunale bo- og omsorgstiltaket og hjemkommunen. I en 

overgangsperiode kan det være aktuelt å fasilitere dette fra det interkommunale bo- og 

omsorgstiltaket for å sikre at bruker får dekket sine behov, og hjemkommunen gjøres i stand til å ta 

over ansvaret. Det må uansett ligge et godt samarbeid til grunn gjennom hele brukers opphold i det 

interkommunale tiltaket og hjemkommunen.  

 

Erfaringer fra lignende tiltak har vært å lage tydelige kontrakter med bruker. En slik kontrakt kan 

inneholde hva som forventes at brukeren har ansvar for, og hva som er konsekvensen av å bryte 

kontrakten. Det finnes en passus i husleieloven som går på rus og atferd, i unntaket med 

tilleggsbestemmelser. 

Det anbefales at kommunene i dette tiltaket tenker langsiktig, og prioritere samarbeid mellom det 

interkommunale bo- og omsorgstiltaket og hjemkommunene.  

 

 

Behandlingstilbud til brukere i Brukergruppe 2  

For brukere i brukergruppe 2 må det påregnes livsvarig behandling og oppfølging i den 

interkommunale omsorgsboligen, enten med heldøgnsbemanning, eller på sikt med bemanning på 

dag/kveld. Denne brukergruppen har utfordringer med å klare sin hverdag, og har behov for trygge og 

forutsigbare rammer i hverdagen  

 

                                                             
28 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) 
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Miljøterapi bygger på ideen om at medisin alene ikke er nok, men at blant annet frisk luft, og en 

meningsfull tilværelse, mosjon og psykoterapi også er med på  å påvirke holdninger, adferd og 

innstilling hos pasienter29. 

 

Med miljøterapi23 menes en planlagt tilretteleggelse av dagliglivet i boligen. Miljøterapi som begrep 

omfatter både boligens psykososiale miljø, det sosiale læringsmiljøet og relasjon mellom 

miljøterapeuten og den enkelte bruker.  

Det er typisk fem karakteristika som gir en god miljøterapeutisk effekt;  

● Beskyttelse  - å gi brukeren en opplevelse av trygghet, spesielt når de opplever psykotiske 

symptomer 

● Støtte og struktur - å kompensere for de mentale egenskaper som pasienten har tapt på 

grunn av lidelsen, som for eksempel tap av korttidshukommelse eller planleggingsevne 

● Engasjement - skal motvirke brukernes passivitet, og uselvstendighet. Og handler om at 

man skal oppmuntre til å delta i sosiale aktiviteter innenfor og utenfor hjemmet. Å jobbe mot 

mestring og sosiale ferdigheter er viktig 

● Gyldiggjøring  av brukerens individualitet og egenart. Det er viktig at behandleren 

gyldiggjør brukerens egen lidelse, samt bekrefter hvordan symptomer, følelser og tanker kan 

ha sammenheng, og forstås ut ifra det 

 

Behandling skjer i samråd med spesialisthelsetjenesten som bl. a har ansvar for medisinering. Det 

legges opp til at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og den interkommunale omsorgsboligen 

vil innbefatte veiledning av både bruker og personalet enten med i omsorgsboligen eller via digitale 

møteplasser.  

 

Brukere i brukergruppe 2 vil i varierende grad kunne delta i aktiviteter i hverdagen, men det bør 

legges tilrette for at de kan delta i meningsfulle aktiviteter sammen med brukere i brukergruppe 1 

rundt f.eks gårdsarbeid oppgaver. Det kan ikke forventes at denne brukergruppen vil kunne ta 

selvstendig ansvar for oppgaver, men delta med det som de evner å delta i. 

 

 

Behandlingstilbud til brukere i Brukergruppe 3 
 

For brukere i brukergruppe 3 vil vi legge til grunn de samme behandlingsprinsippene som i 

brukergruppe 2, men vil ha økt fokus på sikkerhet for både bruker og ansatte. Denne brukergruppen 

har økt tendens til voldelighet både ovenfor seg selv, men også mot ansatte og andre omgivelser. 

Brukerne krever ofte skjerming mot seg selv og andre for å avverge skade på person og 

bygningsmasse.  

 

                                                             
29 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/197023/Vatvedt_Trine.pdf?sequence=1 
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For å ivareta tiltak som sikrer bruker og ansatte settes det ofte høyere krav til boligmassen. Den må 

tåle at bruker kan la sinne og frustrasjon gå ut over materiell uten at det blir ødelagt. Bruksslitasjen 

regnes derfor som stor.  

Boligen bør være utformet slik at bruker har tett tilgang til personalet, og at personalet kan 

gjennomføre alle dagens gjøremål og planer sammen med bruker. Det bør gjennomføres en 

sikkerhetsgjennomgang av boligen for å kartlegge om det er nødvendig med tilpassede trygghetstiltak, 

rømningsfare, fare for inntak av rusmidler etc. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig med 

alarmer på dører og vinduer. Her må det vurderes ut i fra samtykkekompetanse og ivareta lovverk i 

forhold til bruk av tvang. 

 

Det må være mulighet for at ansatte kan ivareta brukers sikkerhet, samtidig som de ivaretar egen 

sikkerhet. Dette gjøres ofte gjennom at flere ansatte må til enhver tid være tilstede sammen med 

bruker for å veilede bruker i dagligdags ting, men fokus på å avverge situasjoner som kan trigge 

voldelige handlinger og utagering. Det er viktig at brukeren kan observeres i forhold til varselsignal og 

at boligen er tilrettelagt slik at dette er mulig.  

 

Det bør legges tilrette for at det er mulighet for å på kort varsel iverksette en bemanning på 2 personer 

på bruker i egen leilighet. Denne innsatsen vil skape en tryggere og mer robust personalgruppe som 

klarer å stå i de svingningene som brukerne har. Dette vil også skape mer forutsigbarhet og trygghet 

for brukerne også. 

 

På grunn av kombinasjoner av flere risikofaktorer og komplisert symptombilde, samt 

voldsproblematikk, er det nødvendig med høyskoleutdannet helsepersonell med kunnskap om og 

erfaring med sikkerhetspsykiatri. Aktuelle faggrupper er primært psykiatriske sykepleiere og 

vernepleiere, men også andre med miljørettet utdanning. 

 

Det kreves stor grad av planlegging før bruker skrives ut fra spesialisthelsetjenesten og til det 

interkommunale bo- og omsorgstilbudet.  Helse Førde har en generell “ Plan for samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommune ved overføring av pasienter til kommunal omsorg/tiltak” som 

legges til grunn. Her vektlegges følgende punkter under organisering av utflytting fra institusjon: 

● Kartlegge brukerens behov for ulike tjenester 

● Det tilrettelegges for en progresjon tilpasset brukerens behov 

● Plan for overføring 

● Hospitering i spesialisthelsetjenesten før overføring 

● Besøk/permisjon til bolig med personal. 

 

Målet for denne planen er at både bruker og personalet skal bli kjent og føle seg trygg, samt at 

personalet får den opplæringen de trenger før bruker flytter permanent til det interkommunale bo- og 

omsorgstilbudet.  
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Del 3 - Kompetanse og kontrollsystem 

Målsetting - Bygge opp kompetanse som sikrer god faglig drift av bo- og omsorgstilbudet og som 

også vil være et kompetansesenter for de samarbeidende kommunene 

 

Verdien av å inngå et interkommunalt samarbeid om brukere i Helsedirektoratets brukerforløp 3 er 

tilgang på riktig kompetanse, nettverk og et sterkt fagmiljø som vil komme alle deltakende kommuner 

til gode. Størrelsen på et interkommunalt tiltak fremstår som mer attraktivt for ansatte som ønsker en 

stabil arbeidsplass med god faglig utvikling. Utveksling av kompetanse gjennom for eksempel 

kombinasjonsstillinger der en fagerson arbeider både i bo- og omsorgssenteret og i hjemkommunen 

kan også være en måte å styrke den enkelte kommunes kompetanse. Nettverksbygging og 

fagsamarbeid i brukerforløpet kan gi bedre struktur og behandling for den enkelte bruker, samt 

tilgang på kompetanse man ellers ikke ville hatt mulighet for å rekruttere 

 

 

Fordeling av fagkompetanse i Indre Sogn 

Forstudien12 avdekket at fagkompetansen i de deltakende kommunene varierte innen fagområdet rus- 

og psykiatri.  
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Ulike turnusordninger 

I det interkommunale bo- og omsorgstiltaket er det ønskelig at det benyttes turnuser som går under 

betegnelsen “medleverturnus”. Slike turnuser, der de ansatte er på arbeid flere dager i strekk har vist 

seg å være svært attraktive for de ansatte, og gunstig for beboerne. Et eksempel på en medleverturnus 

der de ansatte arbeider 14 timer 7 dager i uken med påfølgende friperiode kan se slik ut: 

 

Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rytme 14 timer 
x 7 
dager 

Fri Fri Fri 14 timer 
x 7 dager 

Fri Bakvakt Fri 

Figur 16 - Eksempel på en langvaktturnus 

 

I denne turnusen er ferier, helg og bakvakter inkludert i turnusen. Turnusen mangler 73 timer som 

settes i en såkalt timebank, og kan brukes til utflukter og kompetanseheving. 

Et annet eksempel er “en hybrid turnus” der de ansatte arbeider ujevne vakter gjennom en 4 ukers 

periode. 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

3 ordinære vakter 

1 langvakt 

1 dag fri 

5 ordinære vakter 1 ordinær vakt 

3 langvakter helg 

2 dager fri 

1 langvakt 

 

6 dager fri 

Figur 17 - Eksempel på en hybrid turnus 

 

Forskning30 viser at fordeler for de ansatte med en slik medleverturnus eller andre turnuser, og der 

vaktene varer lengre enn ordinære 3 vaktordning (dag-, kveld- og nattevakter) er at den gir: 

● Lavt sykefravært 

● Attraktive arbeidsplasser for menn 

● Oljeturnus med vakt hver 4 helg reduserer antall helgevakter med 33% 

● Høyere stillingsstørrelser - heltidskultur 

● Større nedslagsfelt for rekruttering  

 

Fordeler med ulike typer langvakt turnuser for brukerne er 

● Økt trygghet 

● Mindre utagering 

● Bedre helse 

● Økt deltakelse i aktiviteter og behandlingsopplegg 

● Økt tillit til ansatte 

 

Videre gir turnusordninger som beskrevet her 

● Rom for mer aktivitet og utflukter 

● Færre overganger gjennom døgnet 

                                                             
30 https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00152/Fafo-rapport_152324a.pdf 
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● Færre personer å forholde seg til 

 

Det er viktig å påpeke at ved langvakt turnuser eller medleverturnus som beskrevet over krever egne 

avtaler. Hovedsakelig er det fire løsninger på dette: 

1. Avtale med ansatte og lokalt tillitsvalgte 

a. Inntil 12,5 timer 

2. Avtale med arbeidstilsynet 

a. Inntil 13 timer 

3. Avtaler med fagforeninger med innstillingsrett 

a. Over 13 timer 

4. Avtale om medleverturnus i henhold til medleverforskriften 

 

Dersom det er inngått avtale som nevnt arbeidsmiljøloven §§ 10-5, og et flertall av arbeidstakerne er 

bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstid gjeldende for alle 

arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter. 

 

Frem mot oppstart av det interkommunale tilbudet er det viktig å hensynta lover og regler for å sikre 

et godt arbeidsmiljø. Det må ses nærmere på hvordan man kan sikre ansattmedvirkning i prosessen 

frem mot oppstart. Dersom det er mulig å få på plass et samarbeid mot tillitsvalgte i de deltakende 

kommunene er det å foretrekke. Hvis ikke er det naturlig å søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet i 

en periode etter oppstart for å sikre drift frem til det blir etablert en struktur med tillitsvalgte og 

verneombud som kan bidra i prosessen mot gode turnuser for de ansatte. Det kan bli aktuelt å overta 

personell fra de aktuelle kommunene. Dette er beskrevet under kapittel 6.  

 

Helse Førde beskriver personalkollaps som den vanligste årsaken til at tiltak ikke fungerer. De ser 

derfor på gode turnusordninger som for eksempel medleverturnus som en suksessfaktor. Det skaper 

en mer stabil og utholdende personalgruppe, et team av samme personer som klarer å bygge en unik 

kompetanse rundt brukeren 

 

 

Rekruttering og ansettelse  

Ved oppstart av det interkommunale bo- og omsorgstilbudet er det to alternativer for å bemanne opp 

tilbudet: 

1. Rekruttere og ansette eget personell 

2. Virksomhetsoverdragelse for deler av den kommunale tjenesten i eksisterende kommuner 
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Rekruttere og ansette eget personell 

Dette alternativet baserer seg på at all kompetanse som skal rekrutteres, rekrutteres av IKS-et.  

Når man starter et nytt selskap som ikke har en eksisterende bemanning må lover og regler følges. Det 

kan bl.a ikke utnevnes tillitsvalgte eller verneombud før driften starter opp. For å få på plass en 

tariffavtale, må det være ansatte som fremlegger krav om dette. Dette vil si at en tariffavtale ikke kan 

komme på plass før oppstart av tilbudet. Det interkommunale selskapet kan imidlertid legge til grunn 

de tariffavtaler eller andre avtaler med tillitsvalgte som finner i kommunene, men kan først få egne 

avtaler når de ansatte har startet i selskapet, og har valgt tillitsvalgte. 

 

Dersom IKS-et skal starte med en drift som avviker fra Arbeidsmiljøloven, må det søkes om 

dispensasjon fra Arbeidstilsynet for oppstart. En slik dispensasjon gis for en kortere periode, og 

benyttes i den perioden det tar for å få på plass tillitsvalgte som kan inngå i samarbeidet om en 

langvarig turnus. Det bør etableres dialog med Arbeidstilsynet i god tid før man starter ordinær drift 

av det interkommunalet tilbudet for å sikre at de nødvendige skrittene i denne prosessen 

gjennomføres.  

 

 

Virksomhetsoverdragelse 

Ved overdragelse av personell fra deltakende kommuner må man være særlig oppmerksom på 

arbeidsrettslige forpliktelser som kommunen er bundet av. Ved overdragelse av personell fra 

kommunen til IKS, utgjør dette en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgivers forpliktelser og 

arbeidstakers rettigheter vil i den forbindelse, følge av arbeidsmiljøloven, særlig kap. 16, og knytter 

seg blant annet til plikt til å informere og drøfte overdragelsen med så vel tillitsvalgte som ansatte, jf. 

§§ 16-5 og 16-6. Arbeidsgiver må også være særlig oppmerksom på eventuelle tariffavtaler som de 

ansatte er en del av, og som kommunene da vil være bundet av.  

 

Dette må klarlegges og kommunene må legge en tydelig plan i samarbeid med de ansatte og 

tillitsvalgte/verneombud, samt ledelse i de ulike kommunen, for hvordan overdragelse av personell 

skal gjøres.  

 

En annen fordel med IKS er at samarbeidet kan samle kompetanse på tvers av kommunene, i et 

selskap. Dette kan bidra til at kompetansen blir mer spesialisert samt bidra til stordriftsfordeler.  

 

 

Tillitsvalgte 

Det vil være nyttig for IKS-et å inngå dialog med de tillitsvalgte og deres fagforbund i de ulike 

kommunen på et tidlig stadie i hovedprosjektet. Dette for å søke råd i forhold til hvordan man på en 

best mulig måte kan ivareta fremtidige ansatte. Det er naturlig å tenke at fremtidige ansatte kan 
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komme fra de ulike kommunene som inngår i det interkommunale samarbeidet. Men, det er også 

naturlig å tenke at det vil komme nyansettelser i og med at nedslagsfeltet for rekruttering spenner 

langt utover de involverte kommunene all den tid man får på plass medleverturnus. 

 

 

Fagsystem og pakkeforløp 

I et interkommunalt samarbeid vil det være vesentlig at man utarbeider fagsystemer som kan 

kommunisere både med kommunene og spesialisthelsetjenesten. De teknologiske løsningene må 

bidra til:  

● Forbedret behandlingsforløp 

● Effektiv veiledning av personale  

● Rask respons fra behandler i spesialisthelsetjenesten dersom situasjoner oppstår 

● Konsultering fra spesialisthelsetjenesten  

 

For kommunene skal det være transparenthet for egne brukere. Dette vil si: 

● Kommunene skal ha tilgang til riktig informasjon for sine brukere 

● Samkjørte rutiner og prosedyrer i egen kommune 

 

For å sikre best mulig tjenesteforløp for brukerne i tiltaket vil det være en fordel om man i det 

interkommunale samarbeidet samarbeider om mer enn bare bo- og omsorgstilbudet. Brukergruppen 

krever langvarig oppfølging, enten i tiltaket eller i hjemkommune. Koordinering av forløp og tjeneste 

er derfor en suksessfaktor. På den måten kan man raskt bygge opp tiltak rundt brukere etter 

utskrivelse, og bo- og omsorgs tiltakets kompetanse kan benyttes som ressurs i det kommunale 

arbeidet. Ved å utvikle egne pasientforløp mellom det interkommunale bo- og omsorgstilbudet og 

kommunene som deltar vil man: 

● Utarbeide gode pasientforløp 

● Unngå at bruker ikke “faller mellom to stoler” 

● Forbedre effektivitet og kvalitet gjennom koordinering av tjenester under og etter opphold i 

det interkommunale tiltaket  

● Sikre god oppfølging fra hjemkommune  

 

Helsedirektoratet innfører fra 1. januar 2019 ulike pakkeforløp for barn- og unge samt voksne innen 

psykiske lidelser, rusbehandling (TSB) og mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, 

unge og voksne31. Det er kommunenes ansvar å sikre nødvendig oppfølging i påvente av eventuell 

behandlings i spesialisthelsetjenesten. 

 

                                                             
31 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#pakkeforl%C3%B8p-og-
pasientinformasjon 
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Figur 18 - Pakkeforløp beskrevet fra Helsedirektoratet 

 

Et pakkeforløp for psykisk helse og rus skal i følge helsenorge.no32 gi pasienter og pårørende et 

behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten nødvendig ventetid. Det vektlegges økt 

brukermedvirkning og brukertilfredshet. Bruker skal involveres i alle avgjørelser som gjelder 

brukeren, delta i planlegging og utarbeidelse av behandlingsplan og individuell plan.  

 

 

Kontrollsystem 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten33  må legges til grunn når fag 

og kontrollsystemer skal utarbeides og gjennomføres. Denne forskriften gjelder for både kommune- 

og spesialisthelsetjenesten. Av forskriften fremgår det: 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves                                                                                                      

Forskriften er sentral for å utvikle, evaluere og forbedre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Områder som trekkes frem er: 

● Ansvarsforhold - Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at 

det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med 

forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. 

                                                             
32 https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus 
33 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250 
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● Styringssystem - Styringssystem for virksomhetens aktiviteter omfatter hvordan 

virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen. 

Av forskriften fremgår at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det 

etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften og 

at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.  
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Del 4 - Juridisk vurdering av selskapsform 

Målsetting - Etablere og regulere samarbeidet mellom deltakerkommunene på en egnet måte  

 

I forstudiet og i forprosjektet har organiseringen av det interkommunale samarbeidet vært drøftet. I 

forstudien ble flere selskapsformer drøftet, med formål om å få en oversikt over de alternativene som 

fantes. Etter forstudiet ble to selskapsformer vurdert som de mest egnede for samarbeid om bo- og 

omsorgstilbud, og i forprosjektet ble derfor følgende to selskapsformer nærmere drøftet:  

 

1. Aksjeselskap 

2. Interkommunalt selskap 

 

 

Aksjeselskap 

Bestemmelsene om aksjeselskap (AS) er regulert i aksjeloven. Et AS er eget rettssubjekt, som rettslig 

og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Deltakerne (aksjeeierne) er ikke ansvarlig for 

selskapets forpliktelser annet enn for egen innskutt kapital. Selskapets vedtekter omhandler formål, 

organisering etc. Aksjonærene står fritt til å regulere det de ønsker i selskapets vedtekter, innenfor 

aksjelovens bestemmelser. En aksjonær i et selskap kan i prinsippet selge aksjene sine i medhold av 

aksjelovens bestemmelser.       

 

Aksjeselskapets høyeste organ er generalforsamlingen som består av aksjeeierne.  

Generalforsamlingen velger medlemmer til styret som har det overordnede ansvar for forvaltningen 

av selskapet. Aksjonærene har ikke instruksjonsrett, men det kan i selskapets vedtekter og 

aksjonæravtale settes begrensninger for virksomheten. 

Et aksjeselskap kan ta opp lån og gå konkurs. For aksjeselskaper gjelder som nevnt aksjeloven, og 

regnskapsloven, som avviker fra kommunale regnskapsforskrifter.  

 

 

Interkommunalt selskap 

Med interkommunalt selskap (IKS) menes et selskap der alle deltakerne er kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Selskapsformen er regulert i Lov om 

interkommunale selskap (IKS-loven). IKS er et eget juridisk rettssubjekt, men den enkelte 

deltakerkommunen hefter ubegrenset for sin eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av 

selskapsavtalen. Dette innebærer at den enkelte kommune kan bli ansvarlig for selskapets 

forpliktelser tilsvarende sin prosent av eierandelen.  
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Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale (vedtekter), som bl.a. omhandler formål og organisering. 

IKS-et står i hovedsak fritt til å avtale det de ønsker i selskapsavtalen, innenfor de begrensninger som 

settes i IKS-loven.  

 

Eiers styring/myndighet utøves gjennom representantskapet som er selskapets øverste myndighet. 

Selskapet har også et styre, som har ansvar for forvaltningen av selskapet. De ordinære 

regnskapsreglene kan benyttes, og arbeidsgiveransvaret blir overført til selskapet. 

 

 

Anbefalt selskapsform 

Begge de aktuelle selskapsformene er egne rettssubjekter, som egner seg godt for langsiktige 

samarbeid, og hvor det er ønskelig at myndigheten i selskapet skal være til dels separert fra 

kommunepolitikk og eventuelle endringer i denne.  

 

I forprosjektets vurdering i forhold til hvilken selskapsform som egner seg best for samarbeidet, er 

følgende punkter blant det som er særlig vektlagt i vår anbefaling: 

● Eierskap/eierstyring og myndighet i selskapet  

● Økonomiske forhold  

● Beslutningseffektivitet for kommunene i selskapet 

● Personalmessige forhold og kompetanse 

● Mulighet for utleie av plasser 

● Fleksibilitet ved selskapsformen 

 

Forprosjektets anbefaling basert på ovennevnte kriterier er at det nye bo- og omsorgstiltaket 

organiseres gjennom selskapsformen Interkommunalt Selskap (IKS). IKS er en selskapsform som de 

involverte kommunene har erfaring med. Selskapsformen er særlig egnet for samarbeid mellom 

kommuner, hvor formålet med selskapet er ideelt og hvor selskapet skal oppfylle kommunenes 

lovpålagte plikter. Dette i motsetning til aksjeselskap, som er særlig egnet for aktivitet som har 

økonomisk overskudd som formål.  

 

Eierstyringen i IKS skjer gjennom årsmøtet, hvor alle deltakerkommunene er representert. Det er 

derfor høy grad av beslutningseffektivitet i selskapet. Som utgangspunkt har hver deltakerkommune 

en stemme hver på møtet, men dette er det mulig å avtale seg bort fra i selskapsavtalen. I 

selskapsavtalen er det også mulig å avtale hvor mye kapital den enkelte deltakerkommunen skal skyte 

inn i selskapet. Deltakerkommunen blir da ansvarlig for den prosentandelen deres innskutte kapital 

utgjør i selskapet. Det kan også være naturlig å regulere stemmegivning på årsmøtet, utifra hvor mye 

kapital den enkelte deltakerkommune har skutt inn.  

 

Som følge av at deltakerkommunen i stor grad står fritt til å avtale organisering og drift av IKS, er 

denne selskapsformen fleksibel. Fleksibilitet fordrer også at deltakerkommunene blir enige om 
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hvordan selskapet skal organiseres, og at dette avtalefestes så langt som mulig for å unngå fremtidige 

uenigheter.  

 

Ved at IKS er et eget rettssubjekt, vil denne selskapsformen også være mindre utsatt for politiske 

endringer og påvirkning fra kommunepolitikk. Dette vil være en fordel dersom selskapet skal ha et 

langsiktig perspektiv. Til tross for at selskapet er et fast rettssubjekt, er det mulighet for deltakere å 

trekke seg ut av selskapet, samt å bli med i selskapet som deltaker. Hvilke vilkår som skal settes for 

dette kan avtales i selskapsavtalen, og er ellers regulert i IKS-loven. Som utgangspunkt er det et års 

oppsigelsestid, men dette kan fravikes ved avtale mellom partene. Utløsningssummen fastsettes til 

den enkelte kommunes andels nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan 

likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Er deltakerens andel negativ, er dette 

deltakerens tap som skal innbetales, om ikke annet er avtalt.  

 

Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene 

på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for å være fritatt av kreditor. 

 

Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for 

departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. I 

representantskapet har den som ønsker å tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge 

spørsmålet for departementet. 

 

I IKS kan også eventuelle ubrukte plasser i bo- og omsorgstilbudet leies ut til andre, innenfor de 

rammer som fastsettes i regelverket for offentlige anskaffelser. Dersom kommunene planlegger at 

selskapet skal levere tjenester til kommunene, i medhold av unntaket for egenregi må kommunene 

sørge for at utleie av plasser ikke skjer i slik utstrekning at vilkåret “...som utfører mer enn 80 prosent 

av sin aktivitet for oppdragsgiveren eller andre rettssubjekter som oppdragsgiveren kontrollerer” etter 

FOA § 3-1, ikke lenger er innfridd. Dette betyr at utleie av plasser ikke kan utgjøre mer enn 20 % av 

selskapets totale virksomhet.  

 

For nærmere utredning se Vedlegg 4. 

 

 

Se vedlegg 4 - Juridisk utredning 
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Del 5 - Bygg, eiendom og økonomi 

Bygg og eiendom 

Målsetting - Bygge egnede boliger for å ivareta behandling og botilbud med god kvalitet til 

brukere med rus- og psykiske lidelser 

 

Det ble tidlig i forprosjektet anbefalt å bruke eksisterende heldøgnsbemannet omsorgsbolig i Lærdal 

kommune som utgangspunkt for planlegging av nye interkommunale omsorgsboliger tilpasset 

brukere med rus- og psykiske lidelser med behov for langvarige kommunale tjenester. Årsaken til 

dette var at denne omsorgsboligen med 4 boenheter fungerer godt både for brukerne, men også i 

samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. 

 

Det legges til grunn at det er aktuelle eiendommer i Lærdal kommune som er aktuelle. Det er ikke tatt 

stilling til konkrete eiendommer, men det er eiendommer i Lærdal som både er regulert og som ikke 

er regulert som kan være aktuelle.  

 

Boenhetenes areal er omtrent 50 m2 og utrustet som en fullverdig leilighet med egen inngang som er 

koblet sammen med de øvrige enhetene med svalgang. Beboerne disponerer en felles stue/kjøkken på 

ca. 50 m2 på dagtid. I tillegg har personalet et eget kontor og bad (totalt ca. 20 m2). Tilbakemeldingene 

er positive i forhold til utrusting og størrelse på boenheten. De ansatte bør likevel ha et større areal for 

private konsultasjoner, hvile og pauserom.  

 

Forprosjektet legger til grunn 3 boliger à 6 boenheter på 50 m2 med 50 m2 fellesareal og 50 m2 

personell areal. Størrelsen er utarbeidet basert på faglige anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten. 

Total størrelse per bolig vil være 400 m2.  

 

I kalkylen er det lagt til grunn en utnyttelsesgrad (Bebygd areal - BYA / tomteareal) av tomt på 40%. 

Dette er å anse som en nedre grense for hva som anbefales da det ikke er kjent hvilke krav som stilles i 

forhold til uteareal (for eksempel parkeringsplasser, opparbeidet uteareal og evt. aktivitetstilbud på 

tomten - for eksempel  gårdsdrift). Prosjekterende må undersøke hvilken krav en eventuell 

reguleringsplan stiller for tomter.  

 

 

Funksjonspesifisering for byggene                                                                                                                      

Funksjonsspesifikasjon oppsummerer kvalitative funksjoner knyttet til bolig, plassering og tilbud i 

nærområdet. Spesifikasjonen består av  

● Må ha  A 

● Viktig  B 

● Bør ha C 
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# Funksjon spesifisering 

Bruker- 

gruppe 1 

Bruker- 

gruppe 2 Kommentar 

1 Beliggenhet    

1.1 Gangavstand til kollektivtransport A -  

1.2 Nærhet til natur A B  

1.3 

Sentral beliggenhet i forhold til 

hjemkommunene, Transport A -  

1.4 Nærhet til sykehus B C  

1.5 Nærhet til sosiale tjenester A C  

1.6 

Sentral beliggenhet i forhold til 

hjemkommunene, Sosialt nettverk Avvent Avvent  

     

2 Tomt og infrastruktur    

2.1 Vei A A  

2.2 Vann A A  

2.3 Kloakk A A  

2.4 Strøm A A  

2.5 

Mobildekning 

(Innendørs/utendørs) A A  

2.6 Bredbånd, Fiber A A  

2.7 Skalerbar tomt - - 

Utvidelsesmuligheter er ikke vesentlig da man ikke 

anbefaler flere enn 6 boenheter per lokasjon 

2.8 Regulering til formål A A  

     

3 Bygningsmasse    

3.1 

Egnethet eksisterende bygg 

(rehabilitering) - - 

Prosjektet har forutsatt nybygg og har således 

ikke vurdert eksisterende bygningsmasse ved 

befaring. 

3.2 Minst mulig "institusjonspreg" B B  

3.3 4-6 brukere per boenhet A A 

Utvidelses tomt er ikke vesentlig da man ikke anbefaler 

flere enn 6 boenheter per lokasjon 

3.4 Skalerbar bygningsmasse - -  

Figur 19 - Spesifisering av funksjon for brukergruppene 

 

Basert på vurderinger gjort i arbeidsgruppene i forprosjektet anbefaler styringsgruppen at det er 

hensiktsmessig å starte med å bygge tiltak for 18 brukere fordelt på 3 boliger. 

 

● 1 omsorgsbolig med 6 boenheter for brukergruppe 1  

● 2 boliger à 6 boenheter, totalt 12 boenheter for brukergruppe 2 
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Det er viktig å ikke stigmatisere noen av brukergruppene, og spesialisthelsetjenesten anbefaler ikke 

mer enn 6 boenheter per bolig, og at det totalt bygges 3 omsorgsboliger. De 3 omsorgsboligene  bør 

legges på ulike lokasjoner som er hensiktsmessig i hht funksjonsspesifikasjonen for å unngå 

“ghettofisering”. 

 

Dersom det blir behov for flere plasser kan disse vurderes å legges til andre av de samarbeidende 

kommunene, men etter samme modell som i Lærdal (se plantegninger og bilder under). Det er 

imidlertid viktig at man beholder tiltakene innenfor samme organisasjonsform slik at man da bygger 

på de samme prinsippene. Dette kan gjøre det enklere å samarbeide på tvers av kommunegrensene, 

samt bygge fagkompetanse bedre på tvers av kommunene. 

 

Prosjektgruppen anbefaler at eksisterande omsorgsbolig i Lærdal brukes som mal for 

nye boliger, med hensyn til areal per boenhet og felles oppholdsrom/kontor.  

 

Det bør hensyntas de innspill til endringer som er mottatt knyttet til personalrom og rom for private 

samtaler, pause etc.  

 

Bilder og tegning av omsorgsboliger på Øyri 

    

 Bilde 1 - Omsorgsbolig Øyri    Bilde 2 -Boenhet - Åpen stue/kjøkkenløsning 

      

 

Bilde 3 - Omsorgsbolig Øyri - 4 boenheter à ca. 51 m2, fellesstue ca. 50 m2, personell arealer bestående av kontor 10 m2, WC 

og garderobe. 

 

Hver boenhet har eget WC, et soverom og åpen kjøkken/stueløsning. De er ekstra tilrettelagt utover 

universell utforming med skyvedører på bad og soverom, samt terskelfrie dører. I tillegg til forsterket 

himling for feste av heis til å assistere løft. Boenheten er umøblerte dog med hvitevarer, beboer sørger 

for møblering. 
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Økonomi 

Finansiering av det interkommunale bo- og omsorgstilbudet 

Målsetting - Levere faglig gode tjenester til lavere kostnader enn det hver enkelt kommune driver 

tilsvarende tjenester for pr i dag 

 

Det kan være ulike måter å finansiere et IKS som skal drive et bo- og omsorgstilbud. Selskapet kan 

finansieres med egenkapital fra kommunene, eller det kan lånefinansieres. Utover dette, kan man 

regne med: 

● Bortimot 50% av investeringskostnadene kan tilføres som tilskudd fra Husbanken 

● Refusjonstilskudd per bruker  

 

En måte å løse det på er å gi selskapet en låneramme der finanskostnadene blir dekket gjennom 

driften. Kommunen står som garantist for sin del av lånet. Fyller kommunen opp sine plasser, så 

ivaretar den også garantiansvaret. Når selskapet er i drift, dekker kommunene driftsutgifter ut fra 

faktisk antall brukere de til enhver tid har i det interkommunale bo- og omsorgstilbudet. 

 

Hensikten med å samorganisere tjenestene gjennom et IKS vil være: 

● Levere god kvalitet på tjenestene 

● Få bedre tjenester ut av hver krone 

● Levere tjenester rimeligere enn private aktører 

● Sørge for at kompetansen om bruker og faget er tilgjengelig for kommunene 

● Gi kommunene full kontroll med tjenestene som ytes  

 

De fleste kommuner kjøper private tjenester til en eller flere brukere i de aktuelle brukergruppene. 

Private tjenestekjøp kan koste opp mot 9 millioner34 for en bruker pr år.  Likevel er det ikke sikkert at 

kvaliteten på tjenesten er tilfredsstillende35. En målsetting må derfor også være å få kontroll på 

tjenestekjøpene gjennom å investere disse midlene i et IKS som i tillegg til å gi et faglig forsvarlig 

tjenestetilbud, også vil bidra til å bygge kompetansen i kommunene, samt gi full kontroll med 

kvaliteten på tjenesten.  

 

Det er viktig å være klar over at de kommunale kostnadene til enhver tid er begrenset til innslags-

punktet for refusjon. Er driften mer kostnadseffektiv enn hos private aktører, så kommer det staten til 

gode. Flytter kommunene eksisterende brukere inn i tilbudet, blir kostnadene på samme nivå som i 

dag. Nye brukere medfører nye kostnader.  

 

                                                             
34 https://www.porten.no/artiklar/bt-melas-helse-far-saftig-bot-for-a-ha-passa-for-darleg-pa-christer/441638 
35 https://www.fylkesmannen.no/nn/Sogn-og-Fjordane/Kommunal-styring/Arkiv-Kommunal-styring/Melas-Helse-AS-ytte-
uforsvarlege-tenester/ 
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Brukerne i det interkommunale bo- og omsorgstilbudet skal betale husleie. Denne kan forventes å 

være kr 6000 per bruker per måned36.  

 

Oppsummert vil kostnader pr plass fordelt på de 3 ulike brukergruppene fordele seg slik: 

 

Alle tall i NOK 

Brutto kostnad per 

bruker 

(eks. refusjon) 

Netto kostnad per 

bruker 

(inkl. refusjon) 

Brukergruppe 1 

heldøgnsbemanning 1,976,872 1,484,177 
Brukergruppe 2 

heldøgnsbemanning 1,976,872 1,484,177 
Brukergruppe 2 

bemanning dag/kveld * 1,046,551 1,046,551 
Brukergruppe 3 

heldøgnsbemanning 4,856,682 2,146,824 
 

* Beløpet er under innslagspunkt for refusjon 

Figur 20 - Kostnad med og uten refusjon pr bruker i de tre brukergruppene 

 

 

Tilskudd    

Investeringstilskudd fra Husbanken er innregnet i drifts- og investeringsbudsjett.  

Det kan være muligheter for ytterligere tilskudd til prosjektet gjennom eksisterende 

tilskuddsordninger. Eksempler på aktører med tilskuddsordninger som tilbudet kan kvalifisere til er 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Buskerud, 

Helsedirektoratet, Helse Vest og KS.  

 

 

Lånefinansiering 

Ut over tilskudd legger vi til grunn at investeringene blir lånefinansiert. I dette tilfelle utgjør det ca 35 

millioner kroner. Kommunene som deltar må garantere for sin del av låneopptaket. Fyller kommunen 

opp sine plasser, så ivaretar den også garantiansvaret. Fordelingsnøkkelen ved oppstart baserer seg på 

en fordeling av plasser etter befolkningsgrunnlaget i kommunene. Prosentvis fordeling går fram av 

tabell under. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Jf innspill fra styringsgruppen 
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Alle tall i NOK Antall innbyggere Antall plasser %-vis fordeling  

Lærdal kommune 2 162 3 19,7 % 

Aurland kommune 1 772 3 16,2 % 

Hemsedal kommune 2 445 4,5 22,3 % 

Gol kommune 4 576 7,5 41,7 % 

Totalt 10 955 18 100 % 

 

Figur 21 - Fordeling av plasser etter innbyggertall 

 

Stordriftsfordeler   

Med større enheter forventes også stordriftsfordeler, det vil si at kostnadene per bruker synker når 

enhetene blir større. Årsakene til dette kan være at man ved større enheter får et mer optimalt forhold 

mellom antall ansatte per leder og bedre mulighet til å utnytte ressursene. Ved utarbeidelse av 

driftsbudsjett er det av forsiktighetshensyn37 ikke innregnet stordriftsfordeler.  

 

Samtidig er det grunn til å tro at man vil oppnå stordriftsfordeler knyttet til kvalitet i tjenestetilbudet. 

Som drøftet ovenfor vil man ved å opprette tiltaket samle kompetansen innenfor et geografisk 

avgrenset område. Sammenlignet med det eksisterende tilbudet i kommunene i dag vil man få 

stordriftsfordeler i form av i) bedre tilgang på kompetanse ii) bedre kvalitet i tjenestetilbudet iii) 

større fleksibilitet til å disponere ressurser til det reelle behovet og iv) bedre grunnlag for 

kompetanseutvikling. Det er også grunn til å tro at et større fagmiljø vil bidra til bedre rekruttering av 

personell.  

 

 

Drifts- og investeringsbudsjett 

Målsetning - Kommunene skal få en mer effektiv drift av tjenestetilbudet til rus- og 

psykiatripasientene. Dette kan oppnås ved redusert kostnad og/eller at kvaliteten forbedres til 

samme kostnad. 

 

Driftsbudsjett benyttes til styringsformål og måloppnåelse ved å forutsi forventede kostnader og 

inntekter i budsjettperioden og deretter måle disse mot regnskapet slik at avvik identifiseres og 

håndteres.  

 

Investeringsbudsjettet gir en oversikt over hva som forventes investert de nærmeste årene. 

Investeringsbudsjett gir en oversikt over nødvendige investeringer, pris på investeringene og hvordan 

                                                             
37 https://www.altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/budsjett/ 
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disse skal finansieres. Investeringsbudsjettet kan også benyttes for å utarbeide en fornuftig 

avskrivningsplan.  

 

Det er utarbeidet driftsbudsjett og investeringsbudsjett for de tre første årene.  

 

Ved utarbeidelse av driftsbudsjett er det benyttet regnskapsdata fra  omsorgsboligen på Øyri i Lærdal. 

Denne omsorgsboligen har 4 boenheter. Regnskapsdata er fra 2016, 2017 og pr oktober 2018. 

Regnskapet mangler noe informasjon som er nødvendig for å utarbeide driftsbudsjett for et 

interkommunalt selskap, slik som for eksempel kostnader relatert til eiendom, bygg og anlegg, 

finansieringskostnader og avskrivninger. Det leveres også tjenester fra andre deler av organisasjonen 

som ikke fremkommer av regnskapet. For å utarbeide driftsbudsjettet har det derfor vært nødvendig å 

innhente informasjon fra andre kilder enn regnskapet.  

Det er lagt til grunn følgende bemanning og årsverk i de ulike boligene basert på brukergruppe 1, 2 og 

3: 

 

 Ansatte på dag/kveld Ansatte på natt Årsverk 

Brukergruppe 1 

heldøgnsbemanning 4 2 14.2 
Brukergruppe 2 

heldøgnsbemanning 4 2 14.2 
Brukergruppe 2 

bemanning dag/kveld * 3 0 7.1 
Brukergruppe 3 

heldøgnsbemanning 7 3 23.7 
 

Figur 22 - Oversikt over antall ansatte på arbeid til enhver tid i de 3 boligene, samt antall årsverk 

 

Investeringsbehov knyttet til tomt, opparbeiding av tomt og byggekostnader er utarbeidet basert på 

Norsk Standard 3453:2016 - Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt. Denne standarden er den 

mest anerkjente standarden for estimering av investeringsbehov i byggeprosjekter.  

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan postene i drifts- og investeringsbudsjettet er utarbeidet. 

Drifts- investeringsbudsjettet består av estimater. Tabellen beskriver derfor usikkerheten knyttet til 

estimatet av budsjettposten og den relative andelen beløpet utgjør i enten drifts- eller 

investeringsbudsjettet.  
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Estimat av poster i drifts- og investeringsbudsjettet 

Budsjett Post Beskrivelse Usikkerhet Relativ 
andel 

Drift Lønn Lønnskostnader er estimert basert på regnskapsdata 

fra Lærdal kommune, observert lønnsnivå og 

anbefalt bemanning. Det er lagt vekt på å benytte 

erfaringene fra Lærdal kommune til å utarbeide en 

realistisk og hensiktsmessig bemanningsplan.  

Lav 88 % 

Drift Drift, renhold, 
energi og 
vedlikehold av 
bygg 

Kostnader til drift, renhold, energi og vedlikehold er 

estimert basert på veileder fra Norges Bygg- og 

eiendomsforening38.  

Lav 3 % 

Drift Andre 
driftskostnader 

Andre driftsutgifter skal dekke transport, mat til 

ansatte, kommunikasjon, innkjøp av tjenester, 

sosiale arrangementer etc. 

Det er utfordrende å estimere andre driftskostnader. 

Kommunale regnskaper på enhetsnivå er 

mangelfulle, og andre driftskostnader er avhengig av 

aktivitetsnivå og uforutsette hendelser. I estimering 

er det innhentet erfaringer fra Lærdal kommune. 

Andre driftskostnader er estimert til ca 1 MNOK i 

første driftsår og øker i samsvar med prisstigningen.  

Medium 3,3 % 

Drift Avskrivninger Avskrivning av bygg er basert på anskaffelseskost av 

bygget fratrukket eventuell offentlig støtte, herunder 

investeringstilskudd fra Husbanken.  

Avskrivning av bygg og tomt er basert på en levetid 

på 30 år. Levetid på inventar og utstyr er estimert til 

5 år. 

Lav 3,3 % 

Drift Finanskostnader Finanskostnader er estimert basert på 

avkastningskravet til Norges pensjonsfond - utland 

og den gjennomsnittlige avdragsperioden for tomt og 

bygg i norske kommuner39. Det er lagt til grunn én 

termin per år.  

 

Det er knyttet usikkerhet til rentenivå og andre 

betingelser som det interkommunale selskapet er i 

stand til å oppnå i markedet.  

 

I beregningen av finanskostnader (og avskrivninger) 

er det også forutsatt at Husbanken gir 

investeringstilskudd i samsvar med maksimale 

rammer og at investeringstilskuddet mottas innen ett 

Medium 2,4 % 

                                                             
38 https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/livssykluskostnader-for-
bygninger.pdf 
39 
https://www.regjeringen.no/contentassets/aafaa6bc337844678eac38900ea2e04c/mars_2017_vedle
gg_c_ks_budsjettundersokelse_kommune.pdf 
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år etter at gjeld til kredittinstitusjon oppstår. 

Tilskuddsandelen er 45 % av godkjente 

anleggskostnader for omsorgsboliger. Den 

maksimale tilskuddssatsen per boenhet er kr 1 452 

000 NOK for omsorgsboliger. Tilskuddet kan bare 

gis til kommunen. I samtale med Husbanken 

fremkommer det at dersom omsorgsboligene skal 

driftes gjennom et IKS må én av deltakende 

kommunene stå som ansvarlig for tilskuddet. Videre 

fordelingen av tilskuddet må fremkomme i avtale. 

Investering Tomt Kjøp av tomt, pris baserer seg på erfaringstall fra 

Lærdal 

Lav  2,3 % 

Opparbeidelse av tomt er avhengig av tomtens 

utforming, evt. riving.  

Stor  3,3 % 

Tilknytningkostnader og avgifter for vei, vann & 

avløp, tele og data.  

Stor 

usikkerhet 

knyttet til 

utførelse.  

Lav 

usikkerhet 

knyttet til 

avgifter. 

Planarbeid og regulering, stor usikkerhet i forhold til 

plan da dette avhenger plassering og behov for 

regulering/omregulering 

Stor 

Investering Bygg Estimering knyttet til bygg er basert på erfaringstall 

fra byggprosjekt av omsorgsboliger i Lærdal. Tallene 

er sammenlignet mot Norsk Prisbok som ligger 

lavere enn erfaringstallene. Dette kan skyldes lokale 

forhold som er kostnadsdrivende i fht 

landsgjennomsnittet. Vi har av denne grunn 

utelukkende valgt å bruke erfaringstallene som 

underlag for estimering av byggkostnader. 

Medium 76, 2 % 

Figur 23 - Estimering av poster i drifts- og investeringsbudsjettet  
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Forutsetninger i drifts- og investeringsbudsjettet 

Forutsetninger driftsbudsjett   

Refusjonssats direkte lønnskostnader 80%  

Innslagspunkt per bruker 1,235,000 Jf IS-4 2018 

Brukere 18  

Andre driftskostnader 60,000 per bruker 

Prisstigning (inflasjonsmål til Norges Bank) 2%  

Omsorgsboliger 3 stk 

Boenheter per omsorgsbolig 6 stk 

Areal per boenhet 50 m2 

Fellesareal per omsorgsbolig 100 m2 

Totalt areal 1,200 m2 

Forsikring 1% av kjøpesum 

Løpende drift 30 NOK/m2/år 

Renhold 100 NOK/m2/år 

Energi 80 NOK/m2/år 

Vedlikeholdskostnader 55 NOK/m2/år 

 

Figur 24 - Forutsetninger i driftsbudsjettet 

 

 

Forutsetninger investeringsbudsjett   

Rentesats (avkastningskrav Norges pensjonsfond - utland) 3%  

Avdragsperiode tomt, bygg, opparbeiding 30 år 

Avdragsperiode inventar og utstyr 5 år 

Byggets levetid 30 år 

Levetid inventar og utstyr 5 år 

Refusjonssats omsorgsboliger, jf Husbanken 45%  

Pris per omsorgsbolig 15,347,309  

Opparbeiding av tomt 650,000 per omsorgsbolig 

Inventar og utstyr 1,200,000  

Sum omsorgsboliger 3  

Boenheter per omsorgsbolig 6  

Tomt 456 per m2 

Tomtestørrelse per omsorgsbolig 1000  

Sats merverdiavgift 25%  

Maksimalt investeringstilskudd per boenhet 1,452,000 jf IS-4 
Figur 25 - Forutsetninger i investeringsbudsjettet 

 

Drifts- og investeringsbudsjett for brukergruppe 1 

I brukergruppe 1 er det planlagt for 1 bolig med 6 boenheter med heldøgnsbemanning. Brukere i 

brukergruppe 1 har ROP lidelser. Det forventes at de vil være i det interkommunale bo- og omsorgs-

tilbudet i en periode på 6-12 måneder før de overføres tilbake til hjemkommunen. Dette er i hovedsak 

unge brukere. 
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Driftsbudsjett   

I brukergruppe 1 er det lagt opp til en bolig med 6 boenheter.  

Kostnader År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 -  Lønn 24/7 enhet ROP 
11,105,217 11,327,321 11,553,868 

Brukergruppe 2 - Lønn 24/7 enhet alvorlig sinnslidelse  0 0 

Brukergruppe 2 - Lønn dag/kveld enhet alvorlig sinnslidelse  0 0 

Brukergruppe 3 – Alvorlig sinnslidelse med sikkerhetsbehov  0 0 

Forsikring 164,533 167,824 171,180 

Løpende drift 12,000 12,240 12,485 

Renhold 40,000 40,800 41,616 

Energi 32,000 32,640 33,293 

Vedlikeholdskostnader 22,000 22,440 22,889 

Andre driftsutgifter 360,000 360,000 360,000 

Avskrivninger 318,044 318,044 318,044 

Finanskostnader 239,439 229,898 220,357 

Sum kostnader 
12,293,233 12,511,206 12,733,730 

    

Refusjon av direkte lønnskostnader og inntekter År 1 År 2 År 3 

Direkte lønnskostnader 
11,105,217 11,327,321 11,553,868 

Fraregning av innslagspunkt 
-7,410,000 -7,410,000 -7,410,000 

Refusjonsgrunnlag 
3,695,217 3,917,321 4,143,868 

Refusjon direkte lønnskostnader 
2,956,173 3,133,857 3,315,094 

Husleieinntekter 
432,000 432,000 432,000 

Sum inntekter 
3,388,173 3,565,857 3,747,094 

 
   

Resultat 
8,905,059 8,945,350 8,986,636 

    

Brukergruppe 1 - kostnad per bruker inkludert refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 - 24/7 enhet 
1,484,177 1,490,892 1,497,773 

    

Brukergruppe 1 - kostnad per bruker eksklusiv refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 - 24/7 enhet 
1,976,872 2,013,201 2,050,288 

Figur 26 - Driftsbudsjett brukergruppe 1  
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Investeringsbudsjett  

Investeringsbehov  

Tomt 456,000 

Opparbeiding tomt 650,000 

Bygg 15,347,309 

Sum tomt, opparbeiding og bygg 16,453,309 

Reserve og margin 3,290,662 

Prosjektkostnad tomt, opparbeiding og bygg 19,743,971 

Inventar og utstyr 300,000 

Sum investeringsbehov 20,043,971 

  

Investeringstilskudd  

Prosjektkostnad tomt, opparbeiding og bygg 19,743,971 

Merverdiavgift av prosjektkostnad 4,935,993 

Beregningsgrunnlag for investeringstilskudd fra Husbanken 24,679,964 

Anleggskostnad per boenhet 4,113,327 

Investeringstilskudd (45 % av anleggskostnad) 1,850,997 

Tilskudd som overstiger maksimal tilskuddsramme 398,997 

Investeringstilskudd per boenhet 1,452,000 

Sum investeringstilskudd 8,712,000 

 

Figur 27 - Investeringsbudsjett brukergruppe 1  

 

 

Investerings- og driftsbudsjett for brukergruppe 2 

I brukergruppe 2 er det lagt opp til to boliger med 6 boenheter, hvorav en bolig har 

heldøgnsbemanning og en har dag- og kvelds bemanning. Denne brukergruppen består av alvorlige 

sinnslidelser som krever en livslang behandling. I perioder er symptomtrykkettrykket så stort at det er 

behov for flere ansatte som følger bruker hele døgnet.  Det er voksne brukere i alle aldre i denne 

brukergruppen 
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Driftsbudsjett 

Kostnader År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 - Lønn 24/7 enhet ROP  0 0 

Brukergruppe 2 - Lønn 24/7 alvorlig sinnslidelse 
11,105,217 11,327,321 11,553,868 

Brukergruppe 2 - Lønn dag/kveld alvorlig sinnslidelse 
5,523,289 5,633,755 5,746,430 

Brukergruppe 3 – Alvorlig sinnslidelse med sikkerhetsbehov 
 0 0 

Forsikring 
329,066 335,648 342,360 

Løpende drift 
24,000 24,480 24,970 

Renhold 
80,000 81,600 83,232 

Energi 
64,000 65,280 66,586 

Vedlikeholdskostnader 
44,000 44,880 45,778 

Andre driftsutgifter 
720,000 720,000 720,000 

Avskrivninger 
636,087 636,087 636,087 

Finanskostnader 
478,879 459,796 440,713 

Sum kostnader 
19,004,537 19,328,846 19,660,023 

    

Refusjon av direkte lønnskostnader og inntekter År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 2 Lønn 24/7 enhet 
11,105,217 11,327,321 11,553,868 

Fraregning av innslagspunkt 
-7,410,000 -7,410,000 -7,410,000 

Refusjonsgrunnlag 
3,695,217 3,917,321 4,143,868 

Brukergruppe 2 - refusjon 24/7 enhet 
2,956,173 3,133,857 3,315,094 

Brukergruppe 2 - Lønn dag/kveld enhet schizofreni 
5,523,289 5,633,755 5,746,430 

Fraregning av innslagspunkt 
-7,410,000 -7,410,000 -7,410,000 

Refusjonsgrunnlag 
-1,886,711 -1,776,245 -1,663,570 

Brukergruppe 2 refusjon dag/kveld enhet 0 0 0 

Husleieinntekter 864,000 864,000 864,000 

Sum inntekter 
3,820,173 3,997,857 4,179,094 

    

Resultat 
15,184,364 15,330,989 15,480,929 

    

Brukergruppe 2 - kostnad per bruker inkludert refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 2 -  24/7 enhet 
1,484,177 1,490,892 1,497,773 

Brukergruppe 2 - dag/kveld enhet 
1,046,551 1,064,273 1,082,382 

    

Brukergruppe 2 - kostnad per bruker eksklusiv refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 2 - 24/7 enhet 
1,976,872 2,013,201 2,050,288 

Brukergruppe 2 - dag/kveld enhet 
1,046,551 1,064,273 1,082,382 

 

Figur 28 - Driftsbudsjett brukergruppe 2 
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Investeringsbudsjett  

Investeringsbehov  

Tomt 912,000 

Opparbeiding tomt 1,300,000 

Bygg 30,694,618 

Sum tomt, opparbeiding og bygg 32,906,618 

Reserve og margin 6,581,324 

Prosjektkostnad tomt, opparbeiding og bygg 39,487,942 

Inventar og utstyr 600,000 

Sum investeringsbehov 40,087,942 

  

Investeringstilskudd  

Prosjektkostnad tomt, opparbeiding og bygg 39,487,942 

Merverdiavgift av prosjektkostnad 9,871,985 

Beregningsgrunnlag for investeringstilskudd fra Husbanken 49,359,927 

Anleggskostnad per boenhet 4,113,327 

Investeringstilskudd (45 % av anleggskostnad) 1,850,997 

Tilskudd som overstiger maksimal tilskuddsramme 398,997 

Investeringstilskudd per boenhet 1,452,000 

Sum investeringstilskudd 17,424,000 

 

Figur 29 - Investeringsbudsjett brukergruppe 2 
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Investerings- og driftsbudsjett for brukergruppe 3 

I brukergruppe 3 er det lagt opp til en bolig med 4 boenheter. Brukere i denne brukergruppen har 

alvorlige sinnslidelser med særlig utfordrende og farlig atferd som krever livslang behandling. Denne 

brukergruppen behandles i tett oppfølging med spesialisthelsetjenesten, og krever kontinuerlig tilsyn 

av opptil flere ansatte gjennom døgnet. Det stilles også krav til utforming av bolig slik at den ikke 

representerer fare for at bruker kan skade seg selv eller andre, samt hensyn til rømningsfare. 

 

Driftsbudsjett 

Kostnader År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 Lønn 24/7 enhet ROP  0 0 

Brukergruppe 2 Lønn 24/7 enhet alvorlig sinnslidelse  0 0 

Brukergruppe 2 Lønn dag/kveld enhet alvorlig sinnslidelse  0 0 

Brukergruppe 3 – Alvorlig sinnslidelse med sikkerhetsbehov 18,489,291 18,859,077 19,236,258 

Forsikring 164,533 167,824 171,180 

Løpende drift 9,000 9,180 9,364 

Renhold 30,000 30,600 31,212 

Energi 24,000 24,480 24,970 

Vedlikeholdskostnader 16,500 16,830 17,167 

Andre driftsutgifter 240,000 240,000 240,000 

Avskrivninger 414,844 414,844 414,844 

Finanskostnader 326,559 314,114 301,669 

Sum kostnader 19,714,727 20,076,948 20,446,663 

    

Refusjon av direkte lønnskostnader og inntekter År 1 År 2 År 3 

Direkte lønnskostnader 
18,489,291 18,859,077 19,236,258 

Fraregning av innslagspunkt 
-4,940,000 -4,940,000 -4,940,000 

Refusjonsgrunnlag 
13,549,291 13,919,077 14,296,258 

Refusjon direkte lønnskostnader 
10,839,433 11,135,261 11,437,007 

Husleieinntekter 
288,000 288,000 288,000 

Sum inntekter 
11,127,433 11,423,261 11,725,007 

    

Resultat 
8,587,294 8,653,687 8,721,656 

    

Brukergruppe 3 - kostnad per bruker inkludert refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 3 - 24/7 enhet 
2,146,824 2,163,422 2,180,414 

    

Kostnad per bruker eksklusiv refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 3 - kostnad per bruker eksklusiv refusjon 

4,856,682 4,947,237 5,039,666 

 

Figur 30 - Driftsbudsjett for brukergruppe 3 
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Investeringsbudsjett  

Investeringsbehov  

Tomt 456,000 

Opparbeiding tomt 650,000 

Bygg 15,347,309 

Sum tomt, opparbeiding og bygg 16,453,309 

Reserve og margin 3,290,662 

Prosjektkostnad tomt, opparbeiding og bygg 19,743,971 

Inventar og utstyr 300,000 

Sum investeringsbehov 20,043,971 

  

Investeringstilskudd  

Prosjektkostnad tomt, opparbeiding og bygg 19,743,971 

Merverdiavgift av prosjektkostnad 4,935,993 

Beregningsgrunnlag for investeringstilskudd fra Husbanken 24,679,964 

Anleggskostnad per boenhet 6,169,991 

Investeringstilskudd (45 % av anleggskostnad) 2,776,496 

Tilskudd som overstiger maksimal tilskuddsramme 1,324,496 

Investeringstilskudd per boenhet 1,452,000 

Sum investeringstilskudd 5,808,000 

 

Figur 31 - Investeringsbudsjett for brukergruppe 3 

 

Oppsummert kostnad fordelt på brukergrupper 1, 2 og 3 pr 

bruker 

Kostnadene er beregnet ved å summere direkte lønnskostnader per brukergruppe, samt en 

forholdsmessig fordeling av andre driftskostnader, finansieringskostnader, avskrivninger, refusjoner 

og husleieinntekter.   

Kostnad per bruker, inkludert refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 - 24/7 enhet 1,484,177 1,490,892 1,497,773 

Brukergruppe 2 - 24/7 enhet 1,484,177 1,490,892 1,497,773 

Brukergruppe 2 - dag/kveld enhet 1,046,551 1,064,273 1,082,382 

Brukergruppe 3 - 24/7 enhet 2,146,824 2,064,273 2,180,414 

    

Kostnad per bruker, eksklusiv refusjon År 1 År 2 År 3 

Brukergruppe 1 - 24/7 enhet 1,976,872 2,013,201 2,050,288 

Brukergruppe 2 - 24/7 enhet 1,976,872 2,013,201 2,050,288 

Brukergruppe 2 -  dag/kveld enhet 1,046,551 1,064,273 1,082,382 

Brukergruppe 3 - 24/7 enhet 4,856,682 4,947,237 5,039,666 
 

Figur 32 - Oppsummert kostnad pr bruker inkludert refusjon, og oppsummert kostnad pr bruker eksklusiv refusjon 
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Vi legger til grunn at når selskapet er i drift, skal kommunen dekke sine faktiske kostnader i tråd med 

hvor mange brukere de har i tilbudet. Modellen over legger til grunn en fordelingsnøkkel basert på 

folketall og anslag av brukere. 

 

Dersom man utvider tilbudet til å inkludere brukergruppe 3 ser man at kostnaden for denne 

brukergruppen (eksklusiv refusjon) er vesentlig høyere sammenlignet med brukergruppe 1 og 

brukergruppe 2. Sammenlignet med en bruker i brukergruppe 1 (heldøgnsbemanning ROP) vil derfor 

kostnaden for en bruker i brukergruppe 3 være ca kr 800 000 høyere per år. Dette skyldes i all 

hovedsak økte lønnskostnader på 21,5 MNOK. Samtidig vil store deler av de økte lønnskostnadene 

refunderes. De kommunale kostnadene er til enhver tid begrenset til innslagspunkt for refusjon. 

Flytter man nåværende bruker inn i det interkommunale tilbudet, blir kostnadene de samme som i 

dag. For nye brukere kommer det nye kostnader.  

 

Kommunene har selv oversikt over antall brukere i de ulike brukergruppene til enhver tid, samt en 

delvis oversikt over potensielle brukere i nær fremtid. Kommunene bør ta med i betraktning at de i 

løpet av kort tid kan få brukere i alle brukergruppene som tilflyttere i kommunen, og må da på kort tid 

etablere tiltak med opptil flere ansatte på en bruker gjennom døgnet. 

 

 

Budsjett og likviditetsbudsjett 

Likviditetsbudsjettet er utarbeidet basert på forutsetningene i drifts- og investeringsbudsjettet. 

Foruten risiko knyttet til estimatene er det og risiko knyttet til når de faktiske inn- og utbetalingene vil 

oppstå. 

1000 Husleie Refusjon Sum inntekt Driftskostnader Netto finans Resultat 

Januar -108 0 -108 2543 60 2495 

Februar -108 0 -108 2543 60 2495 

Mars -108 0 -108 2543 60 2495 

April -108 0 -108 2543 60 2495 

Mai -108 0 -108 2543 60 2495 

Juni -108 -2956 -3064 2543 60 -461 

Juli -108 0 -108 2543 60 2495 

August -108 0 -108 2543 60 2495 

September -108 0 -108 2543 60 2495 

Oktober -108 0 -108 2543 60 2495 

November -108 0 -108 2543 60 2495 

Desember -108 0 -108 2543 60 2495 

TOTALT -1296 -2956 -4252 30516 720 26984 
Figur 33 - Budsjett basert på drifts- og investeringsbudsjett brukergruppe 1 og 2 - alle tall i hele tusen 
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Måned 

Kontantstrøm 

Drift Avskrivninger 

Endring 

Fordringer Netto 

Avdrag lån 

Driftsmidler og 

inventar 

Netto 

kontantstrøm Likvider 

Januar -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -2,422,346 

Februar -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -4,844,692 

Mars -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -7,267,038 

April -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -9,689,384 

Mai -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -12,111,730 

Juni -2,414,569 76,733 -2,956,173 -5,294,009 -84,510 -5,378,519 -17,490,249 

Juli -2,414,569 76,733 2,956,173 618,337 -84,510 533,827 -16,956,422 

August -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -19,378,768 

September -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -21,801,114 

Oktober -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -24,223,460 

November -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -26,645,806 

Desember -2,414,569 76,733 - -2,337,836 -84,510 -2,422,346 -29,068,152 

Figur 34 - Likviditetsbudsjett    

 

 

Risikovurdering 

Risikovurdering av prosjektet omfatter identifikasjon, analyse og håndtering av risiko som kan 

påvirke  

 

- Prosjektets fremdriftsplan 

- Kostnadsrammer 

- Kvalitet 

 

Formålet med risikovurdering på dette stadiet er å identifisere og synliggjøre risikofaktorer som 

prosjektgruppen mener er sentrale. Enkelte risikofaktorer kan være vesentlige - men utenfor 

prosjektets kontroll. Eksempler på slike risikofaktorer er tilgangen på tomter, politiske vedtak som for 

eksempel reguleringsplaner eller endringer i regelverk (f.eks kriterier for investeringstilskudd). Ved å 

synliggjøre sentrale risikofaktorer kan man få en rød tråd mellom konseptutvikling, planlegging, 

gjennomføring og avslutning av prosjektet. Risiko endrer seg også over tid. Det er derfor viktig å 

presisere at risiko må vurderes kontinuerlig gjennom hele prosjektets varighet.  

 

 

Risikofaktorer i prosjektet       

Prosjektgruppen har identifisert risikofaktorer som kan påvirke økonomi, prosjektledelse, 

samhandling mellom de deltakende kommuner, bygg og utbygging. Eksempler på slike risikofaktorer 

er:  

i) manglende lønnsavsetning for arbeidstakere over 60 år  

ii) tilgang på egnet tomt  

iii) forståelse av avtale mellom deltakende kommuner  
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iv) skatt og avgiftsmessige utfordringer som følge av feil beslutninger av styret og ledelsen i 

det interkommunale selskapet 

v) hindringer i gjeldende reguleringsplan  

 

Se vedlegg 5 - Risikovurdering 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 - Prosjektmandat 

 

Forstudien kan også leses på Lærdal kommune sine hjemnmesider 

http://www.laerdal.kommune.no/interkommunalt-psykiatriprosjekt.470768.no.html 

 

 

 

Prosjektmandat 

 

Forprosjekt for bu- og omsorgstilbod til 

psykisk sjuke med behov for langvarige 

kommunale tenester 

 

 

 

 

 
 

Prosjektnummer: Saksnummer:  

Handsama dato: Handsama av / 

prosjekteigar: 

Utarbeidd av: 

Avgjerd:  
 

 

Prosjektleiar: Startdato: Sluttdato: 

Signatur prosjekteigar   
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1.0 Bakgrunn for forprosjektet 
I Sogn er det etablert et nettverk for kommunalsjefer innen helse og omsorg. I flere møter i 

2015 ble behovet for å etablere et tilbud til psykisk syke med langvarige og sammensatte 

behov diskutert fordi kommunene ikke i stor nok grad makter å gi gode, stabile og faglig 

forsvarlige tjenester på området. Videre har signal fra Helse Førde indikert at det i dag ikke 

er gode nok tjenester i kommunene, slik at overflytting fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten i mange tilfelle ikke er faglig forsvarlig. I slutten av 2015 ble det, på 

initiativ fra Lærdal kommune søkt om, og innvilget midler fra Fylkesmannen til en 

forstudie for å gå dypere inn i problemstillingen med å utvikling et interkommunalt 

samarbeid om bo- og omsorgstilbud til psykisk syke med behov for langvarige kommunale 

tjenester. 

8 kommuner i Sogn samt Hemsedal deltok i forstudien, som i stor grad understreket at behovet er 

stort for tilrettelagte heldøgnsbemannede bo- og omsorgstilbud til psykisk syke med behov for 

langvarige kommunale tjenester.  Dette underbygges også gjennom utsagn fra Helse Førde, som 

mener å se en stagnasjon i behandling/tilfriskning hos flere f.eks schizofrenipasienter som følge av et 

for lavt omsorgsnivå i botilbudet i kommunene. 

 

I forstudien ble det intervjuet fagpersoner i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og det ble trukket  

frem at det er behov for mer kompetanse og personalressurser innen fagområdet psykiatri i 

kommunene. Det er store forskjeller på antall ansatte innen fagområdet rus- og psykiatri i de ulike 

kommunene, og flere av kommunene mener at de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse i egen 

kommune for psykisk syke i hovedforløp 3. 

 

Gjennomgang av drift i de ulike kommunene som i dag viser at: 

● Det er krevende å gi et forsvarlig faglig tilbud til brukere med psykisk sykdom i kommunene i 

dag 

● Et faglig tilstrekkelig tilbud til psykisk syke er kostnadskrevende for den enkelte kommune 

● 6 av 9 kommuner kjøper private tjenester til psykisk syke brukere med behov for langvarige 

kommunale tjenester 

● Det er ca 130 brukere i kommunene med et potensielt behov for omfattende kommunale 

tjenester 

 

Rapporten fra forstudien pekte på flere fordeler ved et samarbeid, blant 

annet: 

● Stabilt og faglig godt tilbud til brukere 

● Stordriftsfordeler som kan gi lavere driftskostnader 

● Attraktive fagmiljø og fagnettverk 

● Kompetanseheving i alle kommunene i Indre Sogn 

● Innovativt tilbud til psykisk syke i regionen 

● Enklere samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

● Enklere samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljø 

 

 

 

Et bo-og omsorgstilbud til denne brukergruppen vil omfavne brukere som Helsedirektoratet har 

kategorisert som hovedforløp 3 brukere, de med alvorlig og langvarige problem/lidelser, der både 

kommune og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for å hjelp, og må ha et tett samarbeid om et 

helhetlig tilbud for å gi forsvarlige tjenester. 

 

Et bo- og omsorgssenter vil i tillegg til å tilby langvarige tjenester til riktig brukergruppe, også være et 

kompetansesenter for de deltakende kommunene som kan bistå kommunene med fagkompetanse  og 

veiledning, nettverksbygging, hospiteringsordninger og mulige kombinasjonsstillinger.  
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https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid#-hovedforl%C3%B8p-

i-lokalt-psykisk-helse--og-rusarbeid 

 

Forstudierapporten anbefaler at et eventuelt bo- og omsorgstilbud til psykisk syke etableres i 

Lærdal kommune fordi kommunen har gjennom de siste 20 årene bevisst satset på arbeid i psykisk 

helse, og har over flere år hatt et heldøgnsbemannet omsorgstilbud til denne brukergruppen. De har 

opparbeidet seg kompetanse og erfaring på området, og har i tillegg en sentral plassering i forhold til 

nærliggende kommuner både i Indre Sogn og i Hallingdal. De satser på Grønn omsorg, og kan 

kombinere nærhet til Lærdal sjukehus og natur som et bo- og omsorgssenter kan gjøre seg god nytte 

av. 

I forstudien ble det også pekt på at organisasjonsform burde fremstå som et interkommunalt selskap 

(IKS) eller Aksjeselskap (AS). Selskapsformen anbefales for å sikre langsiktig stabilitet og forutsigbar 

drift med finansiering og egenkapital i bunnen. 

 

Lærdal kommune har søkt om og fått innvilget midler fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

til et forprosjekt som kan detaljere aktuelle boformer, personell- og kompetansebehov, 

mulige bygningsmessige løsninger og behov for investeringer. Dette mandatet beskriver 

oppgavene for forprosjektet i detalj. Forprosjektrapporten vil være beslutningsgrunnlag for 

kommuner før de eventuelt forplikter seg på å delta i realiseringen av et interkommunalt bo- 

og omsorgstilbud til psykisk syke. 
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2.0 Målsetting i forprosjektet 
Målet til forprosjektet er å utarbeide en sluttrapport som gir hver enkelt kommune tilstrekkelig 

informasjon til å beslutte om de vil forplikte seg til å etablere et interkommunalt bo- og 

omsorgstilbud til psykisk syke. (BOPS). Tilbudet er begrenset til å gjelde brukere i 

hovedforløp 3 med behov for langvarige kommunale tjenester. 

 

Sluttrapportens skal inneholde: 

● Valgt organisasjonsform 

● Valg av egnet eiendom 

● Beskrivelse av antall brukerplasser i tiltaket 

● Anbefalt teknologisk infrastruktur 

● Finansierings og investeringsbudsjett 

● Fordeling av plasser mellom kommunene 

● Forslag til driftsbudsjett 

● Hvordan tiltaket kan samarbeide med spesialisthelsetjenesten 

● Samarbeid med lege/psykolog/kommuner 

● Anbefaling internkontroll 

● Organisasjonskart 

● Beskrivelse av kompetansebehov 

● Forslag til bemanningsplan  

● Mulighet for kombinasjonsstillinger med kommuner/spesialisthelsetjenesten 

● ROS analyse 

 

2.0.1 Økonomi 

Utarbeidelse av et investeringsbudsjett som gir oversikt over hvilke investeringer som er påkrevd for å 

realisere et interkommunalt bo- og omsorgssenter. Dette innbefatter: 

● Avklare mulige tilskuddsordninger  

● Økonomiske samdriftsfordeler   

● Kostnader mellom samarbeidende kommuner 

● Modell for fordeling av plasser 

Utarbeidelse av et driftsbudsjett som viser samlet forventet omsetning, kostnader og resultat for de 

første driftsårene. Kostnader i driftsbudsjettet må basere seg på antall brukerplasser, hvilken 

kompetansesammensetning tiltaket skal ha, samt ordinære driftskostnader. 

 

2.0.2 Juridiske vurderinger 

I forstudien ble valg av organisasjonsform begrenset til å velge mellom IKS eller AS. Disse to 

selskapsformene utredes for endelig valg i forprosjekt perioden.  

Etter dette arbeider prosjektet frem en plan for hva som er nødvendige aktiviteter for å etablere 

selskapet. 

Det skal utarbeides et forslag til modell for salg av plasser til kommuner utenfor samarbeidet, 

inkludert juridisk vurdering av eventuelle utfordringer knyttet til kryssubsidiering og forhold til 

offentlige anskaffelser 

 

2.0.3 Bygg og eiendom 

I forstudien ble det besluttet å lokalisere bo- og omsorgstiltaket til Lærdal kommune. I 

forprosjektsperioden må det fremkomme et begrenset antall mulig lokasjoner. Det skal vurderes 
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egnethet ift kriterier som forprosjektet utarbeider basert på faglige vurderinger og antall plasser for 

brukergruppen. Basert på dette vil man utarbeid et konseptbeskrivelse som grunnlag for valg av 

eiendom. 

Det vil gjøres en vurdering av muligheten for lokalisering på flere lokasjoner, samt en eventuell 

utbygging basert på en total driftssituasjon dersom behovet oppstår for flere plasser. Videre må det 

vurderes endring i formål på aktuelle eiendommer. 

Kalkyler og estimater baseres på indeks fra Norsk prisbok. Det samme gjelder på timepris rundt 

bemanning ift tarifflønn for gitt kompetanse. Invevsteringer som det legges opp til vil baseres på 

grovkalkyler og estimater til underlag for beslutning om prosjektering i et hovedprosjekt. 

Investeringsbeslutning baserer seg på tilbud levert i hovedprosjekt.  

 

2.0.4 Kompetanse og bemanning 

Det skal utarbeides forslag til en bemanningsplan som viser hvilke kompetanse, samt antall personell 

som må være tilstede i tiltaket i ordinær drift. 

Det utarbeides et forslag til kompetanseplan som viser hvilken kompetanse tiltaket vil ha behov for ift 

å løse utfordringer rundt den daglige driften. 

Det skal ses på mulighet for kombinasjonsstillinger med kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

 

2.0.5 Fag- og kontrollsystemer  

I forstudien skal det utarbeides grunnlag som omhandler: 

- Antall plasser i tiltaket 

- Behov har brukergruppen (areal på enerom/dobbeltrom/norm, fellesområder for bemanning)  

- Ansatte (antall ansatte, vaktrom, hvilerom etc) 

- Teknologisk infrastruktur   

- Fasiliteter rundt behandling 

- Stordriftsfordeler ift bemanning og teknologi og bygning.  

- Fagsystemer som anbefales tatt i bruk i tiltaket 

Det skal utarbeides et forslag til plan for å ivareta internkontroll jfr Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  

Utarbeide en beskrivelse av hvordan BOPS kan samhandle med eksterne aktører for å øke 

den faglige kvaliteten i tilbudet som kommunene er ansvarlige for 

 

2.0.6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det skal utarbeides en ROS-analyse knyttet til etablering av BOPS sammen med aktuelle aktører inn 

mot prosjektet for å avdekke mulige risikoer for etablering og drift, slik at de kan håndteres og 

forebygges. 

 

 

2.0.7 Fremdrift 

Det skal utarbeides en fremdriftsplan ved forprosjektets oppstart som ender med en 

forprosjektrapport innen 1. oktober 2018. 
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3.0 Milepæler 
Milepæler avklares og detaljeres ved oppstart av forprosjektet i en detaljert 

prosjektplan 

 

 

Milepæl 1 Valg av egnet eiendom 

Milepæl 2 Beslutning på antall brukerplasser i BOPS 

Milepæl 3 Valg av organisasjonsform 

Milepæl 4 Beslutning på salg av plasser til andre kommuner 

Milepæl 5 Forslag til Investerings- og driftsbudsjett 

Milepæl 6 Bemanning- og kompetanse 

Milepæl 7 Fag- og kontrollsystem 

Milepæl 8 ROS analyse 

Milepæl 9 Sluttrapport 

Milepæl 10 Beslutning om oppstart av hovedprosjekt 

 

 

4.0 Rammevilkår 
Samhandlingsreformen 

Aktuelle lover og forskrifter 

 

5.0 Organisering og ansvar ved oppstart 

5.0.1 Styringsgruppen 

Styringsgruppens oppgaver: 

● Sørge for en bred styringsgruppe i forprosjektet 

● Utnevne prosjektleder 

● Sørge for at de rette personell- og økonomiske ressurser avgis til forprosjektet 

● Bidra til å forankre forprosjektets leveranser i samarbeidende organisasjoner 

● Godkjenne forprosjektets resultater ved hver milepæl, og ta de nødvendige beslutninger i 

forprosjektet 

● Sørge for at sluttrapport blir presentert i kommunestyrene i de aktuelle kommunene 

● Ved forprosjektets avslutning, sørge for at ansvaret for et eventuelt hovedprosjekt igangsettes 

● Godkjenne forprosjektets sluttleveranse 
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Kommune Rolle i prosjekt Navn Stilling 

Lærdal kommune Styringsgruppe/ 
Prosjekteier 

Alf Olsen Rådmann 

Lærdal kommune Styringsgruppe Arne Johnsen Kommunalsjef 
helse og omsorg 

Helse Førde Styringsgruppe Margun Thue Stadleg leiar 
Lærdal sjukehus 

Aurland kommune Styringsgruppe Steinar Søgaard Rådmann 

Hemsedal 
kommune 

Styringsgruppe   

Gol kommune Styringsgruppe   

 

 

5.0.2 Prosjektgruppen 

Prosjektleders oppgaver: 

● Bidra i utarbeidelsen av alle leveranser, inkludert kvalitetssikring av disse 

● Være aktive i innføringen av forprosjektets leveranse, i realiseringen av nytteeffekter og 

oppfølging 

● Forprosjektets løpende styring og fremdrift, inkl. informasjons- og statusrapportering til og 

forankring mot styringsgruppen 

● Å tilføre nødvendig metodikk og kompetanse for prosessen.Oppfølging av 

forprosjektgruppens medlemmer og gjøre dem i stand til å forankre forprosjektet ut mot 

organisasjonen 

 

Prosjektgruppens oppgaver: 

● Representere sine enheter og ivareta dialogen med disse underveis i forprosjekt 

gjennomføringen 

● Bidra aktivt i forprosjektet basert på sine fagområder 

● Prosjektgruppens medlemmer blir involvert i de delene av forprosjektet som omfatter deres 

fagområde 
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Kommune Rolle i prosjekt Navn Stilling 

PwC/ Indicon AS Prosjektleder Hilde Ulvik 

Hordnes 

 

Lærdal kommune Fagperson rus og 
psykiatri 

May Tove Lyngset Avd.leiar Spesielt 

tilrettelagt 

heimeteneste 

Helse Førde Fagpersone 
spesialisthelsetjene
sten 

Asle Kjørlaug  Overlege ISP i 

Sogndal 

Gol kommune Fagperson rus og 
psykiatri 

Patience Lister Kommuneoverlege 

Aurland kommune Fagperson rus og 
psykiatri 

Guri Olsen Leiar for helse og 

førebygging 

Lærdal kommune   Eiendom 

Lærdal kommune   IKT 

Aurland   Brukerrepresentan
t 

 

6.0 Kommunikasjon i forprosjektet 
Det er viktig at hensikten med BOPS og fremdriften kommuniseres på en ryddig måte, slik at 

det ikke skapes usikkerhet for brukere og ansatte i de berørte kommunene. Forprosjektet må 

sikre god kommunikasjon i hele forprosjekt perioden til alle interessenter. Interessenter, budskap og 

kanal for konkretiseres i forprosjektets kommunikasjonsplan. 

 

Hvem Tiltak Hvor ofte? Formål 

Deltakende kommuner Informasjon i 
Formannskap/ 
Kommunestyrer 

Før beslutning om 
deltakelse i 
hovedprosjekt 
Eventuelt ved behov 

Gi en god innføring i 
beslutningsgrunnlag 
Informasjon om 
prosjektets fremdrift 

Ansatte i deltakende 
kommuner 

Informasjonsmøter 
Informasjon på 
kommunenes 
intranettsider 

Før sommer  
Presentere 
beslutningsgrunnlag 

Gi innsikt i prosjekt 
prosess og 
beslutningsunderlag 

Helse Førde og Helse 
Vestre Viken 

Informasjonsmøte Mai 2018 
September 2018 

Informere og utvikling 
i forprosjektet 

Kommuner som deltok 
i forstudien 
Indre Sogn Regionråd 
Media 

Informasjonsskriv Hver 2. måned Gi interessenter 
mulighet til å følge 
utvikling i prosjektet 

Kommuner i Indre 
Sogn og Øvre 

Informasjon i 
kommunalsjefnettverk 

Før beslutning om 
deltakelse i 

Informere og utvikling 
i forprosjektet 
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Hallingdal hovedprosjekt 

Kommunenes 
innbyggere 

Informasjon på 
kommunenes 
internettsider 

 Informere og utvikling 
i forprosjektet 
Ta imot innspill 

Brukerrepresentanter Informasjonsmøte 
Informasjonsskriv 

Hver 2. måned Informere og utvikling 
i forprosjektet 
Ta imot innspill 

Helsedirektoratet Kontakt med 
nøkkelpersoner 

Ved behov Informere og utvikling 
i forprosjektet  
Ta imot innspill 

Media Pressemelding Mai 2018 
September 2018 

Informere og utvikling 
i forprosjektet 

 

 

 

7.0 Risikovurderinger 
Det er lite prosjektspesifikk risiko i dette forprosjektet. Hovedleveransen er beslutningsunderlag for 

kommunestyrene, og alle vurderinger som er gjort underveis vil finnes der. Forprosjektet bør 

imidlertid forholde seg til normal prosjektmetodikk og gjennomføre risikovurderinger på regelmessig 

basis. 
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Vedlegg 2 - Sammensetning av styrings- og arbeidsgrupper 

 

Styringsgruppe Navn Rolle 

Prosjektleiar Hilde Hordnes Daglig leder Indicon AS 

Styringsgruppe Arne Johansen Konst. rådmann Lærdal  kommune 

Styringsgruppe Alf Olsen Jr Rådmann Lærdal kommune 

Styringsgruppe Margun Thue Stadleg leiar for sjukehuset i Lærdal 

Styringsgruppe Steinar 

Søgaard 

Rådmann i Aurland kommune 

 

 

Arbeidsgruppe fag Navn Rolle 

Lærdal kommune May Tove Lyngset Konst. kom. sjef 

Aurland kommune Guri Olsen Tenesteleiar for Helse og førebygging 

Hemsedal kommune Inger Lill Solberg Helse- og omsorgssjef i Hemsedal kommune 

Gol kommune Ingebjørg By Teigen Leiar helseavdelingen i Gol kommune 

ISP Sogndal Asle Kjørlaug Overlege ISP Sogndal, Helse Førde 

Helse Førde Harald Munkvold Ruskoodinator/ Spesialkonsulent, Helse Førde 

 

 

Arbeidsgruppe ekstern Navn Rolle 

Ekspertressurs kommune Frode Myrdal Partner PwC 

Ekspertressurs Bygg og 

Eiendom 

Erlend Hjertnes Senior manager, PwC 

Ekspertressurs Økonomi Torstein Bøhm 

Fjellanger 

Senior manager, PwC 

Ekspertressurs Juridisk Stine Aase Manager, PwC 
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Vedlegg 3 - Rapport fra Forstudien 

 

 

Forstudien kan også leses på Lærdal kommune sine hjemnmesider 

http://www.laerdal.kommune.no/interkommunalt-psykiatriprosjekt.470768.no.html 
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Vedlegg 4 - Juridisk vurdering 

 

Bo- og omsorgstilbud i Lærdal – valg av 

selskapsform  

 

 

1. Innledning 
 
Lærdal kommune ønsker å etablere et bo- og omsorgstilbud for psykisk syke, i samarbeid med en 

rekke andre kommuner. I den forbindelse skal kommunen formalisere samarbeidet gjennom et felles 

selskap.  

 

Avgjørende for valg av selskapsform vil være en rekke kriterier, men formålet med samarbeidet og 

virksomheten som skal drives, vil være særlig avgjørende. Det finnes tilpassede organisasjonsformer 

for offentlig drevet virksomhet. Hensikten med dette har vært å gi offentlig virksomhet mulighet til å 

drive effektivt og mer forretningsmessig uavhengig, samtidig som nødvendig politisk styring med 

virksomheten sikres. 
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Der det er behov for tett oppfølging og kontroll fra kommunens/eiers side, må organisasjonsformen 

som velges være tilrettelagt for dette.  Dette kan være viktig på områder der oppgaven er pålagt 

kommunen ved lov, der selskapet må samarbeide tett med andre offentlige etater, eller der 

kommunen er avhengig av å kunne trekke på selskapets kompetanse.   

 

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder som hovedregel kun virksomheter som er en del av 

den kommunale forvaltningen. Når deler av virksomheten skilles ut fra den ordinære forvaltningen, er 

de selvstendige virksomhetene å anse som egne rettssubjekter.  

 

Et rettssubjekt har egne rettigheter og plikter, og både selskapsformene interkommunale selskap 

(IKS) og aksjeselskap (AS) vil være slikt egne rettssubjekt.  

 

2. Relevante organisasjonsmodeller for prosjektet 

 
Et kommunalt samarbeid kan velge å organisere seg på mange måter, og i dette tilfellet er det allerede 

besluttet at samarbeidet skal organisere seg som et IKS eller et AS. Målet vil derfor være å gi 

tilstrekkelig informasjon for å kunne fatte et vedtak mht. ønsket selskapsform av disse to 

alternativene.  

 

I følgende kapittel vil prosjektgruppen beskrive disse to selskapsformene, og peke på positive og 

negative konsekvenser ved de ulike selskapsformene. Spesielle forhold som ansees som særlig viktige, 

vil bli behandlet i kap. 4. 

 

Oversikten er basert på egne erfaringer, rapporter/annen dokumentasjon og juridiske utredninger. I 

kapittel 4 i denne rapporten gis det en grundigere og mer utfyllende informasjon rundt forholdet til 

lovgivningen.  

 

 

3. De ulike organisasjonsmodellene – positive og negative konsekvenser 
 
Beskrivelsene og vurderingen av de ulike modellene er ikke uttømmende, men man velger å ta med de 

momenter en mener er av størst betydning for å beskrive og vurdere en organisasjonsmodell. Dette 

kan endres dersom kommunen har innspill til andre momenter som bør vektlegges enn de nevnte.  

 

 

Interkommunalt selskap (IKS) – eget rettssubjekt  
Med interkommunalt selskap menes et selskap der alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper.  Regulert i Lov om 

interkommunale selskap.  IKS er et eget juridisk rettssubjekt, men den enkelte deltakerkommunen hefter ubegrenset for sin eierandel i selskapet med mindre 
annet fremgår av selskapsavtalen. Dette innebærer at den enkelte kommune kan bli ansvarlig for selskapets forpliktelser tilsvarende sin prosent av 

eierandelen. Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale (vedtekter), som bl.a. omhandler formål og organisering.  

 
Eiers styring/myndighet utøves gjennom representantskapet som er selskapets øverste myndighet. Selskapet har også et styre, som har ansvar for 

forvaltningen av selskapet. De ordinære regnskapsreglene kan benyttes, og arbeidsgiveransvaret blir overført til selskapet. 

 

Interkommunalt 

selskap (IKS) 

 Positive konsekvenser Negative konsekvenser 
 

Mulige tiltak for å redusere negative konsekvenser 
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Eierskap Eget juridisk rettssubjekt.  Deltakerkommunen kan blir ansvarlig 

for selskapets forpliktelser tilsvarende 

sin eierandel. 

 

 
 

Kan avtales annen ansvarsfordeling i selskapsavtalen.  

Styring og 

myndighet 

Korte og raske 

beslutningsveier. 

 
Stabilitet og langsiktighet mht 

eiers styring. 

 
Mindre eierstyrt, og redusert 

politisk påvirkning  

 

 

Kommunene utøver politisk styring via valg eller deltakelse 

i representantskapet. Det opprettes en skriftlig 

selskapsavtale (vedtekter), som bl.a. omhandler formål og 
organisering og kan sette rammer/begrensninger for 

virksomhetene 

 

Personalmessig

e forhold 

Ansatte har rett til 
representasjon i styret. Hvor 

mange ansatte og hvor 

omfattende representasjon i 
styret er, beror på antall ansatte 

i selskapet, jf. IKS-loven § 10. 

Begrensninger for ansatte i 
styret når det gjelder å treffe 

vedtak etter forvaltningsloven.  

 
Felles systemer gir ansatte 

bedre  mulighet til arbeid i 

andre kommuner 

Skifte av arbeidsgiver og arbeidsplass. 
Beholder ikke gjeldende lov og 

avtaleverk samt opparbeidede rettigheter. 

Kan utløse relativt omfattende prosesser, 
arbeidsmiljøloven kap. 16. 

 

 

Kan avtale mulighet for å søke interne ledige stillinger i 
avgivende kommune 

 

Arbeidsforholdene kan avtales/bedres i 
vedtektene/selskapsavtalens innhold, bl. a. ansattes 

representasjon i styret, tariff og pensjon.  

 

Kompetanse og 

fagmiljø 

Økt kompetanse og fagmiljø 

innen rus- og psykiatri, som 

flere får nytte av.  

  

Økonomiske 

forhold, inkl. 

finansiering 

Stordrift.  Gir kvalitativt og 
kvantitativt bedre tjenester i 

forhold til ressurser brukt. 

 
Gir enklere 

forhandlingsprosesser og større 

forhandlingsmakt (volum) 
 

Synliggjør de skjulte 

kostnadene. 
Regnskapsloven gjelder. 

 

Kan ikke slås konkurs 

 

Helsetjenester er som 

utgangspunkt fritatt for moms, 
jf. mva-loven § 3-2. Selskapet 

og kommunene er underlagt 

kompensasjonsreglene i mva-
kompensasjonsloven § 2, 

bokstav c). 

Underlagt begrensninger på opptak av 
lån, IKS-loven § 22. 

 

Deltakerne hefter for hele kapitalen til 
selskapet samlet. Kommunen er 

ansvarlig for sin eierandel/prosentandel, 

og selskapets kreditorer kan gå på 
kommunen direkte for å få dekket sitt 

krav. 

 
 

 

 

 

Kost/nytte  Stordrift og standardisering gir 

store gevinster både økonomisk 

og kvalitetsmessig, samt mer 
stabilitet. 

 

Lavere fremtidig 

investeringsbehov 

i forhold til hva en ellers 

ville ha  
måttet investere 

 

 

  

Roller og 

ansvar 

Mulighet for klarere skille og 
større spesialisering mellom 

rollene til de enkelte på grunn 

av større drift.  
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Bedre skille mellom 

styring/myndighetsutførelse og 

daglig drift, samt det politiske.  

 

Flytter fokus mer mot kvalitet 
på de tjenester kommunen kan 

tilby.  

 

Fremdrift og 

implementerin

g 

Har mulighet for å bygge ny 
fremtidsrettet og skreddersydd 

løsning. 

 
Færre kompromisser. 

  

Beslutningseffe

ktivitet 
 

Beslutningseffektivitet i alle 

ledd fra starten av 
 

  

Robusthet og 

fleksibilitet i 

forhold til 

fremtidige 

endringer  

Meget robust og fleksibel 

 

Er forpliktende, og sikrer 
stabilitet i forhold til 

organisering og deltakelse   

 

  

Kvalitet  Mulighet for mer fokus på 

kvalitet og spesialisering, og 

færre løsninger som bare delvis 
tilfredsstiller behovene 

  

Andre 

konsekvenser 

Åpner for at de politiske 

organene bedre kan rette fokus 

på tjenestene, mål og resultatet  
 

Inkluderende, da alle vil være 
del av en ny kultur og ny 

organisasjon 

 
Bedre mulighet til å dekke 

økende behov/krav – skalerbar 

 
Modell/lov er utarbeidet for 

interkommunalt samarbeid om 

tjenesteproduksjon og 
økonomisk virksomhet 

 

Er et reelt samarbeid der 
deltakerne har den nødvendige 

innflytelse  

Budsjettspørsmål og vedtektsendringer 

krever enighet mellom kommunene. Kan 

være vanskelig å  finne løsninger på 
interessekonflikter mellom eierne. 

 

Mulighet for 

salg og utleie 

av plasser 

Mulig.    

 
 
 

Aksjeselskap (AS) – eget rettssubjekt 
Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1977 nr. 44. Et AS er eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra 

deltakerkommunene. Deltakerne (aksjeeierne) er ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. Selskapets vedtekter omhandler 
formål, organisering etc. En aksjonær i et selskap kan i prinsippet selge aksjene sine i medhold av aksjelovens bestemmelser. Dersom dette ikke er ønskelig i 

dette aksjeselskapet, vil forholdet måtte reguleres i selskapets vedtekter.       

 
Aksjeselskapets høyeste organ er generalforsamlingen som består av aksjeeierne.  Generalforsamlingen velger medlemmer til styret som har det overordnede 

ansvar for forvaltningen av selskapet. Eier har ikke instruksjonsrett, men det kan i selskapets vedtekter og aksjonæravtale settes begrensninger for 

virksomheten. 

 

     Et aksjeselskap kan ta opp lån og gå konkurs. For aksjeselskaper gjelder aksjeloven og regnskapsloven, som avviker fra kommunale regnskapsforskrifter.  

 
Arbeidsgiveransvaret blir overført til selskapet. 

 

Aksjeselskap (AS)  Positive konsekvenser Negative konsekvenser 
 

Mulige tiltak for å redusere negative 

konsekvenser 

Eierskap Den enkelte aksjonær hefter bare for 

egen innskutte kapital i selskapet.  

 
 

Kommunen kan i utgangspunktet selge 

aksjene sine. 

Kan regulere adgangen for salg av 

aksjer i vedtektene.  
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Styring og myndighet Korte og raske beslutningsveier 

Stabilitet og langsiktighet mht eiers 
styring. 

 

Mindre eierstyrt og redusert politisk 
styring (enda mindre i AS enn IKS) 

 Aksjeeierne utøver sin kompetanse 

gjennom vedtak i generalforsamlingen. 
Det enkelte kommunestyre har 

instruksjonsrett overfor kommunens 

representant på generalforsamling. 
 

Eier kan i selskapets vedtekter og 

aksjonæravtale sette begrensninger for 
virksomheten. 

 

Dette vil kunne redusere selskapets 
frihet til fordel for eierstyring. 

 

Personalmessige forhold Ansatte har rett til representasjon i 
styret. Hvor mange ansatte og hvor 

omfattende representasjon i styret er, 

beror på antall ansatte i selskapet, jf. 
aksjeloven 6-4. Reglene er i stor grad 

like på dette punktet som IKS.  

 
 

Felles systemer gir ansatte bedre 

mulighet til arbeid i andre kommuner. 
 

Skifte av arbeidsgiver og arbeidsplass. 
 

Beholder ikke gjeldende lov og avtaleverk 

samt opparbeidede rettigheter. Kan utløse 
relativt omfattende prosesser, 

arbeidsmiljøloven kap. 16. 

 
 

Kan avtale mulighet for å søke interne 
ledige stillinger i avgivende kommune 

 

Arbeidsforholdene kan avtales/bedres i 
vedtektene/selskapsavtalens innhold, 

bl. a. ansattes representasjon i styret, 

tariff og pensjon.  
 

 

Kompetanse og fagmiljø Økt kompetanse og fagmiljø innen 

psykiatri, som flere får nytte av. 

  

Økonomiske forhold, inkl. 

finansiering 

Stordrift.  Gir kvalitativt og kvantitativt 

bedre tjenester i forhold til ressurser 

brukt. 
 

Den enkelte kommune hefter kun for 

sitt kapitalinnskudd.  
 

Gir enklere forhandlingsprosesser og 

større forhandlingsmakt (volum) 
 

Helsetjenester er som utgangspunkt 

fritatt for moms, jf. mva-loven § 3-2. 
Selskapet og kommunene er underlagt 

kompensasjonsreglene i mva-

kompensasjonsloven § 2 bokstav c). 
 

Aksjeselskap er i størst grad utviklet for 

virksomhet med økonomiske formål. 

 

Kost/nytte  Stordrift og standardisering gir store 

gevinster både økonomisk og 
kvalitetsmessig 

 

Lavere fremtidig investeringsbehov 
i forhold til hva en ellers ville ha  

måttet investere 

 

  

Roller og ansvar Mulighet for klarere skille mellom 
rollene til de enkelte på grunn av større 

drift.  
 

Bedre skille mellom 

styring/myndighetsutførelse og daglig 
drift, samt det politiske.  

 

Flytter fokus mer mot kvalitet på de 
tjenester kommunen kan tilby.  

 

  

Fremdrift og 

implementering 

Har mulighet for å bygge ny 

fremtidsrettet og skreddersydd løsning. 
 

Færre kompromisser 

  

Beslutningseffektivitet 
 

Beslutningseffektivitet i alle ledd fra 
starten av 

 

  

Robusthet og fleksibilitet i 

forhold til fremtidige 

endringer  

Meget robust og fleksibel   
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Kvalitet Mulighet for mer fokus på kvalitet og 

spesialisering, samt særlig tilpassede 
løsninger 

  

Andre konsekvenser Åpner for at de politiske organene 

bedre kan rette fokus på tjenestene og 
resultatet 

 

Inkluderende, da alle vil være del av en 
ny kultur og ny organisasjon 

 

Er et reelt samarbeid der deltakerne har 
den nødvendige innflytelse 

 

Bedre mulighet til å dekke økende 
behov/krav – skalerbar 

 

Kan oppstå målkonflikt mellom å vedta 

eget budsjett samtidig som eventuelle 
tilskudd/utgifter skal dekkes av 

samarbeidskommunene 

 

Mulighet for salg og utleie 

av plasser 

Mulig.    

 

4. Områder som må ha spesiell fokus generelt og til dels uavhengig av 
valg av selskapsform 
 

4.1. Eierskap/eierstyring 

 
Kommunene må bestemme hvordan eierandelene skal fordeles og hva som skal være bestemmende 

for eierstyring.  

 

I et aksjeselskap, blir den enkelte kommune aksjonær i selskapet, og hvor stor eierandel kommunen 

har beror på aksjekapitalen som skytes inn i selskapet. Dersom det ikke er ønskelig at den som har 

skutt inn mest kapital skal bli den med størst eierandel, som vil si flest stemmer på generalforsamling, 

kan dette reguleres i selskapets vedtekter. Eksempelvis kan selskapet opprettes med A- og B-aksjer, 

hvor vedtektene gir ulike rettigheter til de ulike aksjeklassene.  

 

Et aksjeselskap vil også ha et styre, og eventuelt en daglig leder. Styret og daglig leder står for 

forvaltningen av selskapet. Styret velges av generalforsamlingen. Kommunene må være enige om 

hvordan styret skal fastsettes. Eksempelvis kan hver kommune ha et styremedlem eller det kan avtales 

at det skal gå på rundgang hvem som sitter i styret. 

 

I et IKS vil den enkelte kommune som er deltaker i selskapet ha rett til å være en del av 

representantskapet i selskapet. Hver deltaker skal være representert ved minst en representant hver. 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og 

økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen1 skal behandles i 

representantskapet. Utgangspunktet er at hvert medlem har en stemme. Dersom annet er ønskelig 

kan dette nedfelles i selskapsavtalen. 

 

IKS har i likhet med AS et styre som står for forvaltningen av selskapet. Styre i et IKS skal bestå av 

minst tre medlemmer, i tillegg til eventuelle ansattrepresentanter. I likhet med AS velges styre av 

representantskapet, og det kan avtales i selskapsavtalen hvordan styret skal fastsettes og hvem som 

skal ha rett til å sitte i styret. Et styremedlem i IKS kan ikke sitte lenger enn 4 år.  
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Kommunene som skal stifte selskapet bør i fellesskap etablere retningslinjer for utøvelse av 

kommunenes eierskap, slik at kommunenes representasjon i selskapets organer,  utøves i samsvar 

med kommunenes forventninger og målsetninger. Dette bør kommunen har klart før valg av 

selskapsform, for å sikre at deltakerkommunene/aksjonærene har en felles forståelse. Når selskapet er 

opprettet må dette nedfelles i vedtekter/selskapsavtale. 

 

4.2. Offentlige anskaffelser  

 

4.2.1. Kommunene som deltagere i IKS/aksjonærer i AS 

 
Utgangspunktet er at kommunen ikke kan tildele oppdrag til andre rettssubjekter som 

interkommunale selskap eller aksjeselskap uten å gå veien om offentlig konkurranse.  

 

Det fremgår imidlertid av anskaffelsesforskriften § 3-2, jf. § 3-1 at anskaffelsesreglene ikke gjelder for 

oppdragsgiver som inngår kontrakt med annet rettssubjekt når  

 

●  Kommunen har kontroll over rettssubjektet (kontrollkriteriet) 

●  Rettssubjektet yter mesteparten av sine tjenester til de deltakende kommuner som oppdragsgivere 

(omsetningskriteriet).  

 

Kommunen bør ta stilling til hvordan de vil forholdet seg til regelverket for offentlige anskaffelser i 

relasjon til egenregi. Dette vil gjelde uavhengig av valg av selskapsform.  

 

4.2.2. Utleie av plasser/kjøp av plasser fra andre enn deltakerkommunene  

 
Selskapet har mulighet for å leie ut eller selge plasser til andre kommuner. En mulighet kan her være 

samarbeid i offentlig sektor jf. FOA § 3-3, som er unntatt fra reglene om offentlige anskaffelser.   

 

En forutsetning for slikt unntak er at samarbeidet mellom selskapet og kjøperkommunen 

tilfredsstiller kravene i FOA § 3-3. Vilkårene er følgende: 

 

- Samarbeidet har til formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål, 

- Samarbeidet blir utført utelukkende av hensyn til offentlige interesser og 

- Mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter, blir utført for andre enn 

oppdragsgiverne. 

 

Dersom vilkårene ikke er innfridd, må det som hovedregel avholdes konkurranse om anskaffelsen i 

medhold av anskaffelsesreglene.   
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4.3. Konkurranselovgivning/statsstøtte  

 
Dersom kommunen ikke skal drive kommersiell drift i konkurranse med andre vil det ikke oppstå 

problemstillinger for konkurranselovgivning og statsstøtte. Dersom slik aktivitet planlegges, vil 

problemstillinger knyttet til statsstøtte, og teoretisk sett konkurranserett, måtte vurderes nærmere.  

Ved utleie/salg av plasser vil man måtte ta i betraktning prising for utleie/salg. 

 

4.4. Merverdiavgift 

 
Ytelse av helsetjenester er som hovedregel unntatt fra mva-reglene, jf. merverdiavgiftsloven § 3-2. 

Kommunene og selskapet faller uansett innenfor mva-kompensasjonsreglene i mva-

kompensasjonsloven § 2 bokstav c.  

 

4.5. Skatt 

 
Som selvstendig rettssubjekt vil aksjeselskap og interkommunalt selskap (IKS) i utgangspunktet være 

skattepliktig etter de alminnelige regler for selskapsskatt, jf. skatteloven § 2-2.  

 

Det er imidlertid begrensninger i skatteplikten for AS/IKS som ikke har «erverv til formål» jf. 

skatteloven § 2-32 første ledd. Dersom selskapet ikke skal ha «erverv til formål,» jf. skatteloven § 2-

32, selskapet som utgangspunkt ikke være skattepliktige.  

 

I dette ligger det at selskapet som har ideelt formål og som forestår arrangementer som realiserer 

dette formålet, i utgangspunktet kan omfattes av skattefritaksregelen. For organisering i aksjeselskap 

styrkes dette utgangspunktet når selskapets aksjer eies av skattefrie enheter med tilsvarende ideelt 

formål som selskapet selv.  

 

For interkommunale selskaper er det trukket en parallell til eksempelvis selskap som driver mottak av 

husholdningsavfall som er ansett som skattefrie institusjoner, når behandlingen av avfallet er priset til 

selvkost. 

 

Dersom selskapet derimot skal ha et ervervsmessig formål, bør skattekonsekvensene utredes 

nærmere. Det er hovedsakelig formålet med selskapet som har betydning for hvorvidt selskapet er 

skattepliktig eller ikke, og valg av selskapsform vil derfor i utgangspunktet ikke ha betydning for 

skatteplikt.  

 

5. Tema diskutert i møte 17. mars 2018 

 

5.1. Omgjøring av IKS til AS 

 



109 

Basert på skatteloven § 11-20 og tilhørende forskrift kan IKS omdannes til aksjeselskap skattefritt. For 

ordens skyld nevnes at omdanning fra AS til IKS normalt sett ikke er mulig.  

 
 

5.2. Styringsutfordringer 

 
Kommunen ser for seg at det kan bli styringsutfordringer, i forlengelsen av at det blir politisk 

innblanding i selskapets drift.  

 

Slike utfordringer kan i stor grad løses gjennom reguleringen i selskapets vedtekter og aksjonæravtale 

for aksjeselskap og i selskapsavtalen for interkommunale selskap.  

 

Det er få begrensninger i aksjeloven og IKS-loven om hva som kan reguleres i henholdsvis 

vedtekter/aksjonæravtale og selskapsavtalen. Aksjeloven er færre begrensinger enn interkommunale 

selskap, men IKS-loven er i større grad tilpasset at det er kommuner på eiersiden.  

 

Styringsutfordringer vil derfor i stor grad kunne håndteres, dersom man planlegger og skaper enighet 

om hvordan selskapet skal fungere, før selskapet stiftes. Tema som bør diskuteres og reguleres i 

vedtekter/aksjonæravtale eller selskapsavtalen er blant annet følgende: 

 

- Vilkår for inntreden i selskapet, herunder kjøp av andeler/aksjer og prissetting 

- Kapitalinnskudd fra den enkelte kommune 

- Styresammensetning 

- Stemmer på generalforsamlingen 

- Hvilket flertall som skal til for å treffe beslutninger 

- Vilkår for uttreden fra selskapet, herunder salg av andel/aksjer og prissetting 

 

 

 

 

5.3. Nye kommuner kommer inn på eiersiden 

 

5.3.1. For AS 

 
Dersom det skal komme nye kommuner inn på eiersiden i et aksjeselskap, kan dette skje på to måter: 

 

1. Ved at eksisterende kommune som er aksjonærer i selskapet selger aksjer til ny kommune 

(eierskifte) 

2. Ved at man gjennomfører en såkalt emisjon i selskapet, slik at det blir opprettet nye aksjer 

som nye kommuner blir eier av 

 

Både eierskifte og emisjon er enkle prosesser selskapsrettslig, og vil derfor ikke i seg selv være en 

vanskelig prosess å gjennomføre, dersom det er besluttet at selskapet ønsker en slik prosess.  
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I vedtektene kan man regulere nærmere hvilke regler man ønsker skal gjelde for opptak av nye kommuner. Man 

kan regulere hvorvidt eksisterende aksjonærer skal stemme på generalforsamling om man ønsker nye eier, og 

det kan eksempelvis bestemmes at opptak av nye aksjonærer krever ⅔ flertall på generalforsamlingen. I 

vedtektene kan man også regulere om nye kommuner skal ha rett til styreplass, hvor mange stemmer de skal 

representere på generalforsamling osv. Man bør også utforme en aksjonæravtale som alle eksisterende og nye 

aksjonærer må signere på for å bli aksjonær. Denne kan inneholde nærmere bestemte klausuler knyttet til 

styringsrett, stemmerett mv. som omtalt ovenfor. 

 

5.3.2. For IKS 

 

Tilsvarende muligheter som for aksjeselskap, har man i interkommunale selskap. Nye 

kommuner kan derfor bli eiere av selskapsandeler i IKS enten ved eierskifte eller innskudd av 

kapital.  

 

Ved eierskifte, kommer IKS-loven § 26 til anvendelse:  

 

“Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige 

deltakerne. 

 

Ved eierskifte trer erververen inn i overdragerens samtlige rettigheter og forpliktelser 

overfor de øvrige deltakere. Erververen er på samme måte som overdrageren bundet 

av de beslutninger og disposisjoner som selskapet har truffet før eierskiftet, og 

selskapet og de øvrige deltakere kan bringe i motregning mot erververen fordringer 

som de ifølge selskapsforholdet har på overdrageren. 

 

Ved inntreden av nye deltagere oppstår det en innskuddsplikt i henhold til IKS-loven § 5. 

Innskuddsplikten reguleres i selskapsavtalen. Tilsvarende som i AS, kan man i IKS nedfelle i 

selskapsavtalen, hva som er vilkårene for å ta opp nye deltagere i IKS’et, hvor stor 

innskuddsplikten skal være, hvilke rettigheter og plikter nye deltagere har mv.  

 

 

5.4. Mulighet til å trekke seg ut av selskapet 

 

5.4.1.  For AS 

 
I aksjeselskap er det to måter å trekke seg ut av selskapet på. Dette er følgende: 

 

1. Salg av aksjer 

2. Innløsning av aksjer 

 

Når det gjelder salg av aksjer er kommunen som ønsker seg ut av selskapet, avhengig av at det 

foreligger en kjøper. Det bør reguleres i vedtektene/aksjonæravtalen hvem aksjer i selskapet kan 

selges til. Dette bør begrenses til andre kommuner, og kan også begrenses geografisk eller ved andre 

kriterier. Utgangspunktet i aksjeloven er at salg av aksjer krever styrets samtykke, men at annet kan 

reguleres i vedtektene.  



111 

 

Når det gjelder innløsning av aksjer, er utgangspunktet at innløsning kan kreves når samtykke fra 

selskapet til å selge aksjene ikke gis. Innløsning går ut på at den aktuelle aksjonærens aksjer slettes, og 

at det fastsettes en innløsningssum som betales ut til den aktuelle aksjonæren. Vilkårene for 

innløsning kan avtales nærmere i vedtektene. Det bør her fremgå hvilke kriterier som skal være 

oppfylt for at en aksjonær kan kreve innløsning.  

 

5.4.2. For IKS 

 
I IKS opererer man også med to metoder for å tre ut av selskapet. Dette er: 

 

1. Eierskifte (omtalt ovenfor) 

2. Uttreden 

 

Vilkårene for uttreden følger av IKS-loven § 30: 

 
“Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve 

seg utløst av dette. I selskapsavtalen3 kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også 

bestemmes i selskapsavtalen at partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt tidsrom. 

 

Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning når deltakerens rett er blitt krenket ved 

vesentlig mislighold av selskapsforholdet. 

 

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 

Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd.. Utløsningssummen 

skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale. 

 

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi 

umiddelbart før utløsningsgrunnen forelå. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale. 

 

Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales, om ikke annet er 

avtalt.(...)” 

 

 

Også vilkårene for uttreden kan reguleres nærmere i selskapsavtalen.  

 

 

 

 

 

 

5.5. Utleie av plasser 
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Plasser kan leies ut, men må leies ut til kostpris + eventuelle administrasjonsgebyr. Dersom selskapet 

leier ut plasser slik at de går med overskudd, får selskapet et økonomisk formål i stedet for et ideelt, og 

vil dermed bli skattepliktig som ledd i dette.  

 

Anskaffelsesrettslig er det slik vi ser det ikke noe i veien for å leie ut plasser til andre kommuner eller 

helseforetak. Dette kan være maksimalt 20 %, ref, unntaket om egenregi. 

 

 

5.6. Kan helseforetak gå inn på eiersiden? 

 
I AS kan helseforetak komme inn på eiersiden. I IKS er det bare kommuner, fylkeskommuner eller 

interkommunale selskaper som kan ha andeler.  

 

5.7. Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt 

 
De regionale helseforetakenes veiledningsplikt er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven, og i forskrift 

om Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, hvor det fremgår av § 

14 at 

 

“Det regionale helseforetaket skal sørge for 

 

a) råd og veiledning til kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker 

b) samarbeid med kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker og      

utarbeiding av individuelle planer 

c) generelle råd og veiledning til ansatte i kommunen 

d) samarbeide med andre etater når det er nødvendig for utredning, 

tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet til den enkelte” 

 
I dette ligger det at regionale helseforetakene har ansvar for å gi råd og veiledning til kommunen, når 

pasienter overføres til kommunehelsetjeneste.  

 

I dette tilfellet skal Lærdal inngå samarbeid om helsetjenester med andre kommuner, på tvers av de 

regionale helseforetakene. I forlengelsen av dette oppstår spørsmål om hvor langt veiledningsplikten 

strekker seg for RHF’er i relasjon til pasienter i kommunehelsetjenesten.  

 

Veiledningsplikten gir RHF’ene et såkalt “sørge-for” ansvar. Dette innebærer at uavhengig av hvordan 

kommunehelsetjenesten er bygget opp må RHF’ene sørge for råd og veiledning til kommunen om 

opplegg for den enkelte pasient som kommer fra spesialisthelsetjenesten i deres region. Formålet med 

veiledningsplikten er at helsen til pasienten blir ivaretatt, uavhengig av organisering. 

 

Veiledningsplikten kan derfor ikke falle bort til tross for kommunen samarbeide på tvers av regioner.  

 

 

6. Vår anbefaling 
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Selskapsformen Interkommunalt Selskap (IKS) er en selskapsform som Lærdal kommune har erfaring 

med. Selskapsformen er særlig egnet for samarbeid mellom kommuner, hvor formålet med selskapet 

er ideelt og hvor selskapet skal oppfylle kommunenes lovpålagte plikter. IKS er regulert av en egen lov 

som er tilpasset kommuner som rettssubjekt. 

 

Vår anbefaling er på bakgrunn av dette at styret vedtar IKS som selskapsform 

 

Vedlegg 5 - Risikovurdering 
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Vedlegg 6 - Nyhetsbrev 
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