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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune gjennomfører 2020 en kunngjøring om kjøp av ca 14 sykehjemsplasser på
Askøy øst, med forventet oppstart og drift i 2024.

SAMMENDRAG
I økonomiplanen for 2019 – 2022 står det; «Kjøpe omsorgsplasser Ask bo- og omsorgssenter …..» med finansiering for oppstart 2022. Som ledd i utgiftsreduserende tiltak i
økonomiplanperioden legger rådmannen her fram sak om å utsette kjøp av omsorgsplasser til
2024.
Slik rådmannen vurderer det kan ikke kommunen gå til direkte anskaffelse av omsorgsplasser
selv om kommunene allerede kjøper plasser fra den ideelle organisasjonen «Stiftelsen Ask boog omsorgssenter». Det må først gjøres en kunngjøring der mulig andre ideelle organisasjoner
kan melde sin interesse.
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Saksopplysninger:
Ask bo- og omsorgssenter har i dag avtale med Askøy kommune, der kommunen kjøper 47
sykehjemsplasser. Ask opplyser at de ønsker å utvide sitt sykehjem, for å gi et bedre tilbud til
Askøy sine innbyggere, og en mer effektiv drift av institusjonen.
I oktober 2012 ble det nedfelt en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester
mellom regjeringen, hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS
Bedrift. Der anerkjenner, styrker og synliggjør en den viktige rollen som ideelle aktører spiller i
den norske velferdsstaten.
Noen kommuner velger å utvide eksisterende samarbeidsavtaler med ideelle organisasjoner,
dersom det skal etableres flere sykehjemsplasser. Fra Husbanken og andre statlige
premissleverandører legges det opp til ikke å gå til direkteanskaffelser av omsorgsbygg eller –
tjenester. https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/
Vurdering:
Vedtaket i økonomiplanen tilsier nye sykehjemsplasser på Askøy øst. Det ville vært en fordel å
ha en samlet evaluering og vurdering av framtidig behov og løsninger for boliger og
institusjonsplasser innen eldreomsorgen før det vedtas en ny utbygging og utviding av tilbudet.
Hvordan vil utfordringsbildet se ut de neste 10-20 årene når en tar med forventet
befolkningsutvikling, endringer i brukerbehov, velferdsteknologiske muligheter, utvikling i
metodisk omsorgsarbeid, og nasjonale føringer og utviklingstrekk. Dette kombinert med
forventet kommuneøkonomi og forventet bygging av ca 35 nye plasser på Olaviken.
I forhold til innkjøp av tjenester og leie av lokaler har Askøy kommune en streng praksis. Derfor
bør det gjennomføres en runde med veiledende kunngjøring mot ideelle organisasjoner for å få
en tilbakemelding på potensielle aktører. Utifra tilbakemeldingene kan kommunen gå videre i
arbeidet med å inngå avtale med aktuell samarbeidspart.
Folkehelseperspektiv:
Sykehjemsplasser er viktig for personer som ikke lenger kan bo i egne hjem.
Økonomi:
Kjøp av sykehjemsplasser medfører betydelige merutgifter for kommunen, og med en forventet
stram økonomi de neste årene bør forventet ferdigstillelse settes til 2024.
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