Asker
Velferdslab
Fase 4
Videreutvikling av effektmodell

Fra tjenestedesignkonsept
(2014)

…til en pilotfase
(2015)

…til sannsynlige gevinster
(2018)

… og beregningsmodell
(2019)

Asker velferdslab er et resultat av et arbeid som har pågått siden 2014.
Det startet med et ønske om å utvikle fremtidens boligkontor, og
endte opp med et helhetlig tjenestekonsept som inkluderer alle
kommunens velferdstjenester.
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I løpet av 2019 har vi
videreutviklet en modell for å
beregne kostnader og gevinster
av Asker velferdslab.

Modellen er etablert rundt investortankegangen ved å ta
høyde for innbyggerens livssituasjon og en sannsynlighet for at
Asker velferdslab hjelper innbygger til en bedre livssituasjon.

Bærekraftig

Stabil
Forskjell i livssituasjon
Utsatt

Uholdbar
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Eksempler på typiske spørsmål modellen kan bidra til å belyse

«Hva koster et ordinært
tjenestetilbud for unge voksne eller
familier i en krevende livssituasjon?»

«Hvor flinke er Asker velferdslab
til å flytte mennesker videre i
investeringsferden?»

«Hva er den reelle kostnaden
av Asker velferdslab?»

«Hvor bør vi
fokusere innsatsen?»

«Hvor langt tidsperspektiv
bør Asker velferdslab ha?»

I modellen angir man blant annet:

...for å få beregnet:

Antall personer
eller familier i hver
av de tre mest
krevende
situasjonene i
investeringsferden

Kostnadene, som
avgjøres av den
typiske
sammensetningen
av tjenester som
innbyggerne eller
familiene får gitt
situasjonen de er i.

Suksessrate, det vil
si hvor mange av
personene eller
familiene som
beveger seg mot
høyre i
investeringsferden

Gevinstene, som er
helse- og
produksjonseffekt i
tillegg til
kostnadsbesparelse
for ordinær forvaltning
ved at innbygger er i
en bedre livssituasjon.

Modellen beregner kostnader og gevinster forbundet med
investeringsferden for utvalgte målgrupper.
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Barnerik innvandrerfamilie
(best case)

Situasjon i investeringsferden

Bærekraftig

+
Enslig mor
med to barn

Stabil

+

+
Familie med barn med
funksjons-hemming

Utsatt

–
Barnerik
innvandrerfamilie
(worst case)

Uholdbar

År
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Tid

For å få med langsiktige gevinster er det nødvendig
å se innbyggerne i et lengre tidsperspektiv – som regel 10 år.
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Slik leser du grafene i modellen
Gevinster for samfunnet oppstår ved at
innbygger eller familie blir løftet til en bedre
livssituasjon. Gevinstene består av en helsegevinst
som følge av bedre helse og en produksjonsverdi
fordi innbygger kommer i arbeid

Kostnadsbesparelse
ordinær forvaltning
representerer kostnadene
innbygger hadde kostet Asker
kommune dersom de ikke
hadde vært en del av Asker
velferdslab. Dette er en
gjennomsnittlig beregning.

Kostnadsbesparelse og
gevinster over streken

Kostnader
under streken
Kostnad Asker velferdslab er
kostnadene som kan knyttes til
tiltakene innbygger eller familie mottar
som en del av Asker velferdslab.
Den akkumulerte linjen er summen av kostnader og
besparelse/gevinster av Asker velferdslab. Når linjen passerer
streken som indikerer 0 i grafen er besparelse og gevinster
høyere enn kostnadene og Asker velferdslab er lønnsomt.
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Gjennom endrede forutsetninger, kostnader og gevinster vil modellen
automatisk oppdatere en rekke ulike figurer samtidig som endringene utføres.

Input

Output
NB. Modellen har et tydelig
skille mellom budsjettmessig
kostnadsbesparelse og gevinst
(som i større grad tilfaller
individet eller familien)
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Hvordan ser Asker velferdslab ut til
å fungere for unge voksne?

Unge voksne får typisk en rekke ulike tiltak som en del av Asker velferdslab.
01 Investeringsleder

01

Investeringslederen leder investeringsteamet og
følger opp livssituasjonen og utviklingen til
innbyggeren i Asker velferdslab jevnlig.

02

02 Booppfølging og bostøtte

Oppfølging av de unge voksnes boforhold og evt.
støtte til boligkostnad.
03 Nettverkstiltak

Ulike tiltak for å gi de unge voksne et større nettverk.

05

03
04 Helseoppfølging fra kommunen

Noen av de unge voksne kan ha behov for ulike
helsetjenester fra den kommunale helsetjenesten.

04

05 Økonomisk rådgivning

Den unge voksne får hjelp til økonomisk rådgivning.
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Modellen er etablert rundt investortankegangen ved å ta høyde for
innbyggerens livssituasjon og en sannsynlighet for at Asker velferdslab
hjelper innbygger til en bedre livssituasjon.

Uholdbar

Suksessfaktor: 80%

Stabil

Utsatt

70%

Bærekraftig

50%

5
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Ved å ta utgangspunkt i en “gjennomsnittlig”
ung voksen ser vi at Asker velferdslab på kort
sikt har kostnader knyttet til seg, men over
tid vil gi en kostnadsbesparelse.

Ulike kostnader knyttet til å løfte unge
voksne i ulike livssituasjoner:

Uholdbar ung voksen

≈

600 000 kr

Utsatt ung voksen

≈

400 000 kr

Stabil ung voksen

≈

100 000 kr

Bærekraftig ung voksen

≈

0 kr
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I et samfunnsøkonomisk perspektiv gir en ung
voksen “avkastning” på relativt kort tid.

Helseeffekt målt ved QALY
Quality-adjusted life years (QALY) eller kvalitetsjusterte
leveår er en metode for å verdsette helsegevinsten av
å være frisk og ha et godt liv.

Produksjonsverdi i arbeid
Ved at ung voksen kommer i arbeid vil dette komme
både individet og samfunnet til gode i form av både
inntekter for innbygger og skatteinntekter for staten.14

Med et investorperspektiv må man ha en
lenger tidshorisont enn bare 1 eller 2 år for
å «realisere investeringen»

Analyseperiode: 15 år
Antall år der Asker velferdslab tar inn nye
unge voksne: 5 år

Antall nye innbyggere per år: 20 stykker
Suksessrater:
● 80% fra uholdbar til utsatt
● 70% fra utsatt til stabil
● 50% fra stabil til bærekraftig
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Dersom vi zoomer inn på de totale kostnadene for unge voksne i Asker velferdslab
avsløres en kostnadsfordeling mellom stat og kommune
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Figuren til venstre illustrerer
at i de første 4-5 årene vil
kostnadene i Asker
velferdslab overstige
kostnadsbesparelsene og
gevinstene for de unge
voksne.
Fra 2025 er gevinst og
kostnadsbesparelse høyere
enn kostnadene og
investeringen gir
avkastning i et
samfunnsperspektiv.
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I de første fem årene vil Asker
velferdslab fremstå som en ren
kostnad på kommunebudsjettet.
Fra 2025 ser vi at kurven
(akkumulert) vokser, som betyr
at Asker velferdslab er lønnsomt
i et samfunnsperspektiv ved at
gevinstene overgår kostnadene.
Analyseperiode: 15 år
Antall år der Asker velferdslab tar inn nye
unge voksne: 5 år
Antall nye innbyggere per år: 20 stykker
Suksessrater:
• 80% fra uholdbar til utsatt
• 70% fra utsatt til stabil
• 50% fra stabil til bærekraftig
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Om vi legger til grunn moderate
forutsetninger vil Asker
velferdslab skape bedre
hverdager for innbyggere og gi
bedre ressursutnyttelse enn
ordinær forvaltning.
I dette tilfellet høster samfunnet
gevinster 6 år etter oppstart!
Analyseperiode: 15 år
Antall år der Asker velferdslab tar inn nye
unge voksne: 5 år
Antall nye innbyggere per år: 20 stykker
Suksessrater:
• 80% fra uholdbar til utsatt
• 70% fra utsatt til stabil
• 50% fra stabil til bærekraftig
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Hvordan ser Asker velferdslab
ut til å fungere for familier?

En familie får en rekke ulike tiltak som en del av Asker velferdslab.
01 Investeringsleder

01

Investeringslederen leder investeringsteamet og
følger opp livssituasjonen og utviklingen til familien i
Asker velferdslab jevnlig.

02

02 Booppfølging og bostøtte

Oppfølging av familiens boforhold og evt. støtte til
boligkostnad.
03 Besøkshjem

Familien kan få besøkshjem som avlastning noen
dager eller helger i måneden.

05

03
04 Nettverkstiltak

Familien kan få hjelp til nettverksbygging.

04

05 Helseoppfølging fra kommunen

Helseavklaring av en eller flere av familiens
medlemmer.
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Uholdbar

Suksessfaktor: 80%

Stabil

Utsatt

80%

Bærekraftig

50%

5

Modellen er etablert rundt investortankegangen ved å ta
høyde for innbyggerens livssituasjon og en sannsynlighet for at
Asker velferdslab hjelper innbygger til en bedre livssituasjon.
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Ved å ta utgangspunkt i en “gjennomsnittlig”
familie ser vi at Asker velferdslab på kort sikt
har kostnader knyttet til seg, men over tid vil
gi en kostnadsbesparelse.
Ulike kostnader knyttet til å løfte
familier i ulike livssituasjoner:
Uholdbar familie ≈ 1 100 000 kr
Utsatt familie ≈ 700 000 kr
Stabil familie ≈ 300 000 kr
Bærekraftig familie ≈ 0 kr
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I et samfunnsøkonomisk perspektiv gir en
familie «avkastning» på relativ kort tid.

Helseeffekt målt ved QALY
Quality-adjusted life years (QALY) eller kvalitetsjusterte
leveår er en metode for å verdsette helsegevinsten av
å være frisk og ha et godt liv.

Produksjonsverdi i arbeid
Ved at begge de voksne i familiene kommer i arbeid vil
dette komme både familien og samfunnet til gode i
form av både inntekter for innbygger og skatteinntekter
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for staten.

Med et investorperspektiv må man ha en
lenger tidshorisont enn bare 1 eller 2 år.
Analyseperiode: 15 år

Antall år der Asker velferdslab tar inn nye
familier: 5 år
Antall nye familier per år: 10 stykker
Suksessrater:
● 80% fra uholdbar til utsatt
● 80% fra utsatt til stabil
● 50% fra stabil til bærekraftig
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Dersom vi zoomer inn på de totale kostnadene for familier i Asker velferdslab
avsløres en kostnadsfordeling mellom stat og kommune
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Figuren til høyre illustrerer
at i de første 3-4 årene vil
kostnadene i Asker
velferdslab overstige
kostnadsbesparelsene og
gevinstene for familiene.
Fra 2023 er gevinst og
kostnadsbesparelse høyere
enn kostnadene og
investeringen gi avkastning i
et samfunnsperspektiv!
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Asker velferdslab ser ut til å skape bedre hverdager for innbyggere
og gi bedre ressursutnyttelse enn ordinær forvaltning.

I en av våre beregninger høster samfunnet
gevinster på ca. 20 millioner kroner per år
6 år etter oppstart samtidig som livskvaliteten
til innbyggerne øker.

I tradisjonell forvaltning koster det ca. 150 000 kroner
årlig å vedlikeholde* en ung voksen.
* Med vedlikeholde mener vi at innbygger får tjenester fra kommune og stat, men har ingen tydelig
utvikling i livssituasjonen og er i utgangspunktet en kostnad for kommunen.

I Asker velferdslab henter samfunnet
gevinster på 620 000 kroner årlig
når innbygger blir bærekraftig.

Et interessant funn i prosjektet

velferdslab

Lavere fall og raskere
forbedring i livssituasjon

Situasjon i investeringsferden

Bærekraftig

Stabil

I Asker velferdslab fanges innbygger
tidligere opp av systemet gjennom en
tettere oppfølging og planen justeres
raskere enn i ordinær forvaltning.

Tradisjonell
Utsatt

Uholdbar

År
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7

8

9

10

Tid

Dette er bra for den enkelte innbygger og samfunnet som helhet!
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For mer informasjon om prosjektet:

Ingrid Blichfeldt
ingrid.blichfeldt@asker.kommune.no

