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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Helse- og omsorgsutvalget  05.06.2013 

 

Budsjettregulering 2013 - helse og omsorgssektoren 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Helse- og omsorgavdelingenes budsjetter endres slik: 

 

1) 4000 Pleie og omsorg – fellestiltak sitt budsjett økes med kr 850 000. 

2) 4020 Polmak sykehjem sitt budsjett økes med kr 180 000.   

3) 4030 Tana sykeavdeling sitt budsjett økes med kr 315 000.  

4) 4010 Austertana eldresenter sitt budsjett reduseres med kr 245 000.  

5) 4040 Tana omsorgssone sitt budsjett reduseres med kr 200 000.  

6) 3000 – 3120 Helsetjenesten sitt budsjett reduseres med til sammen kr 200 000. Hvilke 

tjenester som skal reduseres avklares administrativt. 

7) 5000 – 5080 Hjelpetjenesten sitt budsjett reduseres med kr 200 000. Hvilke tjenester som 

skal reduseres avklares administrativt.  

 

 

Helse og omsorgsutvalget innstiller overfor kommunestyret at pleie- og omsorgstjenestens 

budsjett for 2013 gis en tilleggsbevilging på kr 500 000.  

 

 

Saksopplysninger 

Av ulike årsaker er det behov for endring i budsjettet for helse- og omsorgssektoren. I 

beskrivelsen under gjennomgår de viktigste forholdene: 

 

                   

Kap 4000 Felles pleie og omsorg 

Kapittelet har ”overskridelse” på kr 850.000, hvorav kr 800.000 på fastlønn og kr 50.000 på 

inventar og utstyr. Dette skyldes at kommunens nåværende økonomisystem har ført som fradrag 

i 2013 hele den bevilgning som kommunestyret i 2012 avsatte til pleie- og omsorgssektoren. Vi 

har ingen fullstendig forklaring på hvordan dette teknisk har foregått, men dette skal være en 



automatisk funksjon som verken økonomimedarbeiderne eller faglederne inne PLO har vært 

oppmerksom på før nå.   

 

Posten må reguleres slik at slik at denne viser reelle verdier for 2013. 

 

Behov kr 850 000. 

 

 

4020 Polmak sykehjem 

 
Forsterket bemanning i Polmak pga ressurskrevende brukergruppe:  

Av hensyn til behov for omfattende skjermingstiltak fra midten av januar 2013 var det 

nødvendig å forsterke bemanningen med en person på hver vakt.  

Det har i en periode vært nødvendig å etablere skjerming i 1. etasje. Situasjonen har gradvis 

endret seg til det bedre med økt tilpasning og bedre situasjon for alle. Dette har imidlertid 

vedvart i ca 4 måneder som har medført behov for ekstra bevilling. 

 

Behov kr 550.000. 
 

 

Styrking av bemanning på helg: 

Det er behov for videreføring av styrking bemanning på helg med 40 % stilling fra 01.09.2013. 

Det vises til at HOU har i sak 4/2013 bevilget midler ut august d.å. 

Avdelingen har fortsatt behov for ekstra tilsyn og oppfølging, dette spesielt på ettermiddagene 

som er krevende tid med uroligheter m.m. Avdelingen har 2 pleiere på ettermiddagene som på 

nåværende tidspunkt vurderes å være for lite for å gi forsvarlig pleie og omsorg til 8 faste 

brukere og 2 på korttid og avlastning. 

 

Behov for tilleggsbevilling kr 110.000. 
 

Sammendrag Polmak: 

 

Polmak sykehjem har et samlet behov på ca kr 660 000 men avdelingen vil kunne dekke 

mesteparten av dette beløpet ved omdisponeringer og retting av budsjetteringsfeil innen egne 

poster. Disse postene er samlet antydet å være ca kr 480 000 og behovet for regulering er kr 

180 000. 

 
4030  Tana sykeavdeling 

 

Styrket bemanning på helg: 

Det vises til sak 4/2013 i HOU, disponering av budsjettmidler til pleie og omsorg herunder 

styrking på dag på helgene med 40% stilling frem til 31.08.2013. Det vises videre til vedtak 

hvor det fremkommer at det skal jobbes videre med å finne dekning for styrking av 

helgebemanning ved Tana sykeavdeling fra 01.09.2013. 

Avdelingen har hatt styrket bemanning på helgene siden 2011. Behovet har vært i flere år og er 

det fortsatt, det ikke bevilget utvidet ramme for å styrke helgebemanningen som fast ordning. 

Situasjon har ikke endret seg, det er ikke ført til mindre arbeidspress og oppgaver.  Etter 

innføring av samhandlingsreformen har medført flere pasienter som krever tettere oppfølging, 

rehabilitering, trening og lignende, de pleiefaglige oppgavene er blitt mer komplekse. 

Utskrivinger fra sykehuset skjer ofte til helg.  

Dersom avdelingen mister den 5. pleier på helg, er det ikke kapasitet å ta mot utskrivingsklare 

pasienter mot helg.  



Den generelle pleietyngden har økt hvorav nesten alle pasienter er sengeliggende med 

omfattende pleiebehov. Det er behov for bistand til alle gjøremål fra matsituasjon til personlig 

hygiene og sosialt samvær. Det er lite tid til andre oppgaver utenom grunnleggende pleie/stell.  

 

Behov for tilleggsbevilling kr 95 000. 

 

 

Diverse lønn: 

Det er behov for regulering av følgende lønnsposter:  

 

1. Kr 50 000  pga oppsigelsesavtale med behov for lønnsmidler i 4 måneder. 

 

2. Helligdagstillegg i følge turnus, pga arbeidspress i avdelingen har det ikke vært mulig å 

redusere bemanning på helligdagene, behov for tilleggsbevilling kr 50 000.  

 

3. Overtid, behov for tilleggsbevilling kr 120 000.  Overtid begrunnet med sykepleiermangel i 

forbindelse med fravær (foreldrepermisjon/studiepermisjon). 

Det forventes også overtidsbruk for sykepleier til ferieavvikling grunnet mangel på 

sykepleiervikarer.  

 

Behov for tilleggsbevilling kr 220 000. 

 

Sammendrag Tana sykeavdeling: 

 

For det samlede behovet på 315 000 finner avdelingen ingen omdisponeringsmuligheter i egen 

virksomhet, og er avhengig av regulering. 

 

 

 

Vurdering 

Som det framgår ovenfor har pleie- og omsorgstjenesten fått uventet negativ økonomi ved at 

tjenestene er blitt belastet med ”tilbakeføring” av fjorårets bevilgning i budsjettet på kr 850 000. 

I tillegg har enkeltsituasjonener i flere avdelinger gjort det påtrengende nødvendig å styrke 

bemanningen en periode. Det gjennomføres derfor tiltak for å få dette regulert, først og fremst 

innen den enkelte avdelingens budsjett. De budsjettmessige behov som ikke kan dekkes på 

denne måten må enten reguleres ved omdisponering innen helse- og omsorgstjenestens ulike 

avdelinger, eller vurderes av kommunestyret som tilleggsbevilgning.  

 

Totalt er det et behov for regulering på kr 1.265.000.  

 

Forslag til omdisponeringer innenfor helse og omsorgssektoren: 

 

8) 4000 Pleie og omsorg – fellestiltak sitt budsjett økes med kr 850 000. 

9) 4020 Polmak sykehjem sitt budsjett økes med kr 180 000.   

10) 4030 Tana sykeavdeling sitt budsjett økes med kr 315 000.  

11) 4010 Austertana eldresenter sitt budsjett reduseres med kr 245 000 ved at en 

sykepleierstilling stilles vakant fra sommeren og ut året (150 000) og at en feilbudsjettering 

rettes opp (95 000).  

12) 4040 Tana omsorgssone sitt budsjett reduseres med kr 200 000 ved at en feilbudsjettering 

rettes opp. 



13) 3000 – 3120 Helsetjenesten sitt budsjett reduseres med til sammen kr 200 000. Hvilke 

tjenester som skal reduseres avklares administrativt. 

14) 5000 – 5080 Hjelpetjenesten sitt budsjett reduseres med kr 200 000. Hvilke tjenester som 

skal reduseres avklares administrativt.  

 

Det gjenstår etter dette kr 500 000 som Helse- og omsorgsutvalget kan vurdere løftet til 

kommunestyret for om mulig å vurdere tilleggsbevilgning. 


