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1. Om resultatenheten 

 
Helse, rehabilitering og barnevern 
Enhetsleder Bente Molde Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

 Helsestasjon Ann-Mari R. Oxaal 

Kommuneoverlege  Guri Falch 

Barnevern Ann Tove Storholmen 

Rehabilitering Ulf Sende 

 Psykisk helse og rus Synnøve Saursaunet 

 Flyktningetjenesten Frid Bogen 
 
*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året. 
 

 
2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2014 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2014 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift** 

Avvik 

1200 Administrasjon 1 713.520,50 803.500 89.979,50 

2320 Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 

4,6 3.316.507,88 3.634.000 317.492,12 

2330 Annet forebyggende helsearbeid, 
kommuneoverlege, SLT-koordinator og 
miljøretta helsevern 

1,2 456.897,20 525.850 68.970,80 

2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede, 
dagtilbudene Hyggestua og Et sted å være 

3,2 1.889.869,32 1.802.900 -86.969,32 

2410 Legetjenesten 2,9 5.854.484,86 4.823.445 -1.031.039,86 

2411 Rehabilitering 4 3.565.863,81 3.271.200 -294.663,81 

2430 Tilbud til personer med rusproblem 2,35 743.288,77 922.200 178.911,23 

2440, 2510, 
2520 

Barnevern 6,8 16.444.006,65 15.576.400 -867.606,56 
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2544 Psykiatriteam 2,4 2.128.523,53 2.040.200 -88.323,53 

2010 Førskole/styrket tilbud barnehage  341.598  0 

2020 Grunnskole 0,77 921.167  0 

2131 Voksenopplæring fremmedspråklige 3 2.473.875  0 

2422 Koordinering bosetting 1 741.748  0 

2750 Introduksjonsordningen 2,4 7.059459  0 

8500 Generelt statstilskudd  13.247.222   

SUM (enhetens navn)     

 
*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 
 

 
Forklaring av større økonomiske avvik  

Forklaring gis på ansvarsnivå, med referanse til funksjonsnivået - kun vesentlige avvik kommenteres. 

Ansvar 320 – 1.715.844,23 

Avviket kan i prinsippet forklares med:  

Økt kommunal egenandel på opphold i barneverninstitusjon (52.000,-/måned) 2 barn hele året. I tillegg hadde barnevern overtid ifm med 

omsorgsovertakelse. 

En systemfeil i agresso medførte at utbetaling av driftstilskudd til private fysioterapeuter på kr 201.088 stoppet i nov og desember 2013. Det ble utbetalt i 

2014 uten å varsle regnskap om ompostering. 

Merkostnad ved legevakt på kr 236.604,- til etablering av nytt nødnett ble ikke tatt inn ved budsjettjusteringen. 

 

3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 

HMS-arbeid har det vært fokus på nærvær og psykososialt arbeidsmiljø. Alle ansatte har deltatt på førstehjelpskurs med hjerte/lunge redning i samarbeid 

med Inderøy Røde kors. Våren 2014 ble det gjennomfør Ungdata kartlegging, alle elever i ungdomsskolen og videregående skole svarte på spørsmål om 

trivsel, helse, fritid og rusmidler. Folkehelseplan ble sluttført. 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

 

Forsinket oppstart på bygging nye boliger som skal brukes til bosetting av flyktninger. 
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5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  

Frisklivtilbud til voksne med individuell oppfølging er prøvd ut. Tiltaket må vurderes. Liten interesse for tilbud om Bra mat kurs. 

Utgiftene knyttet til avtaler med Inderøy helsehus og Inderøy legesenter om husleie og driftstilskudd ble ferdige i 2014. Det ble en utfordring å tilpasse disse utgiftene til 

rammen.  
 

6. Framtidige utfordringer 

Bosetting av nye flyktninger fordrer at kommunen har tilgang på boliger. Det har ikke kommunen i egen regi, så vi er avhengig av et privat leiemarked. 

Dersom kommunen skal kunne innfri forpliktelsene om en årlig bosetting på 15 personer må det til en økt utbygging av kommunale boliger. 

 

Utgiftene på barnevern er en stor utfordring i og med antallet barn i fosterhjem er rundt 30 barn. I tillegg er utgiftene til kjøp av institusjonsplasser økt 

betydelig ved at den kommunale egenandelen (fastsatt av staten) på kr 50.300,-måned.  

Regnskapet til enhet helse, rehabilitering og barnevern viser et merforbruk på 1.7 mill kr. For å ha en aktivitet som er innen for vedtatt ramme er eneste mulighet fjerne 

stillinger og redusere tjenestetilbudet. Forslag til tiltak kommer i økonomi og kvalitetsutredningen. 

 

 


