
 

FO 20/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Omstilling innen pleie og omsorg må 

gjennomgås av kontrollutvalget 

 

I kommunens økonomiplan 2019-2021 blir det uttrykt behov for å effektivisere i helse- og 

omsorgssektoren.  

I driftsutvalgets møte i desember 2019 ble den første kvartalsvise rapporteringen fra utvalget som 

arbeider med evaluering av omstillingen innen pleie og omsorg gjennomgått. Der sier bl.a. utvalget at 

det er usikkert om det ble argumentert for HDO er billigere enn institusjon da strukturendringene i 

pleie og omsorg ble vedtatt. 

Det ble argumentert for at HDO er billigere enn institusjon! I saksdokumentene som lå til grunn for 

nedlegging av institusjonsplasser og bygging av HDO, står det blant annet: 

a): I Kommunedelplan Helse og omsorg (vedtatt i kommunestyret i november 2014) blir det i kapittel 

2.3.2 argumentert klart og tydelig for at heldøgns omsorgstjenester er billigere enn 

institusjonsplasser:   

«Historisk sett har Levanger i alt for stor grad brukt sykehjemmene som et varig botilbud for eldre. I 

tiden fremover må sykehjemmet som boform avvikles og i stedet bør framtidas boform for eldre 

bygges opp som et verdig botilbud tilrettelagt for funksjonsnivå i stedet for institusjonalisering, med 

heldøgns tjenester som standard. Dette vil også innebære en reduksjon i driftskostnadene for 

kommunen». 

b): I kommunens institusjonsbruksplan (vedtatt i kommunestyret i februar 2014) blir det også 

argumentert for at strukturendringene preges av at nedlegging av institusjonsplasser sett opp mot 

HDO betyr en økonomisk besparelse for kommunen:  

«Omstilling er nødvendig p.g.a. økonomisk handlingsrom ved å tilpasse aktivitet til 

budsjettrammene». Det henvises til en regnskapsmessig forskjell på sykeheim og HDO på 

130 000/år/seng. 

Kostra/SSB som viser nøkkeltall for Levanger kommune for 2018 i sammenligning med kommunene 

Steinkjer, Stjørdal og Verdal. Kostra viser at utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon i Levanger er kr 

8002. I Steinkjer er kostnaden kroner 3125, i Stjørdal kroner 3002 og i Verdal kroner 3344. 

Antall plasser i institusjon for Levanger var 59, mens de andre kommunene har: Steinkjer 154, 

Stjørdal 87 og Verdal 94. Altså et betydelig antall flere plasser enn Levanger til betydelig lavere pris. 

Netto driftsutgift i pleie- og omsorg i % av kommunens totale driftsutgifter er størst i Levanger 

sammenlignet med disse kommunene. 

Disse tallene må tolkes slik at intensjonene med strukturendringene som ble vedtatt i 2014, ikke er 

oppnådd ut i fra behovet for effektivisering og kostnad.  

 



 

 

 

Venstre har gjentatte ganger fremmet forslag om at omstillingen innen pleie og omsorg skulle 

evalueres av et uavhengig utvalg, både faglig og økonomisk. Dette har blitt konsekvent nedstemt av 

stemmene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Resultatet av omstillingene der kommunen må kjøpe 

institusjonsplasser eksternt, og budsjettsprekk og stengte institusjonsplasser på grunn av økonomi, 

tilsier en grundig gjennomgang for å etterprøve om forutsetningene for strukturendringene er 

oppfylt økonomisk.  

Det fins alternativer til en ekstern gjennomgang. Et slikt alternativ er kommunestyrets eget 

kontrollorgan, Levanger kontrollutvalg. Det er uavhengig av kommunestyret, og har blant annet et 

eget sekretariat og en egen kommunerevisjon å støtte seg på.  

 

Spørsmål: 

Vil ordføreren støtte Venstres forslag om å la kontrollutvalget foreta en evaluering av omstillingene 

innen pleie og omsorg. 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget med bistand av kommunerevisjonen, etterprøve om de 

økonomiske forutsetningene for strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er 

oppfylt.  

2. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber 

kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene knyttet til 

enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune. 

 

 

Karl M. Buchholdt 

 

 

 

 

 

 

 



 


