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1. Om resultatenheten 

 
Bistand og omsorg 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Per Arne Olsen Institusjon Heidi Wennes 

Hjemmetjenesten Jorid Melhus 

Boliger for funksjonshemmede Anne-Beth Hallstrøm 

  
 
 

 
2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2013 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2014 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift** 

Avvik 

1200 Administrasjon 1,0 1 008 1600 593 

2340 Aktivisering 0,4 4356 4192 -164 

2530 Institusjon 62,3 36371 37184 813 

2531 Kjøkken 5,9 4185 3512 -673 

2532 Vaskeri 1,0 1056 1055 -1 

2540 Hjemmesykepleie 35,0 24849 24369 -480 

2541 Hjemmehjelp 4,5 3241 2466 -775 

2543 Boliger for funksjonshemmede 32,3 13781 11140 -2641 

SUM Bistand og omsorg 142,4 96847 93531 -3316 

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
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Forklaring av større økonomiske avvik  

Negativt avvik på kr 3.3 mill kan forklares med: 

Variabel lønn – innleie av vikarer ved sykdom, ferie. 

BPA – økt aktivitet til brukerstyrt personlig assistanse. 

Inntektssvikt – refusjon ressurskrevende tjenester, brukerbetaling 

Prisvekst  

 

3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 
 

Prosjekt «Saman om ein betre kommune» fokus på heltid/deltid og nærvær. 

Brukerundersøkelse gjennomført nov/des. Oppfølging av undersøkelsen gjennomføres 2015.  

Oppfølging av medarbeiderundersøkelse - nærvær 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

 

Oppgradering kjøkken Inderøyheimen. Investering gjennomført. 

Nytt bofellesskap Nessjordet – behandles politisk mars 2015. 

Rehabilitering av bad i Inderøyheimen 

 

 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  

Her beskrives tiltak som ikke er gjennomført i henhold til virksomhetsplan. (virksomhetsplan kan kopieres inn og legges til en kolonne for 

kommentering av avvik)   

 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

Imøtekomme en forventet økning i tjenesteproduksjon jfr befolkningsutvikling 
Rettighetsfesting av velferdstjenester og en økning i ressurskrevende tjenester vil gi merkbar endring med økt etterspørsel etter tjenester.  
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Dette vil medføre behov for innovative løsninger med en dreining av innsatsen over på forebyggende innsats slik at den enkelte kan leve et 
selvstendig liv lengst mulig i eget hjem. 
 
Virksomhetsområdet har de siste to år hatt betydelig «turnover» i personalgruppen. Mye av dette skyldes naturlig avgang. Det har vært 
krevende å rekruttere nye ansatte innenfor enkelte områder, spesielt i deltidsstillinger. Etterspørsel etter arbeidskraft med ønsket kompetanse 
er økende med tanke på at flere i personalgruppen i de neste fem år vil slutte. Dette vil kreve et godt og systematisk rekrutteringsarbeid for å 
erstatte den store andelen som går av med pensjon i løpet av relativt kort tid. 
 
Tilpasse aktiviteten til budsjettrammen.  
 
En markant økning for tiltak innenfor demensomsorgen. Herunder nytt bofellesskap og økt satsning på velferdsteknologi og aktivtetstjenester. 
 

 

 


