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Generelt om harmonisering

Fra vedtatt rapport om harmonisering – fellesnemda 1.2.2019

• Når Hurum, Røyken og Asker blir én kommune i 2020, skal alle kommunale
tjenester og velferdsordninger standardiseres for den nye kommunen
• Harmonisering av tjenestetilbudet er en forutsetning for at nye Asker kan tilby
likeverdige tjenester med samme kvalitet og standard til alle innbyggere
uavhengig av hvor de bor i kommunen.
• Det er nødvendig med enkelte overgangsordninger før vi kan komme endelig i
mål med harmonisering av alle tjenesteområdene
• De fleste gebyrområdene er regulert av lov og forskrift, og vil derfor ikke være
kompliserte å harmonisere
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Særlige utfordringer
• Befolkningsprognosen for nye Asker ligger i dag vesentlig lavere
enn ønsket. Dette vil påvirke kommunens inntekts- og utgiftsnivå.
• Driftsresultatet i alle de tre kommunene ligger også lavere enn
ønsket
• Investeringer og lånegjeld ligger for høyt
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Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Faktagrunnlag

• Innenfor tjenester til personer med funksjonsnedsettelser er det flere vesentlige
variasjoner mellom kommunene.
• Asker har den høyeste andelen brukere over 16 år i bolig med bemanning. Hurum
har den laveste andelen brukere i bolig med stasjonær bemanning (68 prosent),
deretter følger Røyken med 79 prosent og Asker med 87 prosent.
• Det er også betydelige ulikheter innenfor området arbeid og aktivitet. Asker har et
mer differensiert tilbud med et betydelig antall flere tilrettelagte kommunale
arbeidsplasser enn Røyken og Hurum. KOSTRA-tallene viser at nye Asker i 2017
bruker betydelig mer ressurser innenfor dette området enn
sammenligningskommunene. I tillegg er det stor forskjell mellom dagens tilbud i
Asker, Røyken og Hurum.
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Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Andel personer med funksjonsnedsettelser pr 1000 innbyggere

Hurum
4,57

Røyken
2,72

Asker
3,51

Over 16 år - statsbudsjettet

• Ulikheter i omfang av tjenester og differensiert
tjenestetilbud
Bolig med heldøgns bemanning
Arbeid og aktivitetstilbud

• Flere brukere i egen bolig med ambulante
tjenester
• Økt ambulante tjenester – dempe press på
heldøgnsomsorg
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Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Rådmannens anbefaling vedtatt av fellesnemda

• Nåværende budsjettramme for helse- og omsorgstjenester legges til grunn
• Tjenestetilbudet tilpasses eksisterende budsjettramme, og harmoniseres og utvikles
gjennom videre planprosesser
• Det bør foretas en grundig gjennomgang med tanke på en mer fleksibel tiltakskjede
hvor man prioriterer forebygging og tidlig innsats
• Rådmannen vil legge frem egen sak om dekningsgrad for heldøgns omsorg
• Området rus, psykisk helse og tjenester til nedsatt funksjonsevne må vurderes
særskilt i den videre budsjettprosessen
• Brukerbetalinger for praktisk bistand og trygghetsalarmer følges opp som redegjort
for ovenfor
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