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Velferdsforvaltningen

64 årsverk

Mottak, forebygging 
og koordinerende 

enhet

11 årsverk

Tjenestetildeling

21,9 årsverk

Bolig – og 
økonomiforvaltning

17,4 årsverk

Samordning og 
fellestjenester

12 årsverk

Fagrådgiver 

Kontroller

2 årsverk
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Mottak, forebygging og koordinerende enhet

• Mottak av henvendelser

• Rådgivning for innbyggere

• Koordinerende enhet

• Fengselsteam

• Bekymringsteam

• Askermodellen
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Riktig bruk av ressurser og treffsikre tjenester

Asker kommunes helse- og omsorgstjenester skal ivareta innbyggere med behov for 

nødvendig helsehjelp, og samtidig er det et mål å frigjøre ressurser til brukere med 

størst bistandsbehov

Eget mottak for screening av henvendelser og søknader 

Eget fokus på forebygging og tidlig innsats for å sette innbygger i stand til å mestre 

endret helsesituasjon – Asker modellen
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Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 8

Antall 2019 2020 2025 2030 2035 2039

80 + 3720 3824 4752 6199 7150 8023

Endring % 2019-20 2020-25 2025-30 2030-35 2035-39

80 + 3 % 24 % 30 % 15 % 12 %

Total endring (%) 2020-2040 110 %

0-49
58 %

50-66

17 %

67-79
8 %

80-89

11 %

90+

6 %

Forbruk av omsorgstjenester fordelt etter alder 
Røyken, Hurum og Asker 2017 

0-49 50-66 67-79 80-89 90+

Fig. 7. Grafisk fremstilling av andel timer fordelt prosentvis på alder per aldersgruppen av mottakere av 

kommunale omsorgstjenester. Kilde: SSB 2017 



Koordinerende enhet

• Eget ansvar for å sørge for at tjenester til innbyggere med 

sammensatte og langvarige tjenester blir koordinert til beste for 

innbygger og samtidige tjenester

• Individuell plan – Sampro

• Kurs i møteledelse og koordinatorrollen
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• Rådgivning om helse – og omsorgtjenester til innbyggere og 

samarbeidspartnere

• Velferdslab og refleksjonsforum

• Bekymringsteam med samarbeidspartnere og kommuneoverlege

• Fengselsteam rettet mot løslatelser ved Ila kretsfengsel
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Tjenestetildeling

Tjenestetildelingens viktigste rolle er å ivareta alle innbyggerne i Asker 
kommunes rettigheter i forhold til Helse- og 
omsorgstjenestelovgivningen, pasientrettighetsloven, kvalitetsforskrift 
og verdighetsgaranti
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• Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, 2. ledd.

«Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 
kommunen.»

Hvilke tjenester kan det være?

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester.»

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1. ledd, nr. 6

«Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:  

• a. helsetjenester i hjemmet,  

• b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  

• c. plass i institusjon, herunder sykehjem og  

• d. avlastningstiltak.»
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Det betyr:
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• Behandle søknader - kartlegge den enkeltes behov

• Vurdere behov opp i mot lovverk og kriterier

• Sørge for at informasjon om rettigheter når ut til den enkelte

• Sørge for veiledning og rådgivning

• Fatte begrunnede vedtak – forvaltning

• Revurdere vedtak ved endrede behov og i forhold til revurderingsdato

• Klagesaksbehandle
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Våre tjenester

Hjemmesykepleie

Praktisk bistand og BPA

Psykisk helse og rus – ambulante tjenester

Trygghetsskapende teknologi . Utvikler tilbud om velferdsteknologi

Støttekontakt

Omsorgsstønad ved særlig tyngende omsorgsarbeid

Avlastningstjenester

Dagopphold på institusjon

Korttidsopphold på institusjon

• Ordinær korttid inkl rullerende opphold

• Rehabiliterende opphold

• Lindrende opphold

Omsorgsbolig med heldøgnstjeneste

Langtidsopphold på institusjon



• 6183 innbyggere med aktive Velferdstjenester i Asker per i dag

• 4801 innbyggere med aktive vedtak med IPLOS krav

– 1497 tjenester i hjemmet

– 660 tjenester innen psykisk helse
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Bolig og Økonomirådgivning

• Startlån

• Tilskudd til tilpasning av bolig, utrednings- og prosjekteringstilskudd

• Kommunal husleiestøtte

• Kommunale boliger

• Bolighjelpen

• Privatøkonomisk rådgivning 

16,8 årsverk (inkl. leder) 16



Startlån og tilskudd

• Mottar årlig ca. 300 søknader om startlån.

• Budsjett i 2019 på 170 millioner for de tre kommunene. Gamle Asker 

søkte og fikk ytterligere 90 mill. i 2019, pga. stor aktivitet. Til sammen 

250 millioner.

• Startlån tildeles kommunene fra Husbanken, som et virkemiddel for at 

personer som ikke ellers kan søke om boliglån i ordinære banker, kan 

settes i stand til å eie egen bolig.

• Barnefamilier prioriteres, samt kommunale leietagere og personer som 

mottar trygdeytelser. 

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 17



Tilskudd,  og utrednings- og 

prosjekteringstilskudd

Tilskuddene det gjelder er 

• tilskudd til tilpasning

• tilskudd til etablering

• tilskudd til utredning og prosjektering

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 18

Fra januar 2020 blir tre av Husbankens tilskudd overført direkte til kommunene i 

rammetilskuddet fra staten. Målet er at flere husstander med varig lav inntekt kan 

etablere seg i egen bolig og at alle kan bo lengre hjemme. 

Tilgjengelighet og tilpasning av bolig i forhold til nedsatt funksjonsevne gir økt 

selvstendighet og mindre behov for tjenester fra kommunen.



Kommunal husleiestøtte

• Saksbehandling og veiledning av Husbankens bostøtte

• Transport av statlig bostøtte ( til Nav og kommune )

• Saksbehandling og månedlig beregning av kommunal husleiestøtte

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 19



Tildeling av kommunale boliger

Asker kommune har vedtatt to retningslinjer for boliger hvor kommunen 
eier eller har utpekningsrett; retningslinjer for boliger med stasjonær 
bemanning og retningslinjer for boliger uten stasjonær bemanning. 

I Asker har vi pr. 1.1 2020 ca. 1200 kommunale boliger fordelt over hele 
kommunen

Kommunale boliger tildeles de som ikke er i stand til å skaffe bolig på det 
private leiemarkedet, eller som ikke har økonomi til å kjøpe egen bolig.

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 20

Tilbud om kommunal utleiebolig er ingen lovpålagt oppgave. Det er opp til den 

enkelte kommune å avgjøre om den skal ha et slikt tilbud og i hvilket omfang. 

Asker kommune har valgt å ha kommunale utleieboliger som et virkemiddel for å 

bistå vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke klarer å skaffe/beholde egnet 

bolig



Bolighjelpen
Asker kommune har en helhetlig tjeneste rettet mot private leiemarkedet for enkelt å kunne vite hvor en 

skal henvende seg. Målet er økt bruk av privat leiemarked. Dette for å bedre bosituasjon for 

vanskeligstilte, samt reduserer behovet for kommunale boliger. 

• Bolighjelpen skal bistå de som trenger hjelp til å finne en egnet bolig i 

privatmarkedet- både leid og eid. 

• Bolighjelpen har frivillige som hjelper startlånskjøpere til kjøp av bolig.

• Bolighjelpen har kontakt med det private leiemarkedet 

• Bolighjelpen har kontakt med leietagere som ikke selv klarer å finne 

bolig på privatmarkedet. Ved å forklare hvordan boligmarkedet fungerer, 

hvordan man søker på finn, hvordan man bør presentere seg og hva en 

NAV garanti er, trygger man både søkere og utleier. 

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 21



Privatøkonomisk rådgivning

• Refinansiering av startlån

• Forvaltning av faste inntekter og langvarige ytelser fra NAV

• Veiledning, kartlegging av økonomi, budsjettering, sparing, veiledning i 

oppbygging av struktur i nettbank

• Prioriterer som utgangspunkt å bistå barnefamilier og brukere som 

ellers har tjenester fra Velferdsforvaltningen. Målet er å bistå helhetlig, 

og  se sammenheng mellom helse, velferd og økonomi. 

Økonomiteamet jobber tett med øvrige saksbehandlere innen 

Velferdsforvaltningen.

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 22

Hensikten bak tjenesten er å bistå tidlig overfor personer som har 

privatøkonomiske utfordringer.  Et supplement til tjenester som NAV yter.



Samordning og fellestjenester

• Vederlagsberegning og innkreving av egenandel

• Enkeltkjøp av velferdstjenester

• Bistand ved offentlige anskaffelser av velferdstjenester

• Styringsdata og kontrollerfunksjon

• Økonomioppfølging

• Helsejuridisk bistand og klagebehandling

• Merkantil tjeneste

8,3 årsverk (9,3 inkl leder)
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Vederlagsberegning og innkreving

Formål: Sikre at brukerne av tjenesten "langtidsopphold i institusjon" blir riktig vederlagsberegnet 

til enhver tid. Prosessen skal også sikre riktig inntekt til Asker kommune for fakturerbare tjenester.

• Beboere må betale egenandel for opphold i kommunale institusjoner - sykehjem. 

• Egenandelen må ikke overstige reelle oppholdsutgifter. 

• Egenandel beregnes individuelt og er avhengig av blant annet hvilken inntekt vedkommende har. 

Ca 430 plasser 

Nye beboere skal beregnes

Ca 700 etteroppgjør for 2018 (beregnes i 2019/2020)

Sluttoppgjør ved utflytting/ dødsfall

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 24



Vederlag og innkreving

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 25

Budsjett 2019

Kr 65 780 000 (gml Asker)

Budsjett 2020

Kr 88 340 000



Enkeltkjøp/ offentlige anskaffelser av 

velferdstjenester

Formål: Sikre at kjøp av tjenester fra eksterne leverandører gjøres etter gjeldende regelverk, og 
at kvaliteten på tjenester fra eksterne leverandører er forsvarlig og kostnadseffektiv.

• Behovsavklaring/ kravspesifikasjon fra utfører

• Planlegging/ terskelverdier

• Konkurransegjennomføring- Anbud/ minianbud

• Kontraktsinngåelse

• Kontraktsoppfølging

• Tilsyn/ revisjon 

• Terminere/ fornye kontrakter

Beslutninger om større offentlige anbud tas av politikerne i kommunen. Dette gjelder for eksempel 
BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) og sykehjem. Disse anbudsprosessene drives av 
Anskaffelsesavdelingen med bistand fra Samordning og fellestjenester ved Velferdsforvaltningen. 

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 26



Offentlige anskaffelser av Velferdstjenester

• Ca 40 leverandører

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 27

Regnskap 2019 ca kr 300.000.000



Styringsdata og kontrollerfunksjon

Formål: Sikre en til en hver tid oppdatert oversikt over tildeling og utførelse 
av Velferdstjenester. Vise til utvikling av behovet for tjenester sett over tid. 
Sikre at tilbud er i tråd med behov. 

Styringsdata aggregeres til bruk for politikere og administrasjon

• Bygger på månedlig data fra Gerica (fagsystem) og KOSTRA

• Forklarer utviklingen på bakgrunn av dataene, og danner grunnlag for 
virksomhetsstyring

• Grunnlag for budsjettering og planlegging

• Sammenlikningsgrunnlag opp mot andre kommuner

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 28



Helsejuridisk bistand og klagebehandling

Formål: Sikre juridisk riktige prosesser og avgjørelser knyttet 
opp mot Velferdsforvaltningens kjerneoppgaver. Sikre at utøvere 
internt i kommunen har tilgang til nødvendige juridiske 
kompetansen til å utføre sine arbeidsoppgaver.

• Bistand i vurderinger knyttet opp mot enkeltsaker

• Klagesaksbehandling

• Undervisning internt i kommunen

• Bistand ved behov til andre virksomheter innen Velferd

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 29


