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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 Erlend Bjøru 

  
 
 

 
2. Viktige hendelser 

 

Arbeidstilsynet tilsyn med virksomheten, pleie og omsorg, hjemmestjenesten Vennavold,  resulterte i 3 pålegg. Arbeidet med å rette opp påleggene 
påregnes å vedvare fram til medio 2013. 
Tilsyn helse- og omsorgstjenesteloven kap 9,  tvang og makt  overfor personer med en psykisk utviklingshemming avdekket følgende: Fylkesmannen har 
ikke avdekket at bruk av tvang finner sted i Inderøy kommune. 
 
Samhandlingsreformen ble igangsatt 01.01.2012.  
Demenskoordinator/saksbehandlerkoordinator 1 åv. ble tilsatt 
Arbeidet med felles forvaltningskontor for enheten ble sluttført før jul. 
Enheten samarbeidet med Kastvollen vedrørende et prosjekt om kompetanseoverføring mellom hjemmesykepleien og Kastvollen knyttet til personer med 
Nevrologisk lidelse. Prosjektet fikk kr 200.000 i midler fra Helsedir. Det søkes om overflytting av ubrukte midler til 2013. 
 

 Ulike utviklingsarbeid 

o INVEST samarbeid omkring kommunehelsesamarbeid. 

 Ø – hjelpsplasser 

 Innføring av elektronisk meldingsutveksling 

 DMS  
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3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2530 Institusjon 56,9 32286 33034 748 

1200 Administrasjon 1,7 1330 1794 464 

2531 Kjøkken 6,6 4418 4136 -282 

2532 Vaskeri 1,0 1232 1210 -22 

2540 Hjemmetjenesten 36,9 21878 20997 -881 

2541 Hjemmehjelp 4,4 2584 2424 -160 

2543 Boliger funksjonshemmede 36,0 14793 11953 -2840 

2550 Kommunal med finansiering  7559 6530 -1029 

2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede  2868 3572 704 

      

SUM Bistand og omsorg 143,5   -3298 

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 

**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 

 

 
Avvik driftsregnskap - forklaring 

 

 

Avviket kan i prinsippet forklares med: 

Regnskapet viser et overforbruk på kr 3.300’.  

Ansvarsområde 310 

- Enheten yter tjenester 24/7 med påfølgende behov for innleide vikarer ved sykdom, ferier osv. Lønnskompensasjon for vikarer er over flere år ikke 

kompensert. Tidligere års tiltak knyttet til manglende kompensasjon ved lønnsoppgjør for vikarer har vært en reduksjon på alle kto i vikarbudsjettet. 
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Høyt sykefravær, ekstra innleie knyttet til ivaretakelse av pasienter med særskilte behov  (urolige demente) og knappe vikarbudsjett har medført til et 

betydelig overforbruk.   

    

Funksjon 2531 Kjøkken 

- Et overforbruk på kr 282’ som i hovedsak skyldes innkjøp av driftsmidler som ikke går over investeringsbudsjettet, økte råvarepriser og vikarinnleie. 

 

      Funksjon 2540 Hjemmetjenesten 

- Et overforbruk på kr 881’ som i hovedsak skyldes ressurskrevende bruker, bruk av ekstrainnleie knyttet til utskrivningsklare pasienter fra sykehus og 

vikarkostnader sykefravær 

- Funksjon 2541 Hjemmehjelp 

- Et overforbruk på kr 160’. Knyttet til nye BPA brukere. BPA er en tjeneste som ytes 1 : 1. En økning i antall BPA timer er årsaken til overforbruket. 

 

Funksjon 2543 Boliger funksjonshemmede 

- Et overforbruk på kr 2.840’ som i hovedsak skyldes etablering av Barnebolig, bortfall av inntekter fra Fylkeskommunen ( Mære Landbruksskole) og økt 

vikarinnleie. Det er feilpostert en faktura for Flyndra på kr 1.043’ som også bidrar til overforbruk. 

- I løpet av 2012 er det startet et nytt tiltak – Barnebolig – knyttet til en ressurskrevende bruker med bemanningsbehov 1:1 hele døgnet. Noe som 

tilsvarer omtrent 4,5 årsverk. Dette tiltaket startet juli 2013. Det er ikke kompensert for dette i revidert budsjett. 

 

 Funksjon 2550 Kommunal medfinanseriering 

- Et overforbruk på kr 1.029’. Kommunal medfinansiering tredde i kraft med samhandlingsreformen. Budsjettposten har fra oppstarten av ikke vært 

fullfinansiert og enheten har ikke klart å ta inn differansen i form av omstilling i egen enhet. 

 

  

 Funksjon 2530/2340/1200 

- Viser et mindre forbruk på kr 1.904’. Dette skyldes for funksjon 2530 -økt inntekt knyttet til vederlag sykehjem og annet salginntektsføring.  Funksjon 

2340 – aktivisering av eldre/funksjonshemmede – mindre forbruk skyldes feil postering av et bilag fra Flyndra kr 1.043’, som ble postert på funksjon 

2543. Funksjon 1200 – administrasjon har mindre forbruk som skyldes at utgifter knyttet til enkelte kto er kostnadsført direkte på det enkelte 

tjenesteområde.  
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4. Prosjekter og investeringer 2012 – framdrift og avvik 

 

Igangsatt arbeid med utredning skisseprosjekt Nytt bofellesskap Nessjordet. 

Igangsatt arbeid med utreding av rehabilitering av bad ved Inderøyheimen. Arbeidet videreføres i 2013. Det er avsatt investeringsmidler til dette prosjektet, 

men det kan antas at det er avsatt for lite midler fordi rehabiliteringen har større omfang enn først antatt.  

 

5. Virksomhetsplan 2012 - avvik 

     
Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

S
a

m
fu

n
n

 

S.1.1: Innbyggertilfredshet med 
tilbud barn og unge  
S.1.2 Innbyggertilfredshet med 
helse- og omsorgstilbudet 
S.1.3 Gjennomførte nye tiltak for 
bedre oppvekst- og nærmiljø 
 
S.2.1: Innbyggertilfredshet med 
kulturtilbudet 
S.2.2: Innbyggertilfredshet med 
tilrettelegging/service for 
næringslivet 
S.2.3: Nye initierte kulturtiltak 
S.2.4: Nye tilrettelagte tiltak mot 
næringslivet 
 
S.3.1: Miljøsertifisering av enheter 
S.3.2: Reduksjon i energiforbruk 
pr. m2 bygg 
 
S.4.1: Nye initierte 
samarbeidstiltak med frivilligheten 

S.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.2: Kultur tiltak for eldre organisert 
gjennom Den Kulturelle spaserstokk 
 
 
 
 
 
S.3: 
 
 
 
S.4: Etablere samarbeidsforum med 
frivilligheten – utrede 
samarbeidsområder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak gjennomført 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak gjennomført – videreføres i 
planperioden 
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Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 
B

ru
k

e
re

 

B.1.1: Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet. 
 
B.1.2: Nye tjenestebeskrivelser 
 
 
 
B.1.3: Vedtak som blir endret av 
klageinstansen  
 
B.2.1: Opplevd god service. 
 
 
 
B.2.2: Gode internettsider 
 
 
B.3.1: Opplevd god 
brukermedvirkning 
 
B.3.2: Gjennomførte tiltak med 
brukermedvirkning 

B.1: Brukerundersøkelser 
 
 
B.1.2 Utarbeide serviceerklæringer 
 
 
 
B.1.3 Ingen klager som blir endret av 
klageinstansen 
 
B.2.1 Utrede og etablere felles 
vedtakskontor for all tjenestetildeling 
i enheten 
 
B. 2.2 Opplæring av ansatte i 
webarbeid 
 
 
B.3: Brukerundersøkelse 

Ikke gjennomført 2012 – tiltak 
igangsettes 2013  
 
Delvis gjennomført – ulike 
serviceerklæringer utarbeides 
fortløpende i planperioden 
 
 
 
 
Utredning gjennomført. Felles 
vedtakskontor etablert 1.01.13 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
Ikke gjennomført 
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Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 
M

e
d

a
rb

e
id

e
re

 

M.1.1:Medarbeidertilfredshet. 
 
 
 
M.1.2: Årlig økning i 
tilstedeværelse.  
 
M.1.3: Heltid–uønsket deltid. 
Tilfredshet med stillingsstørrelse 
 
M.2.1: Opplevd god ledelse 
 
M.3.1: Opplevelse av læring, 
utvikling og fornyelse 

M.1: Medarbeidertilfredshet høyere 
enn ved siste måling 
 
 
M. 1.2 Nærværsprosent ikke mindre 
enn 92% 
 
M. 1. 3 Redusere uønsket deltid 
 
 
M.2: Medarbeiderundersøkelse 
 
M.3:Medarbeiderundersøkelse 

 
 
 
 
Nærvær 2012 88,74% . Avvik 3,26 
 
 
 
 
 
4,0      (landet 4,6) 
 
3.6     ( landet 4,4) 

Ø
k

o
n

o
m

i Ø.1.1: Avvik fra budsjett 
 
Ø.2.1: Netto kostnader pr. tjeneste 

Ø.1: +/- 0,05% 
 
Ø.2: Netto kostnader lik eller lavere 
enn sammenlignbare kommuner 

Overforbruk budsjett 3,85% 
 
 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

- Enheten vil også i 2013 få utfordringer knyttet til vikarbudsjettet.  

- Samhandlingsreformen gir noe utfordringer knyttet til kompetanse/kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter med sammensatte hjelpebehov. 

- En markant økning ift demensproblematikk vil utfordre tjenesteutøvelsen. For å imøtekomme denne målgruppen er det behov for å fremskynde 

planene om bofellesskap for demente.  

- Bortfall av inntekter fra Fylkeskommunen (Mære Landbruksskole) tilsvarer 0,7 årsverk. Brukeren slutter i 2013 på skolen og det må på plass 

bemanning for å dekke bortfallet av skole. 

- Kommunal medfinansiering vil også i 2013 utfordre økonomien i enheten. Et overforbruk på kr 1.300’ må påregnes for inneværende år (2013) 

- Ytterligere oppfølging/innfasing av tiltak beskrevet i Helse- og omsorgsplan 

- 2012 har vært et «prøveår» ift samhandlingsreformen og utskrivningsklare pasienter – fortsetter utviklingen fra 2012 vil det medføre behov for 

økonomiske tiltak. 
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- 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. 

 

 

 


