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1. Om resultatenheten 

 
«Enhetens navn» 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Per arne Olsen Institusjon Heidi Wennes 

Hjemmetjenesten Jorid Melhus 

Boliger for funksjonshemmede Erlend Bjøru 

  
 
 

 
2. Viktige hendelser 

 Første driftsårs med tildelingskontor med ansvar for saksutredning og tildeling av tjenester. Demenskoordinator tilsatt. 

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

 HMS – medarbeiderundersøkelse gjennomført. HMS plan – arbeidet påbegynt desember 2013 – ikke fullført. 

 Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved hjemmetjenesten og Mosvik sykehjem. Avvik lukket 2014. 

 Etablert samarbeid om øyeblikk – hjelpsplasser ved DMS Inn Trøndelag. 

 

 

 

3. Driftsregnskap 2013 
 

Driftsregnskap 2013 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2013 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2013 

Netto drift** 

Avvik 

1200 Administrasjon 1,0 951 1384 433 

2340 Aktivisering 0,4 3578 3715 137 

2530 Institusjoner 61,95 33561 35173 1612 

2531/32 Kjøkken/vaskeri 6,92 5357 4834 - 526 

2540/2541 Hjemmetjenesten 39,5 28587 26076 -2511 

2543 Boliger funksjonshemmede 31,94 12044 12344 300 
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2550 Kommunal med finansering - sykehustjenester  7437 7600 163 

2560  Ø - hjelp  - 506  506 

SUM Bistand og omsorg 141,7 91012 91126 114 

 
 

 
Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

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

 

Avviket kan i prinsippet forklares med: 

- Samlet sett er det et positivt resultat. Det må nevnes at det på enkelte funksjoner er negative avvik som skyldes økt aktivitet.  

- Det ble foretatt ytterligere gjennomgang av refusjonskrav ressurskrevende tjenester – dette medførte en ekstra inntekter og bidrog til et positivt 

resultat. 

 

 
4. Prosjekter og investeringer 2013 – framdrift og avvik 

 

Nytt bofellesskap med hel døgns omsorg – ikke fullført. Arbeidet forsetter i 2014 for mulig realisering. 

Rehabilitering bad Inderøyheimen – anbudsarbeid sluttført i 2013 – rehabiliteringsarbeidet antas igangsatt 2014. 

 

5. Virksomhetsplan 2013 - avvik 
  

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser. 

Veileder – serviceerklæring ikke fullført. 

Nærvær 89,45 – målsatt tall 92% - avvik 2,55% 

 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

- Enheten vil ha utfordringer med å tilpasse aktiviteten til dagens budsjett rammer. 

- Samhandlingsreformen gir noe utfordringer knyttet til kompetanse/kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter med sammensatte hjelpebehov. 
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- En markant økning ift demensproblematikk vil utfordre tjenesteutøvelsen. For å imøtekomme denne målgruppen er det behov for å fremskynde 

planene om bofellesskap for demente.  

- Rekruttering/kompetanse vil også i tiden fremover utfordre enheten. Det er påkrevd at enheten hever kompetansen på tjenesteytingen slik at den 

samsvarer med samhandlingsreformens sine forventninger. 

- Økt press på hjemmetjenesten og behov for styrking av bemanning i bofellesskap for eldre 

- Ta i bruk og heve kompetansen omkring velferdsteknologi. 

- Unge ressurskrevende vil medføre en kostnadsvekst i enheten. 

- Enheten har vært igjennom et år hvor nærværsfaktoren har vært lav og fremtidige utfordringer vil være å øke nærværet på den enkelte arbeidsplass, 

skape en identitet/tilhørighet og stolthet av arbeidsplassen. 

 

 

 

 


