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Tilstandsrapport 2022 

 
 
 

Sammendrag 
Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene har i 2021 vært preget av 
koronapandemien. Vaksinering har pågått gjennom hele året og har krevd 
mye av kommunen Det har vært god bistand av frivillige og et tverrfaglig 
samarbeid blant kommunens ansatte og rekrutterte medarbeidere har gjort 
dette mulig. Delvis gjenåpning, og så nedstengning igjen, ble krevende for 
brukere av tjenester og ansatte. 

Tjenestene er gitt brukerne i høy grad og også gitt med god kvalitet. Det er 
ikke vesentlige avvik eller klager som påvirker tjenestekvaliteten til våre 
brukere eller innbyggere for øvrig. 

Året har også vært preget av arbeidet med kostnadsreduksjoner. 
Kostnadsreduksjon har pågått gjennom flere år og enhetene følger opp 
planlagte tiltak. Vi ser at omsorgsenhetene tar en mindre andel av 
kommunens samlede ressurser, mens de på landsbasis tar en økende del.  
Vi ser på nøkkeltall at vi har gjennomført effektiviseringstiltak, men dilemmaet 
er at det samtidig blir nødvendig med etablering av nye kostnadskrevende 
tilbud. Det vurderes også på inntektsmuligheter som i stor grad for disse 
tjenestene er brukerbetalinger. Dette må bli tema også til neste års 
handlingsprogram da vi ser at vi ligger noe lavere på inntektssiden enn 
sammenligningskommuner. 

Vi har effektiv drift på velferdstjenestene som vi ser på nøkkeltallene til Nav, 
barnevern og flyktningetjenesten.  

Ved årets rapportering har vi gjort en grundig vurdering av hvilke effekter 
koronapandemien har hatt. Vi har kommet oss vel igjennom, men det er 
bekymringer for økt symptomtrykk hos en del av de unge i kommunen. Også 
ser vi noen steder behov for aktivt arbeid med arbeidsmiljø og med 
reetablering av fellesskap om utviklingsarbeid. 
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Tilstandsrapport 2022 

Om tilstandsrapporten 
 

Tilstandsrapporten skal gi et samlet bilde av tilstanden innenfor et 
tjenesteområde eller tema, og gi et grunnlag for oppfølging og videreutvikling. 
 
Hensikten med tilstandsrapportene er å gi kommunestyret, ansatte og innbyggere innsikt i tilstand, 
utvikling og viktige problemstillinger og gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet.  
 
Tilstandsrapportene har både en kontroll- og en utviklingsdimensjon. I kontrolldimensjonen 
vurderes tilstanden, og skal ivareta lovkrav knyttet til internkontroll og rapportering, og ivareta 
kommunens eget behov for oversikt og kontroll. Utviklingsdimensjonen handler om den 
oppfølgingen som skjer på bakgrunn av vurderingene, der tilstandsrapporten skal bidra til 
prioritering av løpende forbedringsarbeid, utviklingsområder og ressursinnsats i enhetene 
kommende år, samt bidra til revidering av kommende planer og strategier på tjenesteområdet. 
 
Innhold 
 

✓ Satsingsområder 
viser sentrale føringer i gjeldende styringsdokumenter, vedtatte strategier for 
tjenesteutvikling og nasjonale føringer  
 

✓ Nøkkeltall 
viser sentrale nøkkeltall for tjenestemottakere, økonomi, bemanning og kvalitet og 
tjenestedata 
 

✓ Resultater  
viser sentrale resultater innenfor tjenesteområdet 
 

✓ Vurdering og grunnlag for videre arbeid 
viser vurderinger av tilstanden og gir anbefalinger til videre arbeid 

 
Tilstandsrapportene er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder 
nøkkeltall og resultater fra foregående år. Nøkkeltallene i rapporten er i hovedsak fremstilt som 
kommunens utvikling over 5 år sammenlignet med gjennomsnittsdata for landet. 
Tilstandsrapportene er i hovedsak innrettet på kommunenivå, og data på enhetsnivå behandles i 
enhetenes egne organer (internt og i utvalg). 
 
Medvirkning 
Denne tilstandsrapporten har kommet til med bidrag gjennom styringsdialog med enhetenes 
ledergrupper og selve dokumentet er sammenfattet av kommunalsjef og skrevet med bistand fra 
rådgivere ved KDE. Bakgrunnsdata med nøkkeltall og grafisk fremstilling er i hovedsak levert av 
økonomienheten. 



 
 
 

 
 

6 

Personvern 
For små enheter kan enhetsdata være anonymisert dersom de inneholder indirekte identifiserbare 
opplysninger som kan være taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1.  
 
Lovkrav 
Rapporten er en del av kommunedirektørens internkontroll av virksomheten i henhold til 
kommuneloven, og rapporteringskrav i barnevernsloven.  

 

 
 
Datakilder 
KOSTRA – foreløpige data publisert av SSB 
Visma HRM 
NAV Rælingen 
Folkehelseinstituttet (FHI) 
Bufdir/kommunemonitor 
IMDi 
 
  

Kommuneloven § 25-1: 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at 
lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
a)        utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b)        ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c)        avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d)        dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e)        evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
 
Kommuneloven § 25-2: 
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

Barnevernsloven § 2-1 nytt åttende ledd: 
Kommunestyret selv skal minst én gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten. 
 
Tilstandsrapporten skal redegjøre for oppfyllelse av krav som fremgår av barnevernsloven: 
Fristbrudd i meldinger og undersøkelsessaker jf. § 4-3 
Barn i hjelpetiltak med tiltaksplan og evaluert tiltaksplan jf. § 4-5 
Tilsyn og oppfølging i fosterhjem som ikke er oppfylt jf. §4-22 



 
 
 

 
 

7 

Tilstandsrapport 2022 

Funksjon 
Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist i modellen under.  
 

 
 
Tilstandsrapporten er en del av kommunedirektørens betryggende kontroll med virksomheten. 
Sammen med styringsdialogmøter med enhetenes ledergrupper er arbeidet med rapporten og 
fokus på sentrale områder en god kilde til innsikt i tjenestene. 
 
Vedlegg 
Det vedlegges et tillegg som rapporterer tilstanden for barnevernet. I nøkkeltallskapittelet er det 
innarbeidet kommenterte nøkkeltall som sammen med tillegget oppfyller kravet om 
tilstandsrapportering til kommunestyret. 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

8 

Satsingsområder 
 
Fram til året i år har hovedsatsingsområdene fra Helse- og omsorgsplanen 2015-2026 vært 
førende for utvikling av tjenestene: 

• Planlegge og gjennomføre tjenestene med fokus på brukernes ressurser 

• Helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud 

• Tjenesteutvikling som bidrar til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivå 

• Ansatte som har riktig kompetanse og systematisk arbeid med kompetanseutvikling 

• Planlegging og kvalitetssikring i tråd med befolkningens behov 
 
I 2022 er det utviklet og vedtatt en ny strategi for utvikling av helse-, omsorgs- og 
velferdstjenestene i kommunen. Denne er utviklet med medvirkning fra innbyggere, politikere og 
ansatte og basert på bla. evaluering av helse- og omsorgsplanen som ble gjort i tilstandsrapport 
for 2020. 
 
De nye satsingsområdene har god sammenheng med kommuneplanen og er  
Formulert som fire «Slik vil vi ha det»-setninger: 

• Vi utvikler og gjennomfører oppgavene sammen med innbyggerne 

• Vi vil motivere og støtte innbyggere til å øke funksjonsnivå 

• Innbyggerne opplever tjenester som samarbeider 

• Gode bosituasjoner som utgangspunkt for å mestre livet 

•  
For tjenesteområdet som dekkes av denne tilstandsrapporten er det også vedtatt retningsgivende 
dokumenter for flere områder; psykisk helse og avhengighet, flyktningemottak og inkludering, 
demens, legetjenestene, boligsosialt arbeid, Leve hele livet og tjenester til psykisk 
utviklingshemmede. 
 
I tillegg legges det til grunn for videre arbeid noen prinsipper for organisasjonens arbeid: 

• Kontinuerlig tilpasse og utvikle tjenester etter innsatstrappa 

• Innlemme teknologi og digitale metoder i tjenestetilbudet 

• Bruke kompetanse på tvers av virksomheter og tjenesteområder 

• Kontinuerlig vurdere effekt av tiltak i tråd med nasjonalt vedtatte prioriteringskriterier 

• Jobbe med framtidig rekrutteringsutfordringer gjennom organisering, heltidskultur, ledelse 
og kompetanse 

• Tilrettelegge for læring på arbeidsplassen og være en utviklende praksisarena for elever, 
studenter og lærlinger 
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Tilstandsrapport 2022 

Nøkkeltall 
 
Kapitlet viser nøkkeltall kategorisert innenfor fire temaområder; tjenestemottakere, økonomi, 
bemanning, kvalitet og sentrale tjenestedata innenfor sektoren. De fire temaområdene er 
gjennomgående i kommunens tilstandsrapporter innen skole, barnehage og helse, omsorg og 
velferd. Det konkrete utvalget og innholdet er samordnet i størst mulig grad, men vil også variere 
noe i og med at sektorene har ulike typer av mottakere, ansatte og tjenester. 
 
Nøkkeltallene gir sentral grunnlagskunnskap om status innenfor sektoren, sett i forhold til utvikling 
over tid og sammenlignet med landet. Det er i hovedsak vist en utvikling i et femårs-perspektiv. De 
fleste data har kilde KOSTRA, og viser foreløpige data publisert av SSB 15. mars i det året 
tilstandsrapporten utgis. Det betyr at siste tilgjengelige nøkkeltall i tidsserien gjelder for året før. 
Nøkkeltallene følges opp årlig, med det faste utvalget som ligger innunder de fire kategoriene.1 
Nøkkeltallene skal bidra til at kommunen har bakgrunnskunnskap for å gjøre gode strategivalg i 
planlegging innenfor sektoren. 
 
Innhold 
 

✓ Nøkkeltall om tjenestemottakere viser data om brukerne av tjenesten og dekningsgrader 
(andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten). 

 
✓ Nøkkeltall om økonomi viser data om 

prioritering og produktivitet, som vil 
gjenspeile ressursinnsats og kostnadsnivå på 
tjenesten.  

 
✓ Nøkkeltall om bemanning viser kapasitet, 

årsverk og/eller bemanningstetthet, samt 
utdanningsnivå og/eller kompetanse. 

 
✓ Nøkkeltall om kvalitet og tjenestedata viser 

et utvalg av indikatorer som kan knyttes til 
kvalitet innenfor tjenesteområdet. 

 
 
Nøkkeltallene er inndelt i tjenesteområder slik de er sortert i KOSTRA:  

• Omsorg 
• Kommunehelse 
• Sosial 
• Barnevern 

 
  

 
1 Noen nøkkeltall vil kunne bli endret fra år til år, grunnet endringer i KOSTRAs publisering eller utvalg, eller grunnet våre lokale løpende 
vurderinger av hvilke nøkkeltall som til enhver tid er nyttige å følge med på. 
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Omsorg 
 

Ved utgangen av året mottar 643 innbyggere i Rælingen kommune 
hjemmetjenester og 81 bor på en institusjon. Andelen yngre 
tjenestemottakere er økende, og høyere enn for landsgjennomsnittet.  
 
Rælingen bruker 30 % av utgiftene på omsorgssektoren, mindre enn 
landsgjennomsnittet. Det er også forventet en lavere andel siden vi har en 
lavere andel eldre innbyggere.  
 
Ved utgangen av 2021 er det til sammen 315 årsverk i pleie- og 
omsorgsenhetene i Rælingen og over 82 % av brukerrettede årsverk er utført 
av personer med helsefaglig utdanning. Sykefraværet i pleie- og 
omsorgsenhetene samlet er 10 %. 
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Tilstandsrapport 2022 

Tjenestemottakere 
 
Antall brukere av omsorgstjenester 
 

 
 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12003 

 
Nøkkeltallet viser antall brukere i Rælingen 
av ulike omsorgstjenester, alle aldre pr. 
31.12.  
 
EHT: Diagrammet viser en jevn økning i 
antall brukere av hjemmetjenester fra 2017-
2019. Fra 2020-2021, en liten nedgang i 
hjemmesykepleien. Psykisk helse har i 
samme i samme periode hatt vekst. Vi 
håndterer flere hjemme enn tidligere. 
Langtidsplasser somatikk og bygging av 
omsorgsboliger holdt seg stabilt i samme 
periode, bortsett fra 2020-2021 med en liten 
økning i behov for langtidsplasser. Det kjøpes 
ingen langtidsplasser somatikk, det er ingen 
på venteliste. Per nå er det venteliste i 
psykisk helse som må kompenseres med 
tiltak. Det vil være nødvendig å se på 
organisering, tverrfaglig samarbeid og 
ressursbruk både nå og for fremtidige behov. 
 
THO: Nøkkeltallet påvirkes av 
omorganisering i hjemmetjenesten, styrking 
av vurderings- og mestringsteamet og økt 
innsats for å unngå tjenester i etterkant av 
vedtak.  
 
 
 

 
 
En endring i inngang til tjenester vil sammen 
med reduksjon av småtjenester bidra til 
ytterligere reduksjon. En jevn økning i 
dagtilbud benyttes for at det skal være 
forsvarlig å tilby lengre tjenester i hjemmet. 
En fortsatt dreining mot egenmestring i 
hjemmet vil være nødvendig for å lykkes med 
dette. 
 
ETT: Enheten drifter tjenester til 55 
ressurskrevende personer, tjenester tilknyttet 
boliger og dagtilbud. Alle tjenestemottakerne 
fyller åpenbart vilkår for å motta tjenester. Det 
er omfanget på vedtakene og ikke antallet 
som er enhetens utfordringer. 
 
ELT: Enhet Løvenstadtunet har 70 
institusjonsplasser, 68 langtidsplasser og 2 
avlastningsplasser. Det bor 21 brukere i egen 
leilighet i 4.etg tilknyttet personalbase. Vi 
drifter også dagsenter.  
Gjennomsnitt botid på langtidsplass har gått 
ned de siste årene. Beboere og brukere er 
sykere enn tidligere. 
 
 



 
 
 

 
 

12 

Andel brukere av hjemmetjenester som er i 
aldersgruppene opp til 66 år 

 
 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet viser brukere av hjemme-
tjenester 0-66 år per 31.12. for KOSTRA-
funksjon 254 som andel av alle brukere av 
hjemmetjenester uavhengig av alder. 
 
EHT: Økningen i tjenestemottakere relateres 
direkte til konsekvensen av 
samhandlingsreformen og at kommunen 
gjennom ulike reformer har fått utvidet 
ansvarsområde. Årsaksforholdet knyttes 
også til nye brukergrupper, mer spesialisert 
helsehjelp i hjemmet og krevende, 
sammensatte pasientforløp. 
 
THO: Den store andelen og økningen i 
brukere tilskrives en generell medisinskfaglig 
utvikling, der flere unge overlever alvorlig og 
omfattende sykdom, spesielt barn. Flere er i 
behov for kommunale helse og 
omsorgstjenester pga. omfattende behov og 
overførte oppgaver fra sykehusene. 
Kompetente og informerte innbyggere gir økt 
press på pårørendestøtte og krev om 
tjenester. Begge foresatt er også i større grad 
enn tidligere i arbeid.  
 
Prosjekt med endring av vedtakspraksis i 
hjemmetjenesten er forsinket. Det er 
usikkerhet knyttet til hvorfor Rælingen ligger 
høyt i denne aldersgruppen sammenlignet 
med andre nærliggende kommuner. 

Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats 
synliggjør behov for helse og 
omsorgstjenester tidligere enn før og gir en 
enklere vei inn i tjenestene. Lovkrav til 
tjenestetilbud blir overholdt. 
 
ETT: Enheten har kun 2 brukere over 66 år. 
Personer med utviklings-hemming lever også 
lenger enn før, og bør få bo hjemme lengst 
mulig. For mange blir det i heldøgns 
bemannet bolig. Det er en økning i antallet 
yngre brukere. Dette er en nasjonal trend 
som gjenspeiler seg i mange søknader om 
tjenester for barnefamilier. Framskrivning 
viser økende behov for avlastningsplasser i 
bolig for barn. 
 
ELT: Enheten har ingen brukere på 
institusjonsplass under 66 år. I 4.etg ved 
Løvenstadtunet boliger bor det 4 brukere 
under 66 år. 
 

 
 
  
 



 
 
 

 
 

13 

Tilstandsrapport 2022 

Økonomi 
 
Netto driftsutgifter til omsorg i % av samlede 
netto driftsutgifter 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 
frie inntekter til omsorgstjenesten, og viser 
netto driftsutgifter til KOSTRA funksjonene 
234, 253, 254, 256 og 261 i prosent av 
kommunens bruk av frie midler på alle 
områder.  
 
EHT: Netto driftsutgifter har vært relativt 
stabil og viser en liten nedgang siste år. Dette 
kan mulig forklares med nødvendig endring 
på struktur og organisering av tjenestene for 
å tilpasse reduserte rammer og utslag av 
pandemien.  
 
THO: Sett i sammenheng med antall brukere 
av omsorgstjenester og brukere av 
hjemmetjenester opp til 66 år, yter vi mindre 
tjenester til flere brukere. Dette kan sees i 
sammenheng med kortere linjer i 
organisasjonen, tidlig innsats, tverrfaglig 
samarbeid og nøkternt nivå på tjenestene 
som gis.  
Effekt av kostnadsreduksjons-arbeidet 
synliggjøres samtidig på andre områder ift. 
lengre ventelister, økt saksbehandlingstid og 
økt belastning. Forenkling fremmes i større 
grad. 
 
 

 
 
ETT: Diagrammet viser at Rælingen ligger 
godt under landssnittet pga. lav andel eldre. 
Hovedtyngde av kostnadsreduksjon drift lagt 
på pleie og omsorg, dette forklarer vel 
synkende tendens. Gjennomføringsplaner 
med 1,6 mill. pr. år. Innleiepraksis nedjustert. 
Enheten har et nøkternt lønnsnivå, men 
betydelig økte driftsutgifter i perioden pga. 
volumøkning av tjenester. Andre kommuner i 
KOSTRA gruppe 7 har høyere kostnader. 
 
ELT: Enhet Løvenstadtunet har hatt samme 
antall institusjonsplasser/leiligheter i flere år. 
Innleiepraksis er strammet inn og kr 850 000 
er prognose for lavere vikarbruk. Dagtilbud til 
hjemmeboende er styrket som en prioritert 
tjeneste. 
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Netto driftsutgifter til omsorg pr innbygger 67 
år + 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362/11805  

 
Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 
frie inntekter til omsorgstjenesten, og viser 
netto driftsutgifter til KOSTRA funksjonene 
234, 253, 254, 256 og 261 per innbygger i 
aldersgruppen over 67 år. 
 
EHT: Økningen i driftsutgifter for denne 
gruppen kan forklares med at innbyggere i 
aldersgruppen har blitt mer ressurskrevende 
etter samhandlingsreformen; Flere skrives ut 
tidligere, behov for korttids- og rehabiliterings 
tjenester og mer avanserte 
sykepleieprosedyrer, økt behov for 
hjemmebaserte tjenester. Vi ser at brukere i 
denne aldersgruppen sliter med helseplager 
knyttet til livsstilssykdommer. 
 
THO: Tallgrunnlaget ligger jevnt med 
variasjonene til øvrig snitt, men høyere. En 
refleksjon av tjenestetildelingen til yngre 
brukere og en antakelse om at gode 
dagtilbud til denne gruppen kan bidra til å 
trekke opp snittet. 
 
ETT: Diagrammet viser at enhetens andel av 
netto driftsbudsjett er økt med 3,5 mill. fra 
2020 til 2021, og en samlet lønnsvekst på 7 
mill. siste år.  
 
ELT: Enhet Løvenstadtunet har ikke økt sine 
netto utgifter de tre siste årene. 
 

Brutto driftsutgifter per oppholdsdøgn i 
institusjon 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet måler produktivitet og skal si noe 
om hva det koster å produsere en enhet av 
tjenesten, og viser brutto driftsutgifter til 
KOSTRA-funksjon 253 og 261 per 
oppholdsdøgn totalt i institusjon (sykehjem, 
aldershjem, barnebolig og avlastningsbolig) 
gjennom året, betalt av kommunen. 
Eventuelle kjøp fra privat virksomhet eller 
andre kommuner er inkludert. 
 
ETT: Diagrammet viser en utfordrende 
situasjon i Rælingen kommune. Enheten har 
barnebolig som koster over 5 mill, og 
avlastning i bolig til over 6 mill. 
Målgruppen er de aller mest ressurskrevende 
barn/unge, som ikke kan ha avlastning i 
private hjem eller som av forskjellige grunner 
ikke kan bo hjemme hos familien. 
 
ELT: Langtidsplasser på institusjon har lavere 
gjennomsnitt kostnader pr døgn enn korttid 
og avlastningsplasser. Kostnadene har ikke 
økt gjennom de tre siste årene. Beboerne har 
blitt sykere, så presset på personalet har økt. 
Det jobbes aktivt videre med 
kostnadsreduksjon. 
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Tilstandsrapport 2022 

Netto driftsutgifter pr vedtakstime til 
hjemmeboende 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362/11643  

 
Nøkkeltallet inneholder netto driftsutgifter til 
funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende) delt på antall timer til 
omsorgstjenester til hjemmeboende (praktisk 
hjelp, avlastning utenfor institusjon, 
omsorgsstønad og helsetjenester i hjemmet) 
 
EHT: Diagrammet viser at Rælingen har hatt 
en jevn nedgang på netto driftsutgifter pr 
vedtakstime til hjemmeboende. Man ser 
likevel en liten økning i 2021. Kommunen yter 
helsehjelp i hjemmet til flere store tiltak, disse 
har økt noe i omfang det siste året og vi 
holder flere eldre lengre hjemme før de går 
over i mer ressurskrevende tilbud i 
kommunen. Enheten jobber systematisk med 
struktur og organisering av tjenestene, slik at 
ressurser utnyttes best mulig og at 
kostnadene kan holdes på et lavere, men 
forsvarlig nivå. Disse prosessene tar tid. 
Sammenlignet med fylket og landet ser vi at 
kommunen fortsatt ligger høyere, og utgiftene 
gjennom samme tidsperiode har økt hvert år. 
 
ELT: En mindre budsjettpost er tjenester til 
beboere i 4 etg. på Løvenstadtunet. Budsjett 
er redusert de to siste årene. Avdelingen 
huser beboere som bla. får lindrende 
behandling til livets slutt. Dette reduserer 
behovet for institusjonsplasser. 
 

  



 
 
 

 
 

16 

Bemanning 
 
Andel brukerrettede årsverk med 
helseutdanning (utdanningsnivå) 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet viser brukerrettede avtalte 
årsverk i omsorgstjenester utført av personer 
med helsefaglig utdanning i prosent av 
avtalte årsverk i brukerrettede omsorgs-
tjenester i alt (uten servicefunksjoner og 
administrativt personell) fra a-ordningen 3. 
uke i november. Inkluderer vikarer, 
permisjoner og sykefravær, men ikke overtid, 
og omfatter også årsverk fra privat 
virksomhet som utfører tjenester på vegne av 
kommunen. 
 
EHT: Kommunen har over tid prioritert 
kvalitet i tjenestene gjennom 
kompetansebygging ved endring og 
iverksetting nye tjenester, (KAD, 
opptrappingsplan psykisk helse mv.) Sykere 
brukere som krever behandling i kommunen 
gjør at vi må ha rett kompetanse for å 
håndtere dette på et forsvarlig nivå i egne 
tjenester. Gjennom dreining og organisering 
av tjenester hvor vi bruker mer 
fagkompetanse ut, vil forløpene kunne gå 
raskere med rett hjelp til rett tid i 
omsorgstrappen. Det er ansatt 50,47 % med 
høyskolekompetanse, 35,5 % fagarbeidere 
og 14,02 % ufaglærte i enheten. 
 
 

 
 
ETT: Enheten har 59 % høyskoleutdannede, 
28,4 % fagarbeidernivå og 12,6 % 
assistenter. Høy andel utdannede til å være 
tjenester til utviklingshemmede. FO store 
undersøkelse i 2018: 28 % var 
høyskoleutdannede og 33 % ufaglærte. Høy 
andel ubesatte stillinger: 100,3 mot 109 
budsjettert/turnus. Rekrutteringssituasjonen 
er enhetens største bekymring. Enheten har 
en målsetning fra kompetanseplan: 70 % 
høyskoleutdannede og 30 % 
fagarbeidere/studenter (Dette er ikke 
realistisk, men rett for å følge lovkrav) 
 
ELT: Enheten har 37,1 % 
høyskoleutdannede, 42,9 % fagarbeidere og 
20 % assistenter. Dette inkluderer studenter 
eller elever under utdanning. 
Kompetanseheving er prioritert og flere 
ansatte har fått fagbrev de siste årene. Vi 
beholder ansatte med kompetanse. Til 
Somatiske avdelinger langtidsplasser er det 
mer krevende å rekruttere personell.  
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Tilstandsrapport 2022 

Sykefravær  
 
 

 
 
Kilde: Visma HRM 

 
Nøkkeltallet viser kort- og langtids sykefravær 
i kommunens enheter som inngår i 
tjenesteområdet pleie og omsorg; enhet 
tilrettelagte tjenester, tjenestekontoret, 
Løvenstadtunet og hjemmebaserte tjenester. 
 
Pleie og omsorg har redusert sykefraværet i 
2021 med 0,4 prosentpoeng i forhold til 2020, 
til 10,0 % (2,9 % korttids- og 7,1 % 
langtidsfravær). Bare langtidsfraværet er 
endret og altså redusert.  
 
Det er innen pleie og omsorg vi har flest 
ansatte, flest årsverk, størst kvinneandel, og 
det er her vi har døgnkontinuerlig drift 365 
dager i året.  
 
Pleie og omsorg har totalt 73 915 mulige 
dagsverk i 2021, (96 356 med hele HOV) (2 
400 mindre enn i fjor), hvorav 7 414 var 
sykedagsverk. Kostnad: 19,27 mill. 1,23 mill. 
mindre enn i fjor. 
 
EHT: Enheten hadde samlet sett høyt 
sykefravær i 2021 på 11,1 %. Utfordringene 
har vært høyt langtidsfravær av flere ansatte i 
store stillinger, over lange perioder ved flere 
avdelinger. Enheten jobber systematisk med 
oppfølging av fravær etter kommunens 
rutiner. 
 

ETT: Enheten har et historisk lavt sykefravær 
på 8,6 %. Det er inngått samarbeidsavtale 
med IA rådgiver og NAV, gjennomført 
sykefraværsworkshoper med ledergruppen, 
temamøter med partssamarbeid. Egne 
arbeidsmiljøprosesser ved Bjørnholthagan 
boliger og DAT. 
 
ELT: Enheten hadde i 2021 sykefravær på 
12,1 %. langtidsfravær 8,4 % og 
korttidsfravær 3,7 %. 1.kvartal var høyest 
med 15,1 %. Det arbeides aktivt med 
oppfølging, og fraværet er redusert ved flere 
avdelinger. 
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Kvalitet og tjenestedata 
 
Antall legetimer per uke per beboer i 
sykehjem 
 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad, og viser 
gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. 
beboer i sykehjem avtalt for KOSTRA-
funksjon 253 (beboere på institusjonsopphold 
ekskl. avlastning – hovedsakelig sykehjem 
korttid og langtid og barnebolig). 
 
Diagrammet viser at Rælingen har høy 
legedekning sammenliknet med fylket og 
landet ellers. Legedekningen ble økt i 
forbindelse med opprettelse av kommunal 
akutt døgnenhet (KAD) fra 01.01.2020. 
(kommentar på status, utvikling over tid og 
sammenlignet med landet) 
 
ELT: Langtidsplassene sin andel av 
nøkkeltallet er 27 minutter legekonsultasjon 
pr. beboer per. uke.  
 

 
 
Antall fysioterapitimer per uke per beboer i 
sykehjem 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 13533 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad, og viser 
gjennomsnittlig antall fysioterapitimer pr. uke 
pr. beboer i sykehjem. 
 
THO: Nøkkeltallet gjenspeiler et gap mellom 
institusjonen og pårørendes forventninger og 
behov i tilknytning til overgang mellom 
rehabilitering og institusjonsopphold, eller i 
arbeidet med forberedelser til dette.  
Det arbeides med tjenestedreining for best 
mulig utnyttelse av ressursene, også sett opp 
mot dekningsgrad. 
Ressursene prioriteres til rehabilitering og 
hverdagsmestring. 
 
ELT: Institusjonsbeboere har som regel vært 
gjennom rehabilitering når de kommer til 
sykehjemmet og mottar ingen ordinære 
fysikalske tjenester etter å ha flyttet til 
institusjon..  
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Tilstandsrapport 2022 

Andel enerom i sykehjem 
 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 11933 

 
Nøkkeltallet viser hvor mange rom i sykehjem 
som er enerom i prosent av totalt antall rom i 
sykehjem. 
 
EHT: Diagrammet viser at Rælingen i 2020 
og 2021 har hatt 100 % dekning. Årsaken til 
dette er at man under pandemien valgte å 
ikke ha pasienter på dobbeltrom. Fra våren 
2022 vil korttidsavdelingen gjenåpne ett 
dobbeltrom. Sammenlignet med 
Akershus/Viken og landet viser tallene at 
kommunen ligger omtrent på samme nivå.  
 
ELT: Enhet Løvenstadtunet har enerom til 
alle beboere. 
 

Andel enerom i sykehjem som er 
brukertilpassede 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad og viser 
brukertilpassede enerom med direkte 
adkomst til eget bad og WC i prosent av 
antall rom i sykehjem eller aldershjem totalt 
lokalisert i kommunen ekskl. evt. 
KAD/øyeblikkelig hjelp-plasser, rene 
avlastningsinstitusjoner/-boliger og 
barneboliger.  
 
EHT: Diagrammet viser at Rælingen har hatt 
en jevn økning andel enerom i sykehjem som 
er brukertilpasset. Dette henger sammen 
med at Korttidsavdelingen etablerte 
KAD/lindrende plasser, flere dobbeltrom ved 
avdelingen ble avviklet. Sammenlignet med 
Akershus/Viken og landet ligger kommunen 
noe etter, men dette kan ha sammenheng 
med at lokalitetene vi drifter i pr nå ikke skal 
gjøres noe med før vi får nytt helsehus. I et 
slikt prosjekt vil andel brukertilpassede 
enerom ivaretas. 
 
ELT: Alle beboerrom er enerom med direkte 
adkomst til bad og wc. 
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Kommunehelse 
 

Det er god legedekning i Rælingen og med fulle lister (1350-1500) utlyses det 
to nye fastlegehjemler i 2022. I tillegg har funksjonen som kommuneoverlege 
blitt styrket.  
 
Barselkvinnene i Rælingen mottar tilsynelatende færre oppfølginger med 
hjemmebesøk enn for Viken og landet ellers. Dette har sammenheng med 
endringer i oppgavefordeling mellom helsesykepleiere og jordmødre. 
Endringer som er godt mottatt av tjenestemottakerne og som ikke fanges opp 
av KOSTRA rapporteringen.  
 
En økning i driftsutgiftene skyldes koronapandemien og kostnader forbundet 
med testing og smittesporing (TISK) og vaksinering. Til tross for høyt 
vedvarende smittetrykk har Rælingen kommune hatt en mer kostnadseffektiv 
organisering på arbeidet en de fleste kommunene i Viken. 
 
  

 



 

 

 

 
 
 

Økonomi 
 
Netto driftsutgifter til kommunehelse i % av 
samlede netto driftsutgifter 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 
frie inntekter til kommunehelsetjenesten, og 
viser netto driftsutgifter til KOSTRA 
funksjonene 232, 233 og 241 i prosent av 
kommunens bruk av frie midler på alle 
områder.  
 
Rælingen har en noe lavere andel av netto 
driftsutgifter til kommunehelse enn fylket og 
landet. For 2020 og 2021 skyldes økningen 
både her og i andre kommuner 
koronapandemien og utgifter til testing, 
smittesporing og vaksinering. 
 

 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter til forebygging 
pr innbygger 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362 

 
Nøkkeltallet viser korrigerte brutto 
driftsutgifter til KOSTRA funksjonene 232 og 
233 pr. innbygger. 
 
Rælingen har hatt en litt høyere brutto 
driftsutgift pr innbygger til kommunehelse ift. 
fylket og landet. For året 2020 og 2021 
skyldes økningen både her og i andre 
kommuner koronapandemien og utgifter til 
testing, smittesporing og vaksinering. 
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Bemanning 
 
Antall årsverk i helsestasjons- og skolehelse-
tjeneste per 10 000 innbyggere 0-20 år 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 11994 
 

Nøkkeltallet måler dekningsgrad og viser 
avtalte årsverk med og uten utdanning i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 
10 000 innbyggere 0-20 år. 
 
Diagrammet viser at Rælingen pr. 2021 ligger 
noe høyere enn Viken og likt med landet. 
Andre kommuner har hatt en høyere økning 
de siste årene enn Rælingen. Det jobbes 
med å prioritere bruk av ressursene for å 
håndtere de store forventningene som er til 
tjenesten. 
 

 
 
Antall legeårsverk per 10 000 innbyggere 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad og viser 
avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere i 
kommunale helse- og omsorgstjenester.  
 
Rælingen har hatt et økt antall legeårsverk i 
pandemiperioden. 
Kommuneoverlegefunksjonen er styrket med 
0,5 årsverk, og det har vært midlertidige leger 
tilknyttet vaksinering.  
Det har vært en relativt høy andel innbyggere 
som har hatt fastlege i andre kommuner. 
Antall fastleger har vært stabilt i perioden på 
tross av befolkningsvekst.  Det lyses ut 2 nye 
fastlegehjemler i 2022 for å øke 
dekningsgraden på fastlegeplasser. 
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Tilstandsrapport 2022 

Antall fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad og viser 
avtalte fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere i kommunale helse- og 
omsorgstjenester (kommunalt ansatte 
fysioterapeuter og fysioterapeuter som driver 
med avtalehjemmel med kommunen.) 
 
Dekningsgraden for fysioterapi ligger stabil 
på alle nivåer. Rælingen ligger lavt. 
 
Lav dekningsgrad fysioterapi til innbyggerne 
generelt gjør det utfordrende ift. det totale 
pasientforløpet. Det oppleves som 
vanskeligere å slippe pasienten og mer 
krevende å skulle opprettholde funksjon for å 
mestre hjemmesituasjonen lengst mulig. 
En økning på dette området bidrar til å få 
innbyggerne videre i pasientforløpet. Privat 
fysioterapeut bruker gruppetilbud som 
overgang til egenmestring samt å håndtere 
og avslutte flere forløp uten tilbud om nye 
tjenester. 
 
 
 

Antall årsverk jordmødre per 10 000 fødte 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 13533 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad og viser 
avtalte jordmor årsverk per 10 000 fødte i 
løpet av året.  
 
I 2019 og 2020 var det høyere årsverk 
jordmor pga. samarbeidsprosjekt med Ahus 
og at jordmorutdannet personell dekket opp 
ledighet i annen stilling på 
rapporteringstidspunkt. 
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Sykefravær  
 

 
Kilde: Visma HRM 

 

Nøkkeltallet viser kort- og langtids sykefravær 
i enhet familie og helse, som inkluderer 
administrasjon, forebyggende helsetjenester, 
barnevern, PPT og flyktningetjenesten. 
 
Sykefraværet i enhet familie og helse er 
tilbake på et ordinært nivå. Mulighet for bruk 
av hjemmekontor i store deler av enheten har 
fungert godt for å redusere korttidsfravær 
som følge av pandemi. 
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Tilstandsrapport 2022 

Kvalitet og tjenestedata 
 
Andel nyfødte med hjemmebesøk 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12209 

 
Nøkkeltallet måler dekningsgrad og viser 
antall hjemmebesøk av helsesykepleier innen 
14 dager etter hjemkomst fra føde-
barselavdeling som første konsultasjon 
helsestasjon 0-5 år, i prosent av antall fødte i 
løpet av året.  
 
I 2019 prøvde Rælingen ut en ordning hvor 
jordmor som fulgte den gravide frem til 
fødsel, også tok barselbesøk/ hjemmebesøk 
etter hjemkomst. Med dette fikk 
barselkvinnen mulighet til å få barselbesøk av 
jordmor kort tid etter hjemkomst,1-3 
virkedager etter fødsel og innen 7 dager etter 
fødsel. Ordningen ble godt mottatt og 
videreført. I de fleste kommuner rundt oss 
stopper oppfølgingen av jordmor på siste 
kontroll før fødsel. I tillegg følges 
barselkvinnen opp med «første besøk av 
helsesykepleier» i etterkant av dette. Mange 
kvinner synes det blir mye med to 
hjemmebesøk ila. de to første ukene og 
besøk av helsesykepleier kan derfor bli 
«forskjøvet» utover disse dagene som det 
rapporteres på i KOSTRA. 
 
I tillegg har kommunen hatt høyt smittetrykk. I 
perioder kom mor og barn i stedet til 
helsestasjonen for sine konsultasjoner. 
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Gjennomsnittlig listelengde fastleger (antall) 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall   

 
Nøkkeltallet viser gjennomsnittlig antall 
innbyggere på fastlegenes liste.  
 
Fastlegene i Rælingen har stort sett hatt 
listelengde på 1350-1500. Den sist 
opprettede legehjemmelen i 2017 har brukt 
tid for å fylle opp listen. Nå har alle legene 
tilnærmet fulle lister, og noen fastleger har 
også ønsket å redusere listene sine. Det 
utlyses 2 nye fastlegehjemler i 2022. 
 

Vaksinasjon covid-19 

 
 
Kilde: Folkehelseinstituttet 
 
Diagrammet viser andel vaksinerte i 
befolkningen pr. siste del av mars 2022.       
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Tilstandsrapport 2022 

 

Sosial 
 

Det er nedgang i antall sosialhjelpsmottakere og antallet har ikke vært så lavt 
siden 2017. Spesielt unge mottakere av sosialhjelp er i nedgang. 

Innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp har ofte sammensatte, 
helsemessige og sosiale utfordringer.  

Mottakere av sosialhjelp har lengre stønadsperiode og kostnadene pr 
mottaker er ikke lav. Årsakssammenhenger ser ut for å være at vi bistår flere 
brukere slik at de ikke blir avhengig av sosialhjelp, og at de som forblir 
sosialhjelpsmottakere har større behov.  
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Tjenestemottakere 
 
Antall sosialhjelpsmottakere 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12210 

 
Nøkkeltallene viser antall sosialhjelps-
mottakere i løpet av året i Rælingen i 
aldersgruppen 18 år og over (totalt), 
langtidsmottakere (med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer) og i aldersgruppen 18-24 
år (unge mottakere).  
 
Diagrammet viser at Rælingen de siste årene 
har hatt en nedgang i antall 
sosialhjelpsmottakere. Nedgangen har 
fortsatt under pandemien og er nå på det 
laveste antallet sosialhjelpsmottakere siden 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Andel innbyggere 18 år og over som mottar 
sosialhjelp 

 
 
Andel innbyggere 18-24 år som mottar 
sosialhjelp 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12210/11805 

 

Nøkkeltallene viser antall sosialhjelps-
mottakere i løpet av året i Rælingen i 
aldersgruppene 18 år og over og 18-24 år i 
prosent av antall innbyggere i de samme 
aldersgruppene. Diagrammene viser at 
Rælingen har en lavere andel innbyggere 
over 18 år som mottar sosialhjelp enn både 
Viken og landet. For de mellom 18-24 år er 
andelen langt lavere. Den lave andelen har 
bakgrunn i et godt tverrfaglig samarbeid rundt 
ungdom i kommunen, og et tett samarbeid 
med videregående opplæring og 
arbeidsgivere i regionen.  
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Tilstandsrapport 2021 

Økonomi 
 
Netto driftsutgifter til sosialsektoren i % av 
samlede netto driftsutgifter 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362 

 
Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 
frie inntekter til sosialsektoren samlet, og 
viser netto driftsutgifter til KOSTRA 
funksjonene 242, 243, 273, 275, 276 og 281 i 
prosent av kommunens bruk av frie midler på 
alle områder.  
 
Diagrammet viser at Rælingen over tid har 
hatt noe høyere netto driftsutgifter enn 
Akershus/Viken men lavere enn landet. 
 

 
 
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
sosialsektoren pr innbygger 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362 

 
Nøkkeltallet viser korrigerte brutto 
driftsutgifter til KOSTRA funksjonene 242, 
243, 273, 275, 276 og 281 pr. innbygger. 
 
Diagrammet viser at Rælingen over tid har 
hatt noe høyere brutto driftsutgifter per 
innbygger enn Akershus/Viken men lavere 
enn landet, og ligger nå på nivå med landet. 
Innbyggere i Rælingen som mottar 
økonomisk sosialhjelp, har ofte sammensatte 
helsemessige og sosiale utfordringer. 
Rælingen kommune har en lavere andel 
innbyggere som mottar økonomisk 
sosialhjelp enn Viken og landet. Når brutto 
driftsutgifter per innbygger allikevel er høyere 
enn Viken og på nivå med landet, peker det 
mot at de som mottar sosialhjelp i Rælingen 
har prøvd andre muligheter, og har behov for 
relativt langvarig bistand. Mange mottakere 
av sosialhjelp mottar bistand fra 
jobbspesialister, dette er oppfølging som har 
som mål å skape en varig tilknytning til 
arbeidslivet og som er ganske tidkrevende.   
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Bemanning 
 
Utdanningsnivå ansatte, 2021 

 
Diagrammet viser utdanningsnivået på 
ansatte i NAV, og gjelder både kommunalt og 
statlig ansatte. Det finnes kun tall for 2021. 
 
Diagrammet viser at 91 % av de ansatte har 
høyskoleutdanning, hvorav majoriteten har 
en bachelorgrad. 
 
 
 
 
 

 
 
Sykefravær 

 
Kilde: Visma HRM 

 
Nøkkeltallet viser kort- og langtids sykefravær 
i den kommunale delen av Nav. 
 
Diagrammet viser at NAV Rælingen har hatt 
en kraftig nedgang i både kort- og langtids 
sykefravær siden 2016. Nye digitale 
løsninger og mulighet for hjemmekontor kan 
være med på å forklare det lave fraværet de 
siste 2 årene. 
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Kvalitet og tjenestedata 
 
Klagesaker økonomisk sosialhjelp NAV 

 
 

  
 
Kilde: NAV Rælingen 
 
Diagrammet viser antall klagesaker til 
Statsforvalteren om økonomisk sosialhjelp,  
de siste fem årene. 
 
I majoriteten av disse sakene har NAV 
Rælingen fått medhold hos Statsforvalter. 
Noen saker blir endret eller delvis endret, og 
noen blir opphevet. Rælingen har siden 2017 
hatt flere klagesaker enn sammenlignbare 
kommuner. Det er viktig å få prøvd en del 
saker hos Statsforvalteren, og noen utfall av 
klagesakene har ført til endret praksis hos 
NAV Rælingen.  
 

Stønadstid for sosialhjelpsmottakere 
 

 
Kilde: KOSTRA  
 
Diagrammet viser gjennomsnittlig stønadstid i 
måneder for sosialhjelpsmottakere.  
 
Tall for 2021 er hentet fra Socio (NAV 
saksbehandlersystem for sosialhjelp), fordi 
KOSTRA-tallet for 2021 er uavklart. Det er for 
øvrig avvik mellom tallene fra Socio og de 
offisielle KOSTRA-tallene også for årene før. 
KOSTRA-tallene viser et lavere antall 
måneder enn det Socio gjør (gjelder 
Rælingen), gjelder særlig 2019 og 2020. 
Tallmaterialet er derfor ikke egnet til å si så 
mye om hvordan Rælingen ligger an i en 
sammenligning.  
 
Rælingens egen utvikling over tid viser at 
2021 ble et spesielt år med lenger stønadstid 
enn tidligere år. 
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Barnevern 
 

Lav andel barn i alderen 0-17 år med melding, undersøkelse og tiltak fra 
barnevernet. Stabil høy andel barn med tiltak i hjemmet, 84,3 % 

Ingen fristbrudd i meldinger og få fristbrudd i gjennomføring av 
undersøkelsessaker, 2,9 %.  

Andelen barn 0-22 år i hjelpetiltak er lavere enn for Viken og landet ellers. 

Vi hadde mangler i oppfølgingen av barn i fosterhjem. Etter søkelys på 
området og nye rutiner i 2017/2018 har det vært forbedring de siste årene. 
Tiden under pandemien var preget av utsettelser og brudd på krav og 
koronarestriksjoner gjorde det umulig å foreta reiser mellom kommunene. 

Det vises forøvrig til eget vedlegg med egen rapportering for barnevern. 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

Tjenestemottakere 
 
Andel barn med melding  

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12615 

 

Nøkkeltallet viser prosentandelen barn 0-17 
år med melding i barnevernet. 
 
Diagrammet viser at Rælingen ligger stabilt 
lavere enn fylket og landet. For 2021 kan det 
ses på som en koronaeffekt, men kan også 
skyldes tidlig dialog med, og veiledning av, 
barnehage/skole. 
 

 
 
Andel barn med undersøkelse 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12286 

 
Nøkkeltallet viser prosentandelen barn 0-17 
år med undersøkelse i barnevernet. 
 
Andel barn med undersøkelse følger 
hovedsakelig andel barn med meldinger. 
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Andel barn med tiltak  

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12275 

 
Nøkkeltallet viser prosentandelen barn 0-17 
år med tiltak i barnevernet i løpet av året. 
 
Diagrammet viser at Rælingen har en stabil 
andel barn med tiltak, og sett opp mot 
andelen barn med melding/undersøkelse er 
terskelen for å sette i verk tiltak uendret fra 
2018. Pga. godt samarbeid med 
flyktningetjenesten og en godt fungerende 
flyktningetjeneste med familiefokus så er det 
en lav andel flyktninger i barnevernet. 
 

Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle 
barn med tiltak 0-17 år 

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 

 
Nøkkeltallet viser hvor stor andel av barna 
med tiltak som mottar hjelpetiltak i hjemmet 
(funksjon 251). Den resterende andelen vil 
motta tiltak utenfor hjemmet, i form av flytting 
til fosterhjem, institusjon eller bolig med 
oppfølging. 
 
Barneverntjenesten skal sørge for å sette i 
verk hjelpetiltak for barnet og familien når det 
oppstår særlige behov på grunn av forhold i 
hjemmet eller av andre årsaker. Hjelpetiltak 
er som hovedregel frivillige tiltak og skal bidra 
til positiv endring hos barnet eller i familien. 
Indikatoren gir et bilde av barnevern-
tjenestens tiltaksprofil.  
 
Diagrammet viser at Rælingen har stabil høy 
andel barn med tiltak i hjemmet. Strategien er 
at terskelen for å sette inn hjelpetiltak i 
hjemmet skal være lav, mens terskelen for 
akuttplassering/plassering utenfor hjemmet er 
høy. Strategien har vært stabil over mer enn 
10 år.
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Tilstandsrapport 2022 

Økonomi 
 
Netto driftsutgifter til barnevern i % av 
samlede netto driftsutgifter 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362 

 
Nøkkeltallet angir prioritering av kommunens 
frie inntekter til barnevernstjenesten samlet, 
og viser netto driftsutgifter til KOSTRA 
funksjonene 244, 251 og 252 i prosent av 
kommunens bruk av frie midler på alle 
områder.  
 
Rælingen ligger lavt på utgifter ift. fylkes- og 
landssnittet. Dette skyldes lavt antall 
plasserte barn, lav bemanning, bruk av egne 
ansatte som tiltak og inntekt i form av tilskudd 
kommunen mottar ved oppfølging av enslige 
mindreårige. 
 

 
 
Netto driftsutgifter til barnevern pr innbygger 
0-24 år 

 
 
Netto driftsutgifter til barnevern pr innbygger 
0-17 år 
 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12362/11805 

 
Nøkkeltallet viser netto driftsutgifter til 
KOSTRA funksjonene 244, 251 og 252 pr. 
innbygger i hhv aldersgruppen 0-24 år 
(ettervernalder) og 0-17 år (barnealder). 
 
Rælingen ligger lavt på utgifter ift. fylkes- og 
landssnittet. Dette skyldes lavt antall 
plasserte barn, lav bemanning, bruk av egne 
ansatte som tiltak og inntekt i form av tilskudd 
kommunen mottar ved oppfølging av enslige 
mindreårige. 
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Netto driftsutgifter til barnevern per barn i 
barnevernet 

Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12279 

Nøkkeltallet viser netto driftsutgifter til 
KOSTRA funksjonene 244,251 og 252 per 
barn i barnevernet. 
 
Rælingen ligger lavt på utgifter ift. fylkes- og 
landssnittet. Dette skyldes lavt antall 
plasserte barn, lav bemanning, bruk av egne 
ansatte som tiltak og inntekt i form av tilskudd 
kommunen mottar ved oppfølging av enslige 
mindreårige. 
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Tilstandsrapport 2022 

Bemanning 
 
Antall årsverk i barnevernet pr 1 000 
innbyggere 0-17 år 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12305 

 
Nøkkeltallet angir kapasitet og viser antall 
ansatte (årsverk) i barnevernstjenesten per 
1 000 innbyggere i alderen 0-17 år. 
 
Diagrammet viser at Rælingen har stabilt lav 
bemanning ift. fylket og landet, og at 
forskjellen har blitt større i løpet av 5-
årsperioden. Vi ser at dette fører til en økt 
sårbarhet og at barnevernsreformen med 
økte krav til samarbeid på tvers av kommuner 
og kompetanseheving har gjort 
bemanningssituasjonen ekstra krevende. 
Bemanningen i barnevernet bør vurderes i 
forbindelse med prioriteringer internt i enhet 
familie og helse og i arbeidet med 
handlingsprogrammet. 
 

 
 
Andel stillinger med fagutdanning 
(utdanningsnivå) 

 
Kilde: Foreløpige KOSTRA-tall tabell 12305 

 
Nøkkeltallet angir utdanningsnivå og viser 
andelen stillinger med fagutdanning av alle 
fag- og tiltaksstillinger (årsverk) i barnevernet. 
 
Fagstillinger er besatt med minimum 
høyskoleutdannet personell. Det er pr i dag 
ikke vanskelig å få stillinger besatt med 
kvalifisert personell.  
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Sykefravær  

 
Kilde: Visma HRM 

 

Nøkkeltallet viser kort- og langtids sykefravær 
i barnevernet. 
 
Barneverntjenesten ligger høyt på 
langtidsfravær. Større mulighet for 
hjemmekontor kan være en forklaring på 
relativt sett lavere fravær sammenlignet med 
resten av kommunen de siste 2 årene. 
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Tilstandsrapport 2022 

Kvalitet og tjenestedata 
 
Antall fristbrudd i meldinger 
 
2019 0 
2020 0 
2021 0 

 
Kilde: Kommunens halvårs-rapportering/tjenestens egne 
systemer 

 
Barneverntjenesten skal snarest, og senest 
innen en uke, gjennomgå innkomne 
meldinger og vurdere om meldingen skal 
følges opp med undersøkelser etter 
barnevernloven § 4-3. Dersom fristen på en 
uke ikke overholdes blir det fristbrudd. Det er 
rapportert på tallet i tilstandsrapport siden 
2019. 
 
 

 
 
Antall fristbrudd i undersøkelsessaker  
 
2017 3 
2018 3 
2019 4 
2020 5 
2021 2 

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 
 

Andel fristbrudd i undersøkelsessaker 

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 
 

Nøkkeltallet viser antall og andel fristbrudd på 
behandlingstid i avsluttede undersøkelses-
saker. Undersøkelser som har tatt lengre tid 
enn 3 måneder, og i noen tilfeller lenger enn 
6 måneder, defineres som fristbrudd etter § 
6-9 i barnevernloven.  
 
Rælingen har lav andel fristbrudd ift. fylket og 
landet og har hatt en nedgang i antall og 
andel fristbrudd i 2021. 
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Andel barn i hjelpetiltak med tiltaksplan  

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 

 
Nøkkeltallet viser hvor stor andel av barn og 
unge 0-22 år som mottar hjelpetiltak som har 
en tiltaksplan, jf. bvl. § 4-5. Barnevern-
tjenesten skal lage en tiltaksplan når det 
iverksettes hjelpetiltak for et barn, jf. 
barnevernloven § 4-5. I tiltaksplanen skal det 
være tydelig hva som er barnets særlige 
behov, hvordan disse skal ivaretas og 
imøtekommes, hvilke hjelpetiltak og 
virkemidler som er aktuelle og en plan for 
oppfølgingen av barnet og foreldrene. 
 
Rælingen ligger litt lavere enn fylket og landet 
på andel barn med gyldig tiltaksplan. Dette 
kan ha sammenheng med lav bemanning og 
at frister på meldinger og undersøkelser blir 
prioritert.  
 
 

Andel barn i hjelpetiltak med evaluert 
tiltaksplan  

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 

 
Nøkkeltallet viser andelen barn som har hatt 
sin tiltaksplan evaluert siste halvår, blant de 
barna som har tiltaksplan og som har hatt 
sammenhengende hjelpetiltak (etter § 4-4) i 3 
måneder eller mer på registrerings-
tidspunktet. Tiltaksplanen er en 
dokumentasjon på hvilke tiltak tjenesten 
iverksetter for å oppnå bedring og endring for 
barnet og familien. Barneverntjenesten skal 
evaluere tiltaksplanen regelmessig, og 
vurdere om hjelpen i tiltaksplanen fungerer 
eller om det er nødvendig med nye tiltak. 
 
Diagrammet viser at Rælingen har hatt en 
forbedring på evaluering av tiltaksplan etter at 
dette har vært fokusert på det siste året. Det 
er fortsatt et forbedringspunkt. 
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Tilstandsrapport 2022 

Andel barn med tilsyn i fosterhjem som ikke 
er oppfylt  

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 

 
Nøkkeltallet viser andelen barn som ikke har 
fått fire (eventuelt to i spesielle tilfeller) 
tilsynsbesøk fra fosterhjemskommunen, blant 
barn under 18 år som har bodd i fosterhjem i 
over ett år og som kommunen har 
tilsynsansvar for. Kommunen der 
fosterhjemmet ligger har ansvar for å føre 
tilsyn med at det enkelte barn får forsvarlig 
omsorg i fosterhjemmet. Kommunen har 
også et helhetlig ansvar for planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av tilsynet. 
Kommunen har ansvaret for at tilsynet blir 
utført på en forsvarlig måte, og har ansvar for 
at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig 
opplæring og veiledning. 
 
I datamateriale der statistikken kun ville vist 3 
personer eller færre for den valgte kommune, 
skjules dette tallmaterialet av 
personvernhensyn. 
 
Rælingen følger opp tilsynsførere for barn 
bosatt i Rælingen for å sikre at lovkravet 
oppfylles så langt det lar seg gjøre. 
 
 

Andel barn i fosterhjem som ikke har fått 
oppfølging i tråd med lovkrav 

 
Kilde: Bufdir/kommunemonitor 

 
Nøkkeltallet viser andelen barn som ikke har 
fått fire (eventuelt to i særlige tilfeller der 
barnet har bodd i samme fosterhjem i mer 
enn to år) oppfølgingsbesøk fra den 
kommunale barneverntjeneste, blant barn 
under 18 år som har bodd i fosterhjem i over 
ett år og som kommunen har oppfølgings- og 
kontrollansvar for. Barn som er under 
barneverntjenestens omsorg og bor i 
fosterhjem har krav på oppfølging fra 
barneverntjenesten for å sikre at de får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
 
Diagrammet viser at det var mangler i 
oppfølgingen av barn i fosterhjem. Etter 
søkelys på området og nye rutiner i 
2017/2018 har det vært forbedring de siste 
årene. 2020 er et unntaksår preget av 
utsettelser og brudd på krav pga. 
koronarestriksjoner ift. reiser mellom 
kommunene.  
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Flyktning- og 
inkluderingstjenesten 
 
Deltakere i introduksjonsprogrammet 

 
Kilde: SSB og IMDi 

 

Diagrammet viser antall deltakere i 
introduksjonsprogrammet i løpet av året.  
 
Tallene viser at det har vært en gradvis 
nedgang siden 2017. Tall er pr 31.12. 
 

 
 
 
Status et til fem år etter introduksjonsprogram 

 
Kilde: SSB og IMDi 

 
Diagrammet viser status etter ett til fem år 
etter avsluttet introduksjonsprogram. Det er 
en viss andel som står med status 
arbeidsledig, men det er såpass få at tallene 
står som skjult hos kilden. 
 
 
Status direkte etter avsluttet 
introduksjonsprogram 
 
For året 2019 er 87 % i arbeid eller utdanning 
utover grunnskole. Avslutningsårsaken måles 
direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. 
 
Rælingen har over år hatt gode resultater 
etter gjennomført introduksjonsprogram. 
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Tilstandsrapport 2022 

Resultater 
 
 

Brukerundersøkelser 
 
Bruker- og pårørendeundersøkelse Løvenstadtunet 
Tidligere har brukerundersøkelser ved Løvenstadtunet blitt gjennomført med egenutviklede 
skjema. Årets Undersøkelsen er gjennomført med Kommuneforlagets standardiserte 
undersøkelser kalt Bedre kommune. Undersøkelser en gjennomført blant brukere som er i stand til 
å svare og blant pårørende ved alle enhetens avdelinger. Det er lagt ned vesentlig arbeide for å 
sikre både høy deltakelse og anonymitet under selve undersøkelsen. 
 
Undersøkelsene viser høyere tilfredshet blant brukerne enn blant pårørende. Det er et 
gjennomgående og tydelig forbedringsområde; informasjon og kommunikasjon.  
Avdelingene har gått gjennom sine deler av undersøkelsen og identifisert de områdene som er 
viktigst å jobbe med forbedringsarbeid på. Det gis rapport til utvalg for helse og sosial på 
oppfølging av undersøkelsen. 
 
Brukerundersøkelse Ressurssenteret, enhet for tilrettelagte tjenester 
Dovrebygget Ressurssenter er et tilbud til innbyggere som av ulike årsaker helt eller delvis ikke er i 
arbeid, og som har et ønske om sosialt samvær og aktiviteter i et fellesskap med andre. 
Det ble i 2021 gjennomført en brukerundersøkelse med egenutviklet spørreskjema. Brukernes 
fornøydhet med de ulike aktivitetene og ønsker for framtida var hovedinnholdet i undersøkelsen.  
20 av 28 respondenter sier seg svært godt fornøyd med tilbudet, det er litt variasjon i hvilke 
aktiviteter en ønsker, men det klart viktigste for brukerne er det sosiale utbyttet. 
 
Pårørendeundersøkelse for bolig og dagaktivitetene i enhet for tilrettelagte tjenester 
Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført for tredje gang, 2016, 2018 og 2021, den er 
utviklet i tjenesten og spør både om hvordan tjenestetilbudet til beboer/bruker oppleves og om 
hvordan kommunikasjon og samarbeid med pårørende oppleves. Det svares på en skala fra 1-6 
og det er en samlet score på 4,7 for 2021. Den var det samme i 2018 og 4,6 i 2016. Det er lav 
svarprosent, men allikevel prioritert å gjennomføre.  
 
Brukerdialog 
Det pågår til enhver tid mangfoldige varianter av brukerdialoger; årlige samtaler med beboere, 
sluttevalueringer med pårørende, endringsprosesser med bruk av tjenestedesign, 
brukermedvirkning i planarbeid og så videre. Det er ikke kapasitet i vårt system til å gjøre noen 
oppsummering av disse, men det arbeides for at det tjeneste for tjeneste blir brukt til 
risikovurdering, kvalitetssikring og utviklingsarbeid. 
 
 

Saker til kommunal klagenemnd 
Kommunens klagenemnd har i løpet av året behandlet 12 saker som fordeler seg på avslag om 
startlån, avslag på søknad om kommunal bolig og avslag på søknad parkeringstillatelse. 
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Startlån 
Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Kommunen kan gi 
startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. 
Nemnden har behandlet én sak. 
  
Kommunal bolig 
Kommunal bolig kan tilsås søker som enten er uten egnet bolig og ikke er i stand til å skaffe bolig 
selv, eller med hjelp fra andre. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som 
gjør at innbyggere ikke klarer å skaffe et sted å bo. Lav inntekt er i seg selv ikke nok til å få 
kommunal bolig. Nemnden har i perioden behandlet 3 saker. 
 
Parkeringstillatelse 
Bostedskommunen kan med hjemmel i forskrift om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede og 
etter søknad utstede parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det følger særskilte krav til 
søknaden. Det ble mottatt 19 klagesaker ved THO, noe som tilsvarer 41 % av avslagene. 
Nemnden har behandlet 8 klagesaker. 
 
Klager behandlet av Statsforvalter 
Statsforvalteren fører tilsyn med deler av kommunens tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll 
med kommunale vedtak og behandler klager på kommunale enkeltvedtak. Dette innebærer også 
klageinstans for helse- og omsorgstjenester.  
 
Det er mottatt 42 klagesaker på vedtak innenfor helse- og omsorgslovens område i 2021, mot 21 i 
2020. Det oppleves sprik mellom statsforvalterens praksis og kommunens ansvar for, og arbeid 
med, å balansere alle hensyn - også økonomi. Grunnet økt pågang i søknadsmengde, og 
klagesaksmengde, er det forlenget saksbehandlingstid ved tjenestekontoret i kommunen. Dette 
kommer i tillegg til fortsatt lang saksbehandlingstid hos Statsforvalter. Det siste året har 
Statsforvalter hatt som praksis å sende saker tilbake for ny vurdering i kommunen med bestilling 
av nye oppdaterte opplysninger og ny vurdering - da det har gått for lang tid siden opprinnelig 
søknadstidspunkt/klagetidspunkt. I tillegg har Statsforvalteren bedt om økt bevissthet på, og stilt 
krav til, en mer detaljert og konkretisert «barnets-beste» vurdering. 
 
Barneverntjenesten har fått én sak behandlet hos Statsforvalter som gjaldt saksbehandling. Det er 
ikke funnet feil i behandlingen av saken. 
 
Tilsyn 
Ingen tjenestetilsyn gjennomført i 2021 
Ingen forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2021 
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Tilstandsrapport 2022 

Styringsdialog med enhetenes 
ledergrupper  
 

Styringsdialoger med enhetenes ledergrupper er gjennomført i april/mai 
2022. Disse dialogmøtene er en viktig del av kjennskap og kommunikasjon 
mellom nivåene i organisasjonen. Fra kommunedirektørens lederteam møter 
minimum to personer, i tillegg rådgiver for helse og omsorgsområdet. Det 
settes tema for hvert års dialogmøter og for 2022 har tema vært utviklingen i 
og refleksjon over sentrale nøkkeltall for enheten, inkludert arbeid med 
kostnadsreduksjon. Det andre hovedtema har vært evaluering etter 
pandemien. 
  
Nøkkeltallskapittelet inneholder oppsummert enhetenes kommentarer til faste 
nøkkeltall og det er under gjengitt de forberedte evalueringer enhetene har 
gjort etter koronapandemien. 
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Oppsummering etter pandemien 
 
To år med koronapandemi har preget tjenestene. Under pandemien har 
smitteverntiltak med restriksjoner på fysisk tilstedeværelse, færrest mulig 
kontaktpunkter og samtidig opprettholde en best mulig tjenesteproduksjon 
vært krevende. Kreative løsninger for å unngå smitte, redusere smittetrykket 
og samtidig opprettholde tilbud har allikevel blitt gjennomført så langt som 
mulig. Bruk av digitale møtearenaer som Teams har bredd om seg i 
rekordfart, tradisjonelle møtepunkt over telefon er benyttet, konsultasjoner og 
samtaler har vært gjennomført utendørs og fysisk tilstedeværelse på kontoret 
i kombinasjon med hjemmekontor der dette har vært mulig og strengt tatt 
nødvendig. 
 
 

Konsekvenser for tjenesteproduksjon 
 
Familie og helse:  
Hovedaktiviteten med testing, informasjon, smittevern og karantene (TISK) og påfølgende 
vaksinering mot covid-19 har vært administrert med eget, omdisponert og innleid personell. Dette 
har blant annet påvirket tjenesteproduksjon ved andre enheter og kjerneoppgaver i egen og andre 
virksomheter. PPT har hatt omfattende aktivitet og stort antall utredningssaker.  
Helsestasjon har styrket arbeidet på ungdomssiden. Barnevern melder om individuelle forskjeller i 
produktivitet ved hjemmekontor. Dette ble kompensert ved at noen arbeidstakere har arbeidet til 
stede på kontoret under pandemien. Sykefraværet har vært stabilt gjennom pandemien og er nå 
normalisert. Det har vært utfordrende for barnevernet å gjennomføre fosterhjemsbesøk, spesielt 
der tiltaket ligger geografisk langt unna og medfører reise med fly. Psykologene har gjennomført 
samtaler utendørs og barnevernet har økt samarbeidet med tjenestekontoret via Teams. Det har i 
noen sammenhenger vært utfordrende med tverrfaglige møter og dette har blitt forsterket under 
pandemien.  
 
Hjemmebaserte tjenester:  
Ved korttidsavdelingen har det vært store driftsutfordringer under pandemien. For å minske 
smittetrykket på øvrige pasienter og ansatte, ble alle nye pasienter og pasienter mottatt fra Ahus 
testet for Covid-19 og isolert på enerom i påvente av svar på PCR test. Smitteverntiltak som følge 
av lang isolasjonstid har redusert den samlede kapasiteten med om lag 50 % uten at kostnadene 
er redusert tilsvarende. Lavere aktivitet på Ahus har også medført færre pasienter til kommunen. 
Pårørende har hatt store utfordringer med å forholde seg til et strengt besøksregime som igjen har 
medført mye merarbeid og belastninger for ansatte og avdelingsleder. Mangelen på 
smittevernutstyr tidlig i pandemien var prekær og alternative løsninger ble raskt funnet. Det er ved 
flere tilfeller rapportert om tyveri av smittevernutstyr og desinfeksjonssprit fra avlåst lager ved 
Fjerdingby helsetun. Psykisk helse og avhengighet (PHOA) har under hele tiden valgt å holde 
åpent for sine brukere. De har klart å gi nødvendige tjenester uten for mange møtepunkter ansatte 
imellom.  
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Hjemmebaserte tjenester fikk i oppdrag å etablere smitteavdeling på Fjerdingby helsetun. Denne 
var i beredskap fram til sommeren 2021, men hadde kun fire døgn med drift.  
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg:  
Enkelte tjenester var delvis eller helt nedstengt i ulike perioder av pandemien og tilbudet ble endret 
grunnet hjemmekontor flere dager i uka med oppfølging over telefon (f.eks. ergoterapi som ikke 
hastet). Manglende møtepunkt med innbyggerne gir annen type informasjon og reduserer det 
avgjørende tillitsskapende arbeidet. Det har over en lengere periode ikke vært gjennomført 
forebyggende hjemmebesøk til innbyggere som fyller 80 år. Avlastningstilbud og 
støttekontaktordning har vært stengt ned en periode i starten av pandemien. Det har vært en 
streng medisinsk prioritering av hvilke pasienter som fikk tilbud fra fysio- og ergoterapeutene og 
gruppetreningene ble stoppet i en lang periode. Oppstart av dagrehabilitering ble utsatt. 
Overføringen av drift støttekontakttjenesten til enhet kultur og fritid har vært mer krevende 
ettersom enhetene ikke har møttes slik man ellers ville ha gjort.  
 
NAV:  
Starten på pandemien var preget av mye usikkerhet. Behovet for å få oversikt over situasjonen 
medførte at utviklingsprosjekter ble satt på pause. Ledere (og medarbeidere) fikk en mer operativ 
tilnærming til arbeidsoppgavene sine. NAV opplever at det er vanskeligere å utveksle idéer og 
jobbe kreativt på digitale flater, og at fysiske møter derfor er å foretrekke. Pandemien har vist 
behov for mer avanserte digitale samhandlingsverktøy som i større grad tilrettelegger for interaktiv 
samhandling og idéutveksling – men det mangler kompetanse.  
 
Tilrettelagte tjenester:  
Med få unntak har enheten opprettholdt alle tjenester gjennom pandemien. DAT og 
ressurssenteret stengte en periode, men det ble opprettet alternative dagtilbud i bolig/hjemme og 
brukere ble oppsøkt via telefon og ble invitert med på turer utendørs. Det har vært søkelys på 
overgang til digital tjenesteproduksjon, men praktisk bistand kan ikke digitaliseres, Andre deler av 
tjenesten er blitt ivaretatt digitalt. Noe foreldresamarbeid via teams, noe samarbeid med andre 
instanser via teams (lege, psykologer mv) og noen flere telefonsamtaler med råd og veiledning til 
brukere med punkttjenester. Tjenestetilbudene har vært justert. Mindre grupper som jobber med 
beboerne, flere individuelle tjenester, økt utendørstilbud, handling og innkjøp for beboer har vært 
gjennomført ved matlevering eller at ansatte handler for beboer. Gjennomføring av alternative 
fritidsaktiviteter. Det har vært mer ro til å drive med kjerneoppgaver – økt tilstedeværelse av 
leder/fagledere/ressurspersoner. Lavere aktivitetsnivå med farting ut av boligene frigjorde 
periodevis tid. Oppsummert er pandemien håndtert, den daglige driften ivaretatt og 
utviklingsoppgaver gjennomført og påbegynt. Som en følge av pandemien, vil det for første gang, 
bli utfordrende å rigge tjenesten for sommerferieavvikling.  
 
Løvenstadtunet: 
Løvenstadtunet var blant de aller første sykehjem til å stenge dørene når pandemien var et faktum. 
Dette tidlige grepet kan sammen med øvrige smitteverntiltak ha bidratt til å skjerme beboere mot 
smitte av covid-19. Dagavdelingen stengte også kortvarig ned sitt tilbud. Det øvrige pasienttilbudet 
har ikke vært berørt av pandemien. Sykehjemmet var også tidlig med å gjenåpne dørene med krav 
om nødvendige smitteverntiltak for besøkende. En av enhetens avdelingsledere har under deler av 
pandemien også jobbet med etableringen av egen smitteavdeling lokalisert ved Fjerdingby 
helsetun. Personalet var inndelt i grupper og garderobene ble adskilt. For å minske smittepresset 
var det under pandemien ikke ønskelig at ansatte hadde flere arbeidsgivere. 
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Konsekvenser for brukere 
 
Familie og helse: 
Forebyggende helsetjenester har over en lengre periode hatt reduserte tjenester. Det er en 
generell økning i henvendelser om psykisk uhelse blant barn og unge. Inntrykket fra barnevernet 
er at situasjonen for barn i krevende omsorgssituasjoner er nokså uendret. Den første tiden av 
pandemien var preget av lite bekymringsmeldinger. Man ser heller ingen effekt på antall saker i 
ettertid nå som pandemien avtar og samfunnet normaliserer seg. Noen kan allikevel i løpet av 
denne perioden fått det tyngre.  Barn og unge som har hatt stort skolefravær før pandemien, har 
under pandemien hatt mindre fravær, men fraværet har økt igjen etter hvert som samfunnet 
normaliserer seg. PPT har vært i løpende kontakt med alle sårbare barn og foreldre over telefon. 
Etter hvert har det også vært mulig å gjennomføre tester. Under pandemien har det ikke vært 
ventetider på tjenester fra PPT.  
 
Hjemmebaserte tjenester: 
Brukere ved Lognsdalen boliger har under pandemien ikke mottatt tjenester med vedtak, kun 
nødvendig helsehjelp. Symptomtrykket for den enkelte er forbigående forverret under pandemien, 
for noen av brukerne også vedvarende nå som samfunnet åpner opp. Stor tilgang på 
hånddesinfeksjonsmiddel i samfunnet har gitt nye kilder til rus og akutte forgiftninger. Ved 
hjemmesykepleien har reduksjon og nedstengning av lavterskel turtilbud påvirket brukere på flere 
måter som økt ensomhet og isolasjon. Mange tjenestetilbud er også kansellert av brukere selv av 
frykt for smitte. På grunn av lang analysetid av test mot Covid-19 har enkelte pasienter vært isolert 
i karantene opptil 14 dager. Påfølgende fysikalsk behandling og rehabilitering er tilsvarende 
forsinket. Psykisk helse og avhengighet har mange engstelige brukere, men mange har også klart 
seg bedre enn hva tjenesten forventet under pandemien. Brukermøter har hovedsakelig vært 
gjennomført utendørs og dette fortsetter også etter pandemien. Det tilgjengelige tjenestetilbudet 
har under pandemien fungert som brobygger mot andre tjenester som har valgt å holde sine 
virksomheter stengt.  Brukerne melder tilbake at tjenestene har vært tilgjengelige og fleksible.  
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg: 
Enheten har i praksis vært tilgjengelige for innbyggerne, men møtepunkter på telefon og i Teams 
gir ikke samme opplevd kvalitet på alle områder. Det har vært stopp i avlastning og støttekontakt 
for en periode og dette har påvirket omsorgsbyrden for omsorgsyterene. Som følge av økt 
belastning for pårørende under pandemien, har det vært en økning i søknader om økt 
omsorgsstønad grunnet hjemmeværende barn. Dette kan også ha påvirket søknadsmengden i 
etterkant av pandemien fra denne gruppen.  
  

• Mangel på smittevernutstyr og desinfeksjonssprit ved pandemiens start  
• Usikkerhet ved inngang til pandemien 
• Stort søkelys på smitteverntiltak for å beskytte brukere mot covid-19  
• Reduksjon i tjenestetilbud, men søkelys på kompenserende tiltak og bruk av digitale kanaler 
• Hjemmekontor der det har vært forsvarlig og tilstedeværelse der det har vært nødvendig 



 
 
 

 
 

49 

Tilstandsrapport 2022 

Det har ikke vært gjennomført hjemmebesøk og fysiske møter, noe som igjen har påvirket 
informasjon tilgjengelig for saksbehandlingen ift. å se bruker i sitt eget miljø. I den første perioden 
med pandemi ble det gitt mindre tjenester enn innbyggerne hadde krav på, og det er mange som 
ikke har fått sitt faste tilbud over tid.  
For en del innbyggere er dette det eneste tilbudet de har. Flere innbyggere enheten er i kontakt 
med rapporterer om nedsatt psykisk helse gjennom og etter perioden. Deltakere som ikke har fått 
delta i gruppetrening har betydelig nedsatt funksjon etter pandemien. Det er for tidlig å si om 
funksjonstapet er midlertidig eller varig. Det har vært utfordrende å få innbyggere til å møte opp til 
gruppetilbud etter pandemien. Det har vært en økt pågang på fysioterapi, som en direkte følge av 
forsinket eller ikke gjennomført rehabilitering etter utsatte operasjoner mv. under pandemien. Selv 
om tilbudet til fysio- og ergoterapeut har blitt tilbudt, har enkelte selv ikke ønsket å motta tjenester. 
Det er generelt lengre ventelister etter at samfunnet åpnet opp igjen.  
 
NAV:  
Det bemannede publikumsmottaket ble stengt. Få eller ingen fysiske brukermøter ble gjennomført 
og enkelte brukere har fått dårligere tjenester. Andre brukere har fått bedre tjenester gjennom 
etableringen av et felles ressursteam Nedre Romerike. Det har vært en tydeligere prioritering av 
innsatsen. Man vet lite om hvordan brukerne har opplevd tjenestene under pandemien og det har 
vært lite tilbakemeldinger og serviceklager. 
 
Tilrettelagte tjenester:  
På bakgrunn av endret innhold i tjenesten, har hverdagen sett annerledes ut for de som mottar 
tjenester. I perioden det var stengt fikk de faste brukerne tilbud om telefonsamtale og samhandling 
gjennom tilrettelagte gåturer ute. Informasjon ble delt via lukket gruppe på Facebook.  
Ved gjenåpning ble det mindre variasjon av aktivitet på månedsplanen. Det ble innført 
smittevernsrutiner, der brukere måtte skrive seg inn ved ankomst, vaske og sprite hender og sitte 
på oppmerkede plasser. Antall besøkende på Ressurssenteret ble opprettholdt, noe som viser at 
smittevernstiltakene ble opplevd som en trygghet.  
Aktivitetssenteret var stengt i ca. 2 mnd. Alle deltakere beholdt oppmuntringslønn i 
permitteringstiden. For de hjemmeboende ble konsekvensen at de ikke hadde et sted å reise til på 
dagtid og mistet derved det sosiale med sine kollegaer. Disse ble ivaretatt individuelt ut fra ulike 
behov, med blant annet tilbud om kjøreturer, noe aktivitet i et eget rom på aktivitetssenteret, eller 
gjennom telefonsamtaler. Brukere som har tilhold i boligene, ble i varetatt med aktivitet på dagtid i 
bolig. Endringer i hverdagen ble allikevel utfordrende for flere.  
Ved gjenåpning var det vanskelig for flere brukere å finne motivasjon og komme i gang igjen etter 
en lengre «fri periode». Brukerne ble oppdelt i kohorter, noe som førte til mindre variasjon 
av aktivitet, mindre sosialt samvær og mindre mobilitet rundt i lokalet. Det ble mer søkelys på 
uteaktiviteter for brukerne som liker det.  
Pårørendesamarbeid under pandemien, men belastningen var størst for de som har omsorgen for 
egne barn i tiden DAT var stengt. Det har aldri vært stengte dører ved boligene, noen pårørende 
har valgt å ikke besøke sine nære, da de selv har vært engstelige for smitte. Det har vært noen 
utfordringer ift. vaksinering.  
 
Smittevern har vært utfordrende. Noen av brukerne har reagert på bruk av munnbind. I forbindelse 
med testing og vaksinering mot covid-19 har det ikke vært anledning til å benytte tvang. Det er 
brukt mye tid på motivasjon, og enkle forklaringer og vaksinasjonsteamet har kommet til boligene 
for å sette vaksiner i hjemmet. Isolering i boligene ved smitte har også vært utfordrende, og krevd 
mye av den smittede brukeren. Brukere har i større grad hatt mer tid alene uten planlagt aktivitet. 



 
 
 

 
 

50 

For noen har dette vært positivt, mer ro og mindre stress i hverdagen. For andre har mer tid uten 
fast aktivitet, ført til vektøkning, og inaktivitet.. I årsrapportene spør man bruker hvordan han eller 
hun har det. Gjennom disse rapportene kommer det få tilbakemeldinger om endret livssituasjon på 
bakgrunn av pandemien. Dette kan være en pekepinn på at tjenesten har fungert også i 
pandemien, med alle dens begrensninger og regler. Noen fellesnevnere fra tilbakemeldingene er 
imidlertid at brukerne ønsker seg tilbake til en normalisert hverdag slik de kjenner den.  
 
Løvenstadtunet:  
Det har vært et godt samarbeid med kommuneoverlegen og institusjonslegen for å ivareta 
pasientsikkerheten og løpende gjennomføring av nødvendige smitteverntiltak. Til tross for at 
sykehjemmet stengte dørene, ble det hele tiden prioritert at veldig syke eller døende beboere 
skulle få motta besøk av sine nærmeste. Dagsenteret holdt stengt i halvannen uke, men en 
håndfull sårbare brukere fikk allikevel komme til dagsenteret. Resten av brukerne ble under tiden 
fulgt opp av hjemmetjenesten. Ansatte ved dagavdelingen tilbød oppfølging i hjemmet den første 
uken. Kafeen Løvehjerte har under hele pandemien vært åpen for beboere. Etter hvert som 
sykehjemmet gjenåpnet, ble det også innført besøksprotokoll for eventuell smittesporing og 
smitteverntiltak for besøkende. Utvikling av rollen som ansvarssykepleier har blitt prioritert under 
pandemien og sykepleier med denne funksjonen har blitt tryggere i rollen, samtidig som arbeidet 
på tvers av avdelinger har blitt bedre. Brukere har så tidlig som mulig mottatt tilbud om vaksine mot 
Covid-19 på sykehjemmet. 
 

 
 

Konsekvenser for ansatte 
 
Familie og helse:  
Det har vært relativt lite sykefravær under pandemien. I tjenester der det har vært mulig, har 
ansatte vært på hjemmekontor eller i en kombinasjon der inndeling av arbeidsstokken har 
muliggjort tilstedeværelse. For andre deler av tjenesten som ved TISK og vaksinering har 
tilstedeværelse med smitteverntiltak vært nødvendig.  
  

• De som ikke har det bra hjemme, har hatt det vanskelig under pandemien 
• Situasjonen for sårbare barn er ikke endret under pandemien 
• Ungdom som sliter psykisk før pandemien, har også gjort det under pandemien 
• Barn og unge med stort skolefravær, hadde mindre fravær under pandemien 
• Generell økning i henvendelser om psykisk uhelse blant barn og unge 
• Symptomtrykket for rusavhengige har forbigående forverret seg under pandemien 
• Brukere av lavterskeltilbud har kjent på økt ensomhet og isolasjon. 
• Inntil 14 dager karantene og isolasjon har for enkelte vært ugunstig med tilsvarende forsinket 

fysikalsk behandling og rehabilitering.  
• Deltakere som ikke har fått nødvendig gruppetrening har betydelig nedsatt funksjon 
• Økt omsorgsbyrde for omsorgsyter ved stopp i avlastningstjenester 
• Saksbehandling påvirket av manglende fysiske møtepunkter 
• Enkelte brukere har fått bedre tjenester gjennom felles ressursteam  
• Vaksinering av utsatte beboere og brukere mot covid-19 har fungert veldig bra 
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Etter oppnådd høy vaksinasjonsgrad og gjenåpning av samfunnet ble det en periode med høyt 
smittetrykk og høyt fravær. Arbeidsmiljøet er negativt påvirket av hjemmekontor og fravær. Stor 
variasjon for hvordan mennesker mestrer å arbeide under stort vedvarende press.  
 
Hjemmebaserte tjenester:  
Det har vært et betydelig press på ansatte som arbeider i andres hjem. I helsetjenestene har det 
vært engstelse for å smitte andre. Det er ansatte som har avstått fra sosial kontakt og isolert seg i 
eget hjem for å sikre egen arbeidsevne. Arbeidsmiljøet er i oppsving med sosiale aktiviteter både i 
spisepausen og på fritiden. Det var et gjennomtenkt arbeid med prioritering av ansatte til 
vaksinering, allikevel er det meldt om misnøye hos noen grupper ansatte som opplevde at de ikke 
kom tidlig nok til vaksine. I psykisk helsetjeneste har det vært en uforutsigbar og utfordrende drift, 
både i forhold til nedbemanning, sykefravær og avgang som følge av AFP.  
 
Tjenestekontoret for helse og omsorg:  
Mindre korttidsfravær blant ansatte i perioden, grunnet muligheten for hjemmekontor. Høyt fravær 
knyttet til koronarestriksjoner (smitte eller sykdom i husstand). Ansatte har kjent på mindre stress, 
lavere puls og mer autonomi. De har samtidig stått mer «alene» i oppfølging av saker (økt 
belastning). Viktigheten av tilgjengelige ledere (balansert med autonomi). Under pandemien var 
det mye telefon og Teams kontakt, men helt klart ikke det samme som å møtes fysisk. I siste del 
av pandemien en erkjennelse av viktigheten ved økt tilstedeværelse på kontoret. Det pekes på et 
utfordringsbilde med å hente tilbake arbeidsmiljøet og gleden over å møtes fysisk på jobb. Det er 
fokus på å hente ut gevinsten av det å igjen være samlet, samtidig som man har en fleksibel 
arbeidsform som gir rom for forebyggende variasjon.  
 
NAV:  
Redusert fysisk tilstedeværelse på kontoret har for de fleste vært en stor omveltning. NAV 
Rælingen var relativt sett digitalt modne da den første nasjonale nedstigningen skjedde. Likevel 
behov for digitale kompetansehevingstiltak etter at pandemien inntraff. Mer åpen og fleksibel 
oppgaveløsning og en mer fleksibel arbeidshverdag. Det ble en mer effektiv møtevirksomhet og en 
hybrid arbeidshverdag der fleksibilitet i arbeidshverdagen må oppleves som en mulighet, ikke en 
rettighet. Det å jobbe hjemmefra har i utgangspunktet blitt oppfattet som positivt og man har 
kunnet legge til rette for individuelle tilpasninger. Fleksibiliteten må allikevel avgrenses for å ivareta 
balansen mellom behovet for tilstedeværelse og produksjon og den ansattes behov for et skille 
mellom privat- og arbeidsliv. Det har vært vedvarende høy arbeidsbelastning på mellomledere og 
stort behov for omprioritering av lederoppgaver. Det har vært lite pandemifravær, det meste av 
fraværet kom etter at samfunnet åpnet opp igjen.  
 
Tilrettelagte tjenester:  
Omdisponering av ansatte ved DAT skapte stor uforutsigbarhet for driften av tilbudet, men 
utfordringen ble godt håndtert. Ansatte måtte finne andre aktiviteter og gjøremål for brukerne på 
dagtid. Kreativitet ble tatt i bruk for å sikre ukentlige innkjøp til brukere. Man kommuniserte digitalt 
via Face time og benyttet hjemlevering av mat. Inndeling av avdelinger i kohorter gav mindre 
variasjon i arbeidsoppgaver, opplevelse av ensomhet og mindre opplevelse av fellesskap. 
Smitteverntiltak ble innført og man fikk søkelys på forsterket renhold i avdelingene og innføring av 
bruk av arbeidstøy. Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte opplevde god informasjon og 
trygghet på jobb. Utsatt og redusert møtevirksomhet og faglige arbeid, prosessarbeid har gitt et 
etterslep, men mer ro og tid sammen med brukere. 
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De aller fleste ansatte ønsket å motta tilbud om vaksine mot covid-19. Stadige endringer i 
prioriteringer og retningslinjer gjorde det krevende å administrere og utfordrende å holde oversikt 
over. Mange som ble vaksinert fikk også symptomer på bivirkninger med påfølgende sykefravær. 
Spesielt utfordrende ble dette der hvor hele vaktlaget ble vaksinert samtidig.  
Ansatte har utvist stor grad av dugnadsånd, de har hatt forståelse for nødvendige tiltak og strukket 
seg lang med å påta seg merarbeid og overtid. For nytilsatte ble det en annerledes oppstart i 
arbeidsforholdet med kohorter, munnbind og kriseløsninger mv. Sykefraværet i virksomheten har 
under pandemien vært relativt lavt, men det har kommet en økning etter at samfunnet åpnet opp. 
 
Løvenstadtunet:  
Ansatte ved Løvenstadtunet har svært lojalt fulgt opp og etterlevd skiftende rutiner med 
smitteverntiltak for å kunne ivareta egen helse og brukernes sikkerhet. De fleste har valgt å holde 
seg hjemme og knapt gått på butikken for å unngå smitte. Avdelingsledere og institusjonslegen har 
lagt ned mye tid på orientering til ansatte om vaksine mot covid-19. Dette har til slutt også gitt en 
meget god oppslutning om vaksinen. Det har vært stort fokus på smitteverntiltak og tilgangen på 
smittevernutstyr har under hele pandemien vært god. Handlingsberedskap og tilstedeværende 
ledere har trygget de ansatte, gitt lite fravær og mindre slitenhet blant de ansatte. Sykefraværet har 
først kommet etter at samfunnet åpnet opp. 
 

 
 
 

Viktige perspektiver fremover for ledere 
 
Arbeidsmåter og erfaringer fra pandemien kan være nyttig å ta med videre. Vi har fått øvd oss på 
innovasjonslæring og store endringer fremfor små, stegvise skritt. 
Ledere som er fysisk til stede på jobb er en forutsetning for å kunne lede ansatte i avdelingenes 
arbeide.  
Arbeid med å re-forankre arbeidsmiljø og felles ansvar for oppgavene i enheten. Fremme det å 
hjelpe hverandre og gi kollegastøtte. Bygge opp under videre balanse i autonomi og tillit til at 
ansatte løser oppgaver selv. Ha med erfaringen om at man kan snu seg rundt og endre på 
tjenestene og metodene vi jobber etter, selv på kort varsel. Finne balansen i gammel og ny 
arbeidshverdag.  

• Stor variasjon i hvordan ansatte har mestret å arbeide under stort og vedvarende press 
• Mange ansatte er slitne, men det oppleves allikevel mindre belastende å være på jobb under 

pandemien. 
• Lavt korttidsfravær, noe høyere fravær knyttet til koronarestriksjoner ved sykdom eller smitte i 

husstanden. Fraværet har økt etter at samfunnet åpnet opp 
• Stor grad av vilje til å dekke opp vakante vakter og fleksibilitet ift. oppgaveløsning 
• I motsetning til andre yrkesgrupper som var engstelige for å bli smittet, har ansatte i helse, velferd 

og omsorgstjenestene gjennomgående vært engstelig for å smitte andre.  
• Ansatte i disse tjenestene har derfor i stor grad avstått fra sosial kontakt med familie og venner og 

isolert seg i eget hjem for å sikre egen arbeidsevne. 
• Stor oppslutning om vaksinering mot covid-19, kun enkelte arbeidstakere har reservert seg 
• Det er for noen utfordrende å hente tilbake hverdagen etter lengre tid på hjemmekontor 
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Man skal ikke tilbake til samme arbeidshverdag - samtidig er ikke hverdagen så annerledes. Det er 
søkelys på arbeidsmiljøet etter pandemien: «En bra dag på jobben». Det er viktig med 
relasjonskompetanse og tillitsbasert ledelse som vanskeliggjøres med fjernledelse uten fysisk 
tilstedeværelse blant ansatte. Det operative lederperspektivet har vært sentralt; det strategiske 
perspektivet noe nedprioritert. Formidle opplevelsen av å ha vært en verdifull samfunnsaktør og 
appellere til samfunnsoppdraget. 
Det har i starten av pandemien vært for mye intern informasjon fra flere hold. Viktig å kommunisere 
enkelt og tilpasset til alle ansatte. Ansatte ønsket kort og lettfattelig informasjon.  
Tilstedeværelsen har synliggjort viktigheten av å kunne ta raske avgjørelse og gi tydelighet på hva 
som er riktig. Trygghet i rollen som leder. 
Lederteamene fremstår som tettere på, tryggere på hverandre og sterkere enn tidligere. 
 
 
 
 
 

Foto: Vaksinasjonssenter for massevaksinering mot Covid-19 i Sandbekkhallen 
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Vurdering og grunnlag for videre arbeid 
 

Vurdering av tilstanden 
 
I forbindelse med styringsdialoger med enhetene og gjennomgang av nøkkeltall sett opp imot 
kommuneloven og internkontrollforskriften, er det ikke avdekket vesentlige feil eller mangler som 
krever særskilt oppfølging. Stabilitet i enhetenes ledergrupper, god dokumentasjon av 
oppgavefordeling, prosedyrer for tjenesteytingen og aktiv oppfølging av avviksrapportering er 
viktige elementer i kommunedirektørens vurdering av risiko for tjenesteproduksjonen.  
 
Det er utfordrende med rekruttering i deler av tjenestene og heldøgnstjenester med turnusarbeid er 
mest utsatt. Framtidig er det nødvendig med utvikling av disse tjenestene både på nasjonalt og 
lokalt plan. Rammebetingelser i form av arbeidstidsordninger, lønn og utdanningenes innhold og 
innretning må ha oppmerksomhet sammen med utvikling av turnusplaner og organisering av 
arbeidet lokalt. 
 
Ny strategi for helse, omsorg og velferd er innrettet mot det helhetlige utviklingsarbeidet som 
samfunnsutviklingen krever. Økt oppmerksomhet på kommunens rolle i å bidra til egenmestring og 
samarbeid med pårørende og nærmiljø. Samtidig som vi ser en utvikling i befolkningens behov i 
form av økende andel enkeltinnbyggere med store tjenestebehov, både innenfor helse- og 
velferdstjenester. Grensesnittet mot spesialisthelsetjenesten er helt klart endret. Mer behandling i 
sykehusene gjøres poliklinisk og det blir kortere liggetid, samtidig som sykehusene gjør mer og 
mer kompliserte behandlinger, mens rekonvalesens og omsorg tillegges kommunene. Vi ser en 
klar vekst i tjenestebehovet for barn og voksne, mens vi ikke ser tilsvarende vekst i den eldre 
befolkningen. Samtidig vet vi at med økende alder i befolkningen vil andelen med demens øke og 
dette vil utfordre det kommunale tjenesteapparatet framover. 
 
Alle kommunens tjenester har gjennom prosentvise kutt de siste årene vært gjennom ulike 
effektiviseringsprosesser og dette er krevende når reelle behov i befolkningen øker samtidig med 
økende krav til saksbehandling, rapportering og økte forventninger gjennom nasjonale føringer. Vi 
ser en utfordrende situasjon i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene og er bekymret for at mye blir 
lagt på ledere med lite støtteapparat. 
 
I rapporten gjør vi en oppsummering av koronapandemien. Det har vært en enorm innsats for å 
opprettholde best mulig tjenester til innbyggerne samtidig som det fra disse tjenestene har vært 
hentet inn de ressursene som i stor grad har vært samfunnets innsats for å håndtere pandemien.  
 
 

Anbefalinger 
 
Gjennom nylig vedtatt strategi for HOV-tjenestene er det lagt de føringer som det skal arbeides 
med de neste årene. Det er ikke fremkommet gjennom arbeidet med tilstandsrapport 2022 nye 
områder som utpeker seg.  
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Strategisk er det viktig for tjenestene kommunen yter at utviklingen gjøres helhetlig og i tverrfaglig 
samarbeid. Innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene vil utvikling og endringer innenfor ett 
tjenesteområde ha sammenheng med behovet for endringer innenfor et annet område. 
Oppmerksomhet på oppvekstforhold, bomiljø, deltakelse i arbeidsliv og aktivitet må prioriteres slik 
at vi bidrar til at flest mulig klarer seg i hverdagslivet sitt og at vi gjennom det klarer å prioritere 
ressurser til de som er mest avhengig av kommunens tjenester. 
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