
organisering er viktig for den opplevde kvaliteten på tjenestene



punkter der det nødvendig med grenseoppganger for ansvaret.

Storby
Omsorgen er delt inn etter bydeler. Vi gikk inn i en av de bydelene som

har konkurranseutsatt hjemmetjenesten (i en av to soner), og der en også

har konkurranseutsatt sjukehjem.

Statistisk sentralbyrås kommunestatistikk gir lite relevant bakgrunnsin-

formasjon for vårt formål, siden den ikke splitter opp på bydeler. Men for

Storby generelt gjelder at kommunen ligger under landsgjennomsnittet

både når det gjelder innsatsen i årsverk etter innbyggere over 80 år, når det

gjelder innsats pr. bruker, og når det gjelder andel som er mottakere av

hjemmetjenester. Om en ikke ligger mye under gjennomsnittet, så sier tall-

materialet at kommunen relativt sett har en lav innsatsfaktor i hjemme-

tjenesten, målt på denne måten.

Kommunens politiske ledelse la allerede i 1998 fram en bystyremelding

om konkurranse og kvalitet i Storby. Her nedfelles det flere prinsipper

som er ment å være gjeldende for framtidig konkurranseutsetting, for

eksempel at kommunen skal beholde ansvaret for tjenesten, og at kom-

munen ikke skal gjøre seg avhengig av private monopoler. I denne sam-

menhengen understrekes det at det alltid skal vurderes om det skal fram-

settes interne bud. En er altså opptatt av om de ansatte skal settes i stand

til å bli aktører på markedet.

Konkurranseutsetting skal være ett av flere virkemidler for å oppnå

bedre og billigere tjenester, til beste for brukerne ifølge bystyremeldingen.

Ambisjonen er, ut fra meldingen, at all tjenesteproduksjon som kommu-

nen har ansvaret for, skal vurderes med henblikk på konkurranse. Bruk av

konkurranse bør være hovedregelen.
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Storby har derfor arbeidet med konkurranseutsetting i flere år, og

prøvd seg fram på ulike områder. Vedtaket om konkurranseutsetting av

hjemmetjenester i bydelen kom overraskende på bydelsadministrasjo-

nen.11 Dette var et politisk initiert vedtak, først i bydelsutvalget, så sank-

sjonert av bystyret. Avtalen skulle gjelde for tre år fra 1.1.2001 (driftsover-

takelse), med opsjon for oppdragsgiver (kommunen) til å kreve avtalen

forlenget to år, med ett år om gangen. Anbudsvinnere ble Storbys konkur-

ranseforetak.

Bydelsledelsen ga uttrykk for at kvalitet i tjenestene var det viktigste,

men at det også er forventninger om å spare betydelige midler. Anbudet

ble presset ved at det ikke ble lagt inn noen godtgjøring for lønns- og pris-

stigning første året. Det er en forventet innsparing på mer enn 10 mill.

kroner pr. år i bydelen.

Bydelsledelsen ga uttrykk for at det har vært en del diskusjoner om tek-

niske forhold, blant annet fordi operatøren leier lokaler av kommunen

(hvem har ansvar for vedlikehold? osv.). En ser problemene med en dialog

i en kontraktssituasjon. Fra sjukehjemmene vet en at operatørene gjør

uenigheter til advokatspørsmål. En har derfor prøvd å legge seg på en

ikke-konfronterende linje. Bydelen har hatt en gammel befolkning, noe

som nå jevner seg ut litt ved naturlig bortgang. Unge og bemidlede flytter

inn i bydelen. Men det er fortsatt mange gamle.

Konkurranseutsettingen gjør at tidligere problemer, for eksempel det å

skaffe arbeidskraft, nå er overlatt til operatøren. Siden leveringsdyktighet

er et ledende premiss, må operatøren skaffe arbeidskraft fra Aetat eller

vikarbyråer hvis de ikke har eget personale. Kontrollen av kvalitet skal skje

ved brukerundersøkelser (målet er at fornøydhetsprosenten skal være min.

80) og ved avviksregistrering, det vil si at operatøren skal innrapportere og

begrunne alle de tilfeller der forventet tjeneste ikke er utført («levert»). Det

er også et uttrykt mål fra bydelsledelsens side at den nye modellen skal

11. Fra intervju med bydelsdirektøren i slutten av november 2001. Tilstede her var også
andre medarbeidere med lederansvar for omsorgstjenestene. De blir videre omtalt som
«bydelsledelsen».
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bidra til at hjemmehjelpernes tid hos de ansatte skal økes. Det ble referert

til en kartlegging der en fant at bare 45 prosent av hjemmehjelpernes tid

ble brukt hos brukerne. Målet er å komme opp i 60 prosent.

Fra et forskningsmessig standpunkt var det svært gunstig at bydelen var

delt i to hjemmetjenestedistrikter, hvorav bare det ene (Distrikt A) var

konkurranseutsatt. Dette ga oss på mange måter en nesten eksperimentell

situasjon der det meste var likt, bortsett fra at et distrikt var konkurranse-

utsatt, mens det i det andre distriktet fortsatt var en kommunal hjemme-

tjeneste. Opplegget ble derfor tilpasset slik at det ble foretatt et fullt utvalg

(av brukere) i begge distrikter. Distriktene er med som to selvstendige

enheter i den videre analysen.

Leder for hjemmetjenestene i Distrikt B (som ikke var konkurranseut-

satt) ga uttrykk for at omorganiseringa i bydelen hadde åpenbare konse-

kvenser.12 Før hadde en samarbeidet og utvekslet erfaringer. Nå er det

nærmest en mur imellom hjemmetjenestene i de to kretsene; det oppleves

ikke som om en er kolleger lenger. Selv om Distrikt B ikke er konkurranse-

utsatt, er målsettingene de samme, nemlig at tjenestene skal bli billigere,

men fortsatt være like bra. Tjenestene (og kostnadene) måles opp mot

dem som er konkurranseutsatt. Det skal omorganiseres også i Distrikt B.

En har fått en mulighet til å snu alle steiner, og kravet fra Rådhuset er at

tjenestene skal effektiviseres. Lederen mener det er mulig, samtidig som

omsorg er vanskelig å måle. Det må være et overordnet kriterium å ha en

trivelig og utfordrende arbeidsplass, og å beholde personalet. Bydelene

overbyr hverandre når det gjelder å rekruttere personalet. En kan få 5–6

lønnstrinn mer ved å arbeide i en annen bydel. Bydeler som er restriktive

(som vår bydel), blir tapere i rekrutteringskampen.

12. Fra intervju med lederen for distriktet (slutten av november 2001).
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