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Prosjektets mål har vært å analysere årsakene til avvik mellom budsjett og resultat 

i helse- og sosialsektoren 

 Oppdraget har hatt sin bakgrunn i negative avvik mellom budsjett og resultat for helse- og sosialsektoren i 

perioden 2009-2012 i Grimstad kommune. Det var ønskelig med en analyse som skulle forklare årsakene til 

avviket og gi grunnlag for forslag til konkrete tiltak for å lukke gapet, og eventuelle forslag til tiltak for å bedre 

styringen i helse- og sosialsektoren. Dette som grunnlag for en rasjonell og kostnadseffektiv drift med et riktig 

budsjett, god økonomistyring og kontroll over driften. Å forstå årsakene til det vedvarende merforbruket betraktes 

som essensielt for at nødvendige tiltak kan iverksettes  

 Følgende tjenester skal leveres:  

1. Analysere årsaker til vedvarende negativt avvik mellom budsjettrammer og resultat for området helse og sosial i årene 

2009-2012  

2. Identifisere og beskrive konkrete tiltak for å redusere gapet mellom tildelte rammer og forventet resultat for sektoren  

3. Foreslå eventuelle tiltak for bedre styring av helse- og sosialsektoren 

 Vår anbefaling til konkret målformulering for prosjektet er «Fra analyser og utredninger til aktiv styring og 

tiltaksplaner» 
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Deloittes fremgangsmåte for å besvare tjenestene Grimstad kommune har 

etterspurt 

 Analysene har omfattet en gjennomgang av kommunes kostnadsbilde og aktivitetsnivå. Målet med analysene 

var å identifisere konkrete tiltak for å effektivisere organisasjonen og skape en bedring i den totale økonomiske 

sitasjonen. I denne sammenheng har det blitt gjennomført en kartlegging av enhetene organisert under helse- og 

sosialsektoren, økonomiavdelingens arbeid med sosialsektorens økonomi samt sektorens grensesnitt med 

øvrige avdelinger  

 Prosjektet har resultert i en rapport med forslag til konkrete tiltak som kan effektivisere driften og redusere 

kostnadsnivået 

 Årsaken til vedvarende avvik er først og fremst belyst gjennom en grundig KOSTRA- og regnskapsanalyse, 

basert på innrapporterte tall og regnskapsdata. I tillegg er det innhentet ytterligere opplysninger fra HR- og 

økonomiavdelingen samt sektorens ledere  

 For å identifisere og beskrive konkrete tiltak som kan bidra til å redusere gapet mellom tildelte rammer og 

forventet resultat er det foretatt en kvalitativ kartlegging ved hjelp av intervjuer av fag- og enhetsledere i de 10 

enhetene. Utviklingstiltakene rapporten presenterer har blitt gjennomgått med prosjektgruppen og sendt ut til 

kvalitetssikring. Dette har ført til at foreslåtte tiltak er godt forankret hos prosjektgruppen 

 Videre er det foretatt en gjennomgang av budsjetterings- og rapporteringsrutinene samt den strategiske 

styringen av sektoren. Dette har dannet grunnlaget for tiltak som kan bedre styringen av helse- og sosialsektoren 

i kommunen 

 Våre analyser er i stor grad basert på kvalitativ informasjon hentet fra sektorens ledere. I tillegg har vi innhentet 

relevant dokumentasjon for å belyse overnevnte områder  

 Utkast til rapporten er sendt prosjektgruppen med forespørsel om innspill underveis i arbeidet  
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Prosjektet har blitt gjennomført i tett samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe 

 Det har blitt gjennomført tre møter med prosjektgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det har blitt gjennomført kartleggingsintervjuer (se detaljer neste foil) i tillegg til tett, kontinuerlig dialog med 

sentrale personer 

 Det har blitt foretatt en befaring av utvalgte boliger og institusjoner i kommunen 
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Prosjektgruppen 

Rådmann 

Kommunalsjef 

Økonomisjef 

HR-konsulent 

Økonomirådgiver 

Enhetslederne i helse- og sosialsektoren 

Hovedtillitsvalgt 

Hovedverneombud  

Oppstartmøte 22. april 

Avklaring og introduksjon samt 

 enkel SWOT-analyse  

Prosjektmøte 7. mai 

Gjennomgang av foreløpig  

nåsituasjon og intervjuguide  

Prosjektmøte 3. juni 

Gjennomgang av foreløpige funn og  

arbeid med forslag til tiltak 



Gjennomførte kartleggingsintervjuer  

 Intervju med ledergruppen 

– Rådmann 

– Kommunalsjef helse- og sosialsektoren 

– Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektoren 

– Kommunalsjef samfunn og miljø  

 Intervju med politikere 

– Ordfører  

– Utvalgsleder for helse og sosial 

 Intervju med stab/støttefunksjoner 

– Økonomisjef 

– Økonomirådgiver  

– HR-rådgiver 
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 Intervju med enhetsledere og gruppeintervju med 

fagledere 

– Sosial- og barneverntjenesten 

– Boveiledertjenesten 

– Helsetjenesten 

– Feviktun 

– Frivolltun 

– Hjemmebaserte tjenester 

– Berge gård 

– Bestillerenheten 

– NAV 

– Kjøkkentjenesten  

 Gruppeintervju med tillitsvalgte og verneombud 



 

Avklaring og planlegging 

Fase 1 
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Deloitte har benyttet en tilnærmingsmetode bestående av fire faser  

 

 Foreta avklaringer og 

avgrensninger med oppdragsgiver 

 Få en dypere innsikt i 

utfordringsbildet og forventninger 

til prosjektet i samarbeid med 

ledelsen og prosjektgruppen 

 Detaljering og godkjenning av 

prosjektplan 

 Tidfesting og innkalling til intervju 

 Godkjenning av intervjuguide 

 

 

 Danne et bilde av den 

økonomiske situasjonen i 

Grimstad kommune  

 Innsamling av datamateriale, som 

for eksempel  

– Regnskap og budsjett 

– Organisasjonsplaner, 

stillingsinstrukser, 

fullmaktstrukturer og 

delegasjonsreglement 

– Bemanningsplaner  

– Turnusplaner 

– Sykefraværsstatistikk 

– Hvordan fagprogrammene 

for tjenestene og andre IKT-

systemer benyttes for å 

oppnå effektiv drift 

 Gjennomføring av intervjuer  

 Befaring av ulike tjenestesteder  

 

 

 Analysene er basert på det 

materialet som innhentes i fase 2  

 Eksempler på analyser som 

utføres i denne fasen: 

– Behovs- og utgiftsnivå i 

Grimstad sammenlignet 

med andre kommuner i 

samme kommunegruppe 

– Strukturen i de ulike 

tjenestetilbudene 

– Organisasjonsmessige og 

bemanningsmessige forhold  

– Styringssystem, rapportering 

og oppfølging av avvik  

– Sykefraværsstatistikk 

– Ressursbruk og kompetanse 

innenfor pleie og omsorg  

 

 Utarbeide forbedringspunkter og 

forslag til tiltak i samarbeid med 

prosjektgruppen 

 Fokus på mulighetene for 

effektivisering og omstilling med 

tanke på reduksjon i driftsutgiftene  

 Eksempler på aktuelle områder 

med stort innsparingspotensial: 

– Organisering og omgang av 

administrative tjenester  

– Organisering og 

samhandling innenfor pleie- 

og omsorgstjenesten 

– Tildeling og forvaltning av 

tjenester 

– Bemanningssituasjonen 

– Samhandling mellom pleie- 

og omsorgstjenesten og 

øvrige virksomheter samt 

med overordnet ledelse  

Vi har gjennomført en beskrivelse av nå-situasjonen innenfor helse- og sosialsektoren. I tillegg har det blitt rettet fokus mot hvordan ulike faktorer påvirker 

hverandre, og hvilke grep som kan gjøres for å oppnå bedre økonomisk balanse og styring av sektoren 

 

Kartlegging 

Fase 2 
 

Analyse 

Fase 3 
 

 

Utarbeidelse av forbedrings-

punkter og forslag til tiltak 

Fase 4 



Opprinnelig fremdriftsplan  
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Deloittes metodeverk er basert på eksterne og interne faktorer som har vist seg å 

være sentrale årsaker til utfordringer innenfor helse- og sosialsektoren  
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Eksterne faktorer

Behovet for pleie- og 

omsorgstjenester  

og befolkningens 

forventinger til 

kommunen

Kommunens 

tjenestekjede og 

hvor godt den er 

tilpasset 

befolkningens behov 

Økonomiske 

rammer og politiske 

prioriteringer

Ledelse

Bemanning

Delegasjon

Pasienflyt

Oppgaveløsning
Kultur

Fravær
Fag- og 

økonomisystemer, 

rutiner og 

prosedyrer

--Interne faktorer--



Deloitte har basert arbeidet på en metodikk som betegnes «fra ambisjon til 

kontinuerlig forbedring» 
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4. Evaluering og justering 

Analyser og vurderinger: 

 Utgiftsnivå, prioriteringer, tjenestenivå 

 Kostnadsnivå, produktivitet/ effektivitet, kostnadsdrivere 

 Organisering av tjenestene på alle nivåer  

 Kommunens styringssystem med styringsdokument 

 Tverrfaglig arbeid og helhetlige tjenester 

 Kompetanse i tildeling og utøvelse av tjenestene 

 Arbeids- og oppgavefordeling mellom de ulike 

yrkesgruppene 

 

Mulig forklaringer: 

 Bruken av stab- og støtteressursene 

 Den interne organiseringen av enhetene (delegasjon, 

ansvars- og oppgavefordeling, bemanning) 

 Mål- og resultatstyring, virksomhetsledernes resultatansvar  

 Kompetanse 

 Ressursutnyttelse i og mellom enheter 

 Samhandling og samarbeid på tvers av enheter 

 

 Overordnende mål:  

 Reduksjon i administrative kostnader 

 Klare kommandolinjer og ansvarsforhold  

 Strategisk kompetansestyring 

 Utvikle det totale lederskapet 

 Utviklingsarbeid for tverrfaglig ressursutnyttelse og 

helhetlige tjenester 

 Styrke helhetlig samfunnsbygging 
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Arbeidet med aktuelle tiltak som kan/bør gjennomføres i Grimstad kommune 
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Deloitte mener vellykket endring henger sammen med lederstil og praktisering av 

Kotters 8 trinn for endring  
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Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Trinn 6

Trinn 7

 Etablere en 

følelse av 

nødvendighet

 Danne en 

maktkoalisjon

 Skape en 

visjon for 

endring

 Formidle

visjonene

 Gi ansatte 

makt slik at 

de kan 

handle i tråd 

med visjonen

 Planlegge 

for å skape 

hurtige og 

synlige 

resultater

 Konsolidere 

endringene 

slik at de 

utløser enda 

flere 

forandringer

Trinn 8

 Institusjonali-

sere de nye 

holdningene

Skap trang til 

endring

Etabler riktig 

team

Skap riktig 

visjon

Kommunisér 

for deltakelse

Skap 

handlekraft

Skap 

quick-wins
Ikke gi opp

Få varig 

endring

Dan Cohen fra Deloitte

er medforfatter
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Hovedpunkter fra analysen 

 KOSTRA-tall for både 2011 og 2012 viser at sektoren samlet sett ikke bruker mer penger enn den kommunale 

finansieringsordningen tilsier. Likevel har det vært en betydelig økning i utgiftene fra 2011 til 2012. Det er spesielt 

Barnevern og Sosialhjelp som bruker mer midler enn finansieringsordningen tilsier i 2012. Dersom Grimstad 

kommune skal opprettholde sitt økonomiske handlingsrom, bør nivået fra 2011 videreføres  

 Budsjettrammen samlet for sektoren i 2012 har vært ca. 1% lavere sammenlignet med 2011, forutsatt at utgifter 

og inntekter ved samhandlingsreformen holdes utenfor. Regnskapsanalysen viser at det har vært en reell vekst, 

dvs. vekst utover pris- og lønnsvekst, i sektoren på 2% fra 2011 til 2012, under samme forutsetning vedrørende 

samhandlingsreformen. Disse to faktorene, sammen med merforbruket i 2011 som har blitt videreført, forklarer 

budsjettavviket i 2012     

 Sektoren har et stort forbedringspotensial både på budsjettprosess, oppfølgingsrutiner og gjennomføring, 

spesielt knyttet til tilpasning og endring av nye økonomiske rammer og aktivitet. Dette krever tydelighet i 

kommunikasjon mellom nivåene i de ulike styringsdokumentene samt større forankring blant enhetslederne 

 Sektorens hovedutfordring er å få redusert dagens aktivitetsnivå. For å klare dette kreves en stor og mer 

samordnet omstillingsprosess med fokus på både kortsiktige og langsiktige tiltak. I dette arbeidet bør det legges 

vekt på utarbeidelse av konkrete effektiviseringstiltak med et tett oppfølgingsregime    
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Oppsummering av analysen – årsaker til vedvarende negativt avvik mellom 

budsjettrammer og resultat for området helse og sosial i årene 2009-2012 (1 av 2)  

 KOSTRA-analysene antyder at Grimstad kommune samlet sett ikke bruker med penger enn de får igjennom det 

kommunale finansieringssystemet på pleie og omsorg. Videre bruker de vesentlig mindre enn det de får tilført på 

kommunehelse, men mer enn de får på Barnevern og Sosialhjelp  

 Lønnsutgiftene utgjør over 70% av helse- og sosialsektorens budsjett, og har vært de utgiftene sektoren har hatt 

størst utfordringer med i overholdelsen av budsjettrammene. For Boveiledertjenesten, Feviktun og Frivolltun, 

som har et stort merforbruk i 2012, kan henholdsvis 94%, 85% og 93% av merforbruket forklares med økte 

lønnsutgifter sammenlignet med hvordan budsjettene er regulert. Hjemmebaserte tjenester har et mer 

sammensatt bilde  

 I tillegg til lønnspostene er det betydelig avvik på kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. Dette 

merforbruket er i all hovedsak tilknyttet Rus og Barnevern  

 Fra 2011 til 2012 er budsjettrammene for sektoren som helhet redusert med 1%, dersom man holder midlene til 

samhandlingsreformen utenfor. I samme periode har den reelle veksten i sektoren vært 2%. Sammen med et 

videreført merforbruk fra 2011 på ca. 6,6 millioner kroner forklarer dette det store budsjettavviket på nesten 17 

millioner kroner i 2012 

 Hvordan sektoren skulle foreta innsparinger og kutt i tjenestetilbudet i forhold til redusert budsjettramme og 

merforbruket i 2011 er lite omtalt i budsjettdokumentene. Prosessen med å tilpasse seg de nye, stramme 

økonomiske rammene har på mange måter ikke blitt godt nok avklart og gjennomført. Dette har bidratt til 

merforbruket for sektoren på nesten 17 millioner kroner i 2012 
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Oppsummering av analysen – årsaker til vedvarende negativt avvik mellom 

budsjettrammer og resultat for området helse og sosial i årene 2009-2012 (2 av 2)  

 Det er enhetene Sosial- og barneverntjenesten, Boveiledertjenesten, Helsetjenesten, Frivolltun og Berge gård 

som har størst reell vekst i perioden 2010-2012. Dette er ikke sammenfallende med hvilke enheter som har 

størst budsjettavvik 

 I perioden frem til 2012 hadde sektoren betydelig merinntekter i forhold til budsjett. I 2011 var det f.eks. over 33 

millioner kroner mer i inntekter i regnskapet enn det som var budsjettert. I all hovedsak var dette knyttet til det 

interne budsjettsystemet «ISF» som nå er avviklet. I 2012 ble alle midler «delt ut» ved årets start, og dette er 

første året hvor sektoren samlet sett har budsjettert inntektene fullt ut, med kun et mindre avvik på 0,5 millioner 

kroner. Dette betyr at sektoren ikke har hatt noen reserver å møte økt aktivitet med på samme måte som i 2010 

og 2011  

 Innføring av samhandlingsreformen i 2012 har gitt sektoren nye og krevende oppgaver som i liten grad er 

reflektert i enhetenes budsjett med hensyn til økt aktivitet 
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Oppsummering av analysen – identifisering og beskrivelse av konkrete tiltak for å 

redusere gapet mellom tildelte rammer og forventet resultat for sektoren (1 av 2)  

 Rapporten legger frem 8 anbefalinger til omstillings- og utviklingstiltak som kan bidra til å redusere gapet mellom 

tildelte rammer og forventet resultat for sektoren 

1) Profesjonalisere tildeling av tjenester 

2) Optimalisere bruken av korttidsplasser 

3) Øke fokuset på tidlig innsats  

4) Øke satsningen på hjemmebaserte tjenester 

5) Redusere utgiftene til økonomisk sosialhjelp 

6) Riktigere bruk av barnevernets ressurser og kompetanse  

7) Bedre koordinering og samling av tilbudene innen psykisk helse og rusomsorg 

8) Kommunisere kommunens tjenestetilbud- og nivå til innbyggerne  

 Tiltakene listet opp ovenfor har i løpet av prosessen blitt drøftet og forankret i prosjektgruppen. Videre er de 

fremstilt i en prioriteringsmatrise ut fra effekt og gjennomføringsmulighet 

 Omstillings- og utviklingstiltakene som her er foreslått må sees i sammenheng med resten av analysen som er 

foretatt. Uten en sterk styring av sektoren med realistiske og godt kommuniserte budsjettrammer vil ikke 

gjennomføring av tiltakene være mulig  
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Oppsummering av analysen – identifisering og beskrivelse av konkrete tiltak for å 

redusere gapet mellom tildelte rammer og forventet resultat for sektoren (2 av 2)  
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EFFEKT 

GJENNOMFØRINGSMULIGHET 

8. Kommunisere kommunenes tjenestetilbud og –nivå   

5. Økonomisk sosialhjelp 

1. Tildeling av tjenester 6. Barnevernsressurser 

4. Økt satsing hjemmebaserte tjenester 

3. Tidlig innsats 

7. Koordinering psykisk helse og rus 

2. Korttidsplasser 

L
IT

E
N

 
S

T
O

R
 

ENKELT VANSKELIG 

2016 

2015 

2014 

2013 

‒ Boblens størrelse: 

 Liten boble; antatt total økonomisk effekt i økonomiplanperioden på under 1 million kroner 

 Mellomstor boble; antatt total økonomisk effekt i økonomiplanperioden på mellom 1 og 3 millioner kroner 

 Stor boble; antatt total økonomisk effekt i økonomiplanperioden på over 3 millioner kroner 

 Den angitte økonomiske effekten er basert på våre erfaringer og kvalifiserte skjønn, og er ikke et resultat av kvalitetssikrede 

beregninger  

‒ Årstallet tiltaket vurderes til å ha økonomisk effekt første gang illustreres med ulike farger 

 

 



Oppsummering av analysen – forslag til tiltak for bedre styring av helse- og 

sosialsektoren (1 av 2) 

 Funn fra regnskapsanalysen indikerer at sektoren står overfor styringsmessige utfordringer da lederne ikke har 

tilpasset driften til fastlagte rammer og krav. Sektorens enheter bør utarbeide klare og detaljerte planer for 

hvordan vedtatte kutt og tilpasninger skal gjennomføres og rapportere forløpende på avvik i forhold til disse 

planene. Dette ansees som et viktig grep for å kunne tilpasse seg nye økonomiske rammer   

 Kommunen har et klart forbedringspotensial på dokumentasjon av rammeendringer, da dagens oppsett i liten 

grad kommuniserer endringene i rammene fra et år til et annet. Utydelig kommunikasjon kan gjøre det vanskelig 

for politikerne å få oversikt over konsekvensene som følger av endrede rammer samt at det gjør det vanskelig for 

enhetene å styre tjenestene i henhold til budsjett 

 I henhold til kommuneloven § 5 skal planleggingen bygge på realistiske vurderinger av forventet utviklingen. I 

helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune er det påpekt fra flere enheter at de har hatt utgifter de har vært 

klar over uten at det er dekning for det i budsjettet. Dette har vært kommunisert ut fra enhetslederne. Uten 

realistiske budsjetter som er godt forankret i sektoren vil budsjettet ha lav styringseffekt. Sektoren bør derfor 

utarbeide en ny basisramme basert på korrekte forutsetninger som tar hensyn til hvordan aktiviteten i sektoren 

skal tilpasses de økonomiske rammene 

 Dagens budsjettprosess bør styrkes ved å involvere og forankre arbeidet med handlingsprogrammet, blant annet 

ved å opprette en prosjektgruppe og ved bedre kommunikasjon rundt tiltak, justeringer og innsparinger. Gjennom 

dette vil budsjettet i større grad fungere som et aktivt styrings- og utviklingsverktøy for hele sektoren  

 Det bør frigjøres mer tid til sektorovergripende analyser og oppfølging av rapporter som bygger opp under 

driftsenhetenes- og sektorens målsettinger og effektiviseringskrav. Dette gjelder spesielt for oppfølging av 

lønnspostene i hver enkelt enhet da det er disse utgiftene som skaper størst utfordringer for sektoren  
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Oppsummering av analysen – forslag til tiltak for bedre styring av helse- og 

sosialsektoren (2 av 2) 

 Sektorens ledere bør sikre at politikerne gis tilstrekkelig innsyn i sektoren, slik at de blir i bedre stand til å gjøre 

gode prioriteringer. Dette kan gjøres både gjennom fremleggelse av flere politiske saker og orienteringer samt 

tydeligere styringsdokumenter som avklarer forutsetningene for kutt og omlegginger i sektoren  

‒ For helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune vil det være fordelaktig å gå tilbake til tertialrapportering til kommunestyret 

i stedet for dagens praksis med kvartalsrapportering. Ved å gå over til tertialrapport kan de frigjøre mer tid til prosess, kvalitet 

og analyser i de politiske rapportene. Dette vil også påvirke organisasjonen for øvrig da denne type praksis må være lik for 

alle sektorer 

 Analyse- og utviklingskompetansen på strategisk nivå bør styrkes for å få frem gode saksutredninger og 

styringsdokumenter  

 Enhetsleder bør få frigjort mer tid til ledelsesoppgaver 

 Det er i dag stor variasjon i administrasjonstid og lederspenn for enhetsledere og fagledere. Ansvarsfordelingen 

mellom disse bør avstemmes mellom enhetene slik at fagledernes ansvar praktiseres mer likt enn dagens 

praksis i de ulike enhetene 

 Faglederne tar daglig avgjørelser som får økonomiske konsekvenser uten at de har budsjettansvar. Deres 

økonomiske ansvar bør derfor tydeliggjøres, gjerne gjennom en felles stillingsbeskrivelse for faglederfunksjonen. 

Avgjørelser som får økonomiske konsekvenser må også kommuniseres ut på alle nivå i organisasjonen før 

beslutningen iverksettes  
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Anbefalinger for videre prosess basert på analysene i utarbeidet rapport 

 Etablere en referanseramme for sektorens budsjett som reflekterer dagens situasjon og aktivitet  

 Vurdere endring av budsjettprosessen for å sikre større forankring blant lederne i sektoren, basert på fremsatte 

forslag i denne rapporten  

 Utarbeide nytt oppsett for presentasjon av budsjettet som bedre kommuniserer endringen som foreslås og 

vedtas  

 Foreta en grundigere analyse av hvordan sektoren er organisert, blant annet rundt forhold som lederspenn, 

fagledernes arbeidsoppgaver med f.eks. utarbeidelse av delegasjonsreglement  

 Jobbe med å sikre en mer helhetlig styring av sektoren, med spesielt fokus på å utarbeide målsettinger som 

samsvarer med kommunens og sektorens overordnede strategi samt gitte budsjettrammer. 

Rapporteringsrutinene bør tilrettelegges slik at de støtter opp under styringsprinsippene 

 Forankre forslagene til omstillings- og utviklingstiltak og få nye viktige innspill fra de ansatte ved å f.eks. 

arrangere en dialogsamling i løpet av høsten hvor de mest sentrale ansatte fra sektoren deltar 

 Foreta en videre analyse og kvalitetssikring av de økonomiske konsekvensene omstillings- og utviklingstiltak vil 

få for budsjettet i 2014 og for resten av årene i økonomiplanperioden. Dette kan gjøres i form av en menypakke 

med tiltak som politikerne kan prioritere ut i fra 

 Prosjektorganisere gjennomføringen av endrings- og utviklingstiltakene politikerne og den administrative 

ledelsen i kommunen velger å prioritere, for å sikre framdrift og overordnet koordinering av alle tiltakene 
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Prosjektbeskrivelse, mål, organisering og metodikk  

Oppsummering av rapporten 

Finansielle analyser 

Budsjettprosessen 

Rapporteringsprosessen 

Strategisk ledelse av sektoren 

Omstillings- og utviklingstiltak med innsparingspotensial for hele sektoren 



Oppbygging av den finansielle analysen  

 Deloittes finansielle analyse er utarbeidet som følger: 

– KOSTRA-analyser for helse- og sosialsektoren samt utvalgte tjenesteområder i sektoren. Dette danner grunnlaget for å 

kunne si noe om utviklingen av kostnadsnivået over tid i Grimstad kommune, både opp mot sammenlignbare kommuner og i 

forhold til hva Grimstad kommune får tildelt gjennom inntektssystemet 

– Regnskapsanalyser for helse- og sosialsektoren i perioden 2010-2012 for å kunne si noe om årsakene til merforbruket i 

sektoren 

 Det er lagt mest vekt på overgangen fra 2011 til 2012, hvor merforbruket i forhold til budsjett har vært størst 

 Utviklingstrender i den aktuelle perioden  

 Budsjettavvik fordelt på enhetene samt kostnads- og inntektsarter  

 Overordnet analyse rundt oppbygging av budsjettet for 2012 

– Sykefraværsanalyse for helse- og sosialsektoren i perioden 2010-2012  
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Helse- og 
sosialsektoren 

• Overordnede KOSTRA-analyser 
og benchmarking 

Tjenesteområde 

• Analyse av 
tjenesteområde 
i helse- og 
sosialsektoren 

Enhet 

• Analyser på 
enhetsnivå med 
mest vekt på 
budsjett og 
regnskaps-
analyse 



KOSTRA-analyse 
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Metode for utarbeidelse av KOSTRA-analysene  

 Til bruk i KOSTRA-analyser har Telemarksforsking utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved 

at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommuner 

‒ Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder sees i sammenheng med et nivå som kalles normert utgiftsbehov 

(basert på kommunens verdi på aktuell delkostandsnøkkel innenfor inntektssystemet). Det beregnes da et mer-

/mindreforbruk målt mot dette normerte utgiftsnivået 

 Analysen er basert på til enhver tid oppdaterte delkostnadsnøkler i inntektssystemet for de syv tjenesteområdene 

barnehage, administrasjon, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, barnevern samt sosialtjenester 

 Det er i analysen benyttet endelige/reviderte KOSTRA-data for 2012 og tall for tidligere årganger. For øvrig 

forutsettes det at Grimstad kommune fører regnskapet riktig i henhold til KOSTRA-forskriftene 

 KOSTRA-analysene er utarbeidet i samarbeid med Telemarksforskning  

- 25 - 



Økonomiske rammebetingelser  

 Grimstad er en middelinntektskommune 

– Tilhører KOSTRA-gruppe 8, dvs. mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible 

inntekter. Grimstad kommune selv sammenligner seg med kommuner i gruppe 13. Følgelig er begge disse 

kommunegruppene belyst i analysen der dette er aktuelt 

– Utgiftskorrigerte frie inntekter på 97% av landsgjennomsnittet (2012) 

 Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på om lag 2% under landsgjennomsnittet (2012) 

– Utgiftsbehovsindeks 2011 (=0,9825) 

– Utgiftsbehovsindeks 2012 (=0,9796) 
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124 Askim 815 Kragerø 1420 Sogndal

136 Rygge 904 Grimstad 1432 Førde

211 Vestby 1003 Farsund 1515 Herøy

214 Ås 1014 Vennesla 1621 Ørland

215 Frogn 1121 Time 1719 Levanger

234 Gjerdrum 1127 Randaberg 1721 Verdal

623 Modum 1130 Strand 1824 Vefsn

627 Røyken 1221 Stord

702 Holmestrand 1256 Meland

814 Bamble 1263 Lindås

Gruppe 8
101 Halden 502 Gjøvik 1102 Sandnes
104 Moss 602 Drammen 1106 Haugesund
105 Sarpsborg 604 Kongsberg 1124 Sola
106 Fredrikstad 605 Ringerike 1149 Karmøy
213 Ski 625 Nedre Eiker 1246 Fjell
217 Oppegård 626 Lier 1247 Askøy
219 Bærum 701 Horten 1502 Molde
220 Asker 704 Tønsberg 1504 Ålesund
230 Lørenskog 706 Sandefjord 1505 Kristiansund
231 Skedsmo 709 Larvik 1702 Steinkjer
233 Nittedal 722 Nøtterøy 1714 Stjørdal
235 Ullensaker 805 Porsgrunn 1804 Bodø
403 Hamar 806 Skien 1833 Rana
412 Ringsaker 906 Arendal 1901 Harstad
501 Lillehammer 1001 Kristiansand 1902 Tromsø

Gruppe 13



Finansielle nøkkeltall 2010-2012, med KOSTRA-gruppe 8  
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Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter 2010-12. Kilde: KOSTRA (konsern) 

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av sum driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern) 

Netto driftsresultat brukes som en 
hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren. Grimstad har i kun et 
av de siste tre årene hatt et resultat over 
”normen” på 3 % 

For å få et mest mulig fullstendig bilde av 
kommunens økonomiske nøkkeltall er det 
tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for 
kommunen som konsern. 
Kommunekonsern består av kommunen 
og særbedrifter som utfører kommunale 
oppgaver for kommunen som den ellers 
ville ha utført selv  

Grimstad K-gr. 8 
Landsgjennom- 

snittet 

2010 2011 2012 2012 2012 

Brutto driftsresultat 1,0 1,0 0,6 2,8 2,3 

Netto driftsresultat 1,6 3,2 1,7 3,1 3,1 

Netto finans/avdrag 3,2 2,4 2,7 3,7 3,4 

Netto lånegjeld 63,8 65,0 66,8 71,4 67,6 

Disposisjonsfond 0,5 0,5 1,6 5,1 5,6 

1,6 

3,2 

1,7 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2010 2011 2012

Grimstad

Kommunegruppe 8

Landsgjennomsnittet



Finansielle nøkkeltall 2010-2012, med KOSTRA-gruppe 13  
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Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter 2010-12. Kilde: KOSTRA (konsern) 

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av sum driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern) 

Netto driftsresultat brukes som en 
hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren. Grimstad har i kun et 
av de siste tre årene hatt et resultat over 
”normen” på 3 % 

For å få et mest mulig fullstendig bilde av 
kommunens økonomiske nøkkeltall er det 
tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for 
kommunen som konsern. 
Kommunekonsern består av kommunen 
og særbedrifter som utfører kommunale 
oppgaver for kommunen som den ellers 
ville ha utført selv  

Grimstad K-gr. 13 
Landsgjennom- 

snittet 

2010 2011 2012 2012 2012 

Brutto driftsresultat 1,0 1,0 0,6 2,7 2,3 

Netto driftsresultat 1,6 3,2 1,7 3,0 3,1 

Netto finans/avdrag 3,2 2,4 2,6 4,0 3,4 

Netto lånegjeld 63,8 65,0 66,8 77,7 67,6 

Disposisjonsfond 0,5 0,5 2,3 7,3 5,6 

1,6 

3,2 

1,7 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2010 2011 2012

Grimstad

K-gr. 13

Landsgjennomsnitt



Beregnet utgiftsbehov 2011 – 2013  
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  2011 2012 2013 

Barnehage 1,0470 1,0382 1,0267 

Administrasjon 0,9359 0,9359 0,9355 

Grunnskole 1,0989 1,0997 1,0997 

Pleie og omsorg 0,8713 0,8677 0,8868 

Helse 0,9705 0,9720 0,9718 

Barnevern 1,0557 1,0242 1,0133 

Sosialhjelp 0,8550 0,8568 0,8756 

Samhandling 0,9430 0,9457 

Kostnadsindeks 0,9825 0,9796 0,9828 
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1
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Sektor Vekt Behovsindeks 
Bidrag  

«samleindeks» 

Barnehage 0,1596 1,0382 0,6 % 

Administrasjon 0,0955 0,9359 -0,6 % 

Grunnskole 0,2869 1,0997 2,9 % 

Pleie og omsorg 0,3187 0,8677 -4,2 % 

Helse 0,0404 0,9720 -0,1 % 

Barnevern 0,0311 1,0242 0,1 % 

Sosialhjelp 0,0413 0,8568 -0,6 % 

Samhandling 0,0265 0,9430 -0,2 % 

Kostnadsindeks 1,0000 0,9796 -2,1 % 

S
e

k
to

rn
ø

k
le

r 
2

0
1

2
 

Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller lett en 
kommune er å drive, sammenlignet mot det som er gjennomsnittet 
for alle landets kommuner. Grimstad får beregnet en «samleindeks» 
på 0,9796 i inntektssystemet for 2012 (der indeks lik 1 betyr at en 
kommune har et utgiftsbehov lik landsgjennomsnittet). Det vil si at 
Grimstad blir beregnet å være om lag 2% mindre kostnadskrevende 
å drive enn gjennomsnittskommunen 

Sektornøkkelene for barnehage, grunnskole 
og barnevern trekker opp utgiftsbehovet med 
3,5%, mens sektornøkkelene for 
administrasjon, PLO, helse, sosial og 
samhandling trekker ned utgiftsbehovet med 
5,7% 



Ressursbruk 2011 – sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov  
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Beregnet 

utgifts-

behov 2011 

Netto driftsutgifter 2011 Mer-/mindreutgift ift. 

  

Lands-

gjennomsnitt 
Grimstad 

Grimstad 

"normert 

nivå" 

Lands-

gjennomsnittet 

"Normert 

utgiftsnivå" 

  kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr 

Barnehage 1,0470 6 792 6 819 7 111 575 -6 230 

Administrasjon 0,9359 3 943 3 157 3 690 -16 743 -11 361 

Grunnskole 1,0989 11 537 11 820 12 679 6 028 -18 288 

Pleie og omsorg 0,8713 14 030 11 577 12 225 -52 251 -13 797 

Kommunehelse 0,9705 1 939 1 306 1 882 -13 484 -12 267 

Barnevern 1,0557 1 418 1 366 1 497 -1 108 -2 791 

Sosialhjelp 0,8550 1 797 2 011 1 536 4 558 10 110 

Sum 0,9825       -72 423 -54 622 

Sum inntektsjust. -17 605 

Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder sees her i sammenheng med et nivå som vi kaller normert 

utgiftsbehov (basert på kommunens verdi på aktuell delkostandsnøkkel innenfor inntektssystemet). Vi beregner da et mer-

/mindreforbruk målt mot dette normerte utgiftsnivået. Våre beregninger viser at Grimstad hadde mindreutgifter på om lag 

54,6 millioner kroner i forhold til kommunens “normerte utgiftsnivå” i 2011. Etter justering for et nivå på korrigerte frie 

inntekter på 96% i 2011, har vi beregnet et samlet mindreforbruk på om lag 17,6 millioner kroner 



Ressursbruk 2012 – sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov  
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Beregnet 

utgifts-

behov 2012 

Netto driftsutgifter 2012 Mer-/mindreutgift ift. 

  

Lands-

gjennomsnitt 
Grimstad 

Grimstad 

"normert nivå" 

Lands-

gjennomsnittet 

"Normert 

utgiftsnivå" 

  kr pr innb kr pr innb kr pr innb 1000 kr 1000 kr 

Barnehage 1,0382 7 188 7 110 7 462 -1 684 -7 611 

Administrasjon 0,9359 4 109 3 497 3 846 -13 216 -7 530 

Grunnskole 1,0997 11 896 13 065 13 082 25 243 -378 

Pleie og omsorg 0,8677 14 944 12 953 12 967 -42 994 -302 

Kommunehelse 0,9720 2 044 1 376 1 987 -14 425 -13 190 

Barnevern 1,0242 1 525 1 651 1 562 2 721 1 925 

Sosialhjelp 0,8568 1 864 1 905 1 597 885 6 648 

Sum 0,9796       -43 469 -20 437 

Sum inntektsjust. 9 686 

Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder sees her i sammenheng med et nivå som vi kaller normert 

utgiftsbehov (basert på kommunens verdi på aktuell delkostandsnøkkel innenfor inntektssystemet). Vi beregner da et mer-

/mindreforbruk målt mot dette normerte utgiftsnivået. Våre beregninger viser at Grimstad hadde mindreutgifter på om lag 

20,4 millioner kroner i forhold til kommunens “normerte utgiftsnivå” i 2012. Etter justering for et nivå på korrigerte frie 

inntekter på 97% i 2012, har vi beregnet et samlet merforbruk på om lag 9,7 millioner kroner  



Ressursbruk 2012 – sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov 
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Beregnet 

utgifts-

behov 2012 

Mer-/mindreutgift ift. 

  

Lands-

gjennoms-

nittet 

"Normert 

nivå" 

  Indeks 1000 kr 1000 kr 

Barnehage 1,0382 -1 684 -7 611 

Administrasjon 0,9359 -13 216 -7 530 

Grunnskole 1,0997 25 243 -378 

Pleie og omsorg 0,8677 -42 994 -302 

Kommunehelse 0,9720 -14 425 -13 190 

Barnevern 1,0242 2 721 1 925 

Sosialhjelp 0,8568 885 6 648 

Sum 0,9796 -43 469 -20 437 

Sum inntektsjust. 9 686 

Kommentarer 

■ Grimstad hadde mindreutgifter i forhold til 

landsgjennomsnittet på ca. 43,5 millioner kroner i 2012. 

I forhold til kommunens ”normerte utgiftsbehov” er det 

beregnet mindreutgifter på om lag 20,4 millioner kroner, 

dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i 

inntektssystemet. Etter justering for et nivå på 

korrigerte frie inntekter på 97% i 2012, har vi beregnet 

et samlet merforbruk på om lag 9,7 millioner kroner. 

Dette er med på å forklare et relativt sett lavere netto 

driftsresultat i 2012 enn i 2011 

■ På pleie og omsorg hadde kommunen mindreutgifter på 

43,0 millioner kroner sammenlignet med 

landsgjennomsnittet, og mindreutgifter på om lag 0,3 

millioner kroner i forhold til kommunens normerte 

utgiftsbehov 

■ På barnevern hadde kommunen merutgifter på 2,7 

millioner kroner i forhold til landsgjennomsnittet, og 

merutgifter på om lag 1,9 millioner kroner i forhold til 

kommunens normerte utgiftsbehov 

■ På sosialhjelp hadde kommunen merutgifter på 0,9 

millioner kroner sammenlignet med 

landsgjennomsnittet, og merutgifter på om lag 6,6 

millioner kroner i forhold til kommunens normerte 

utgiftsbehov 

■ På de neste foilene har vi også beregnet mer-

/mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet og 

“normert nivå” på den enkelte KOSTRA-funksjon på 

aktuelle tjenesteområder 

 

 



Pleie og omsorg – sektornøkkel og beregnet mer-/mindreforbruk fordelt på 

funksjoner 2012 
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Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks 
Bidrag 

kostnadsindeks 

Innb. 0-66 år 0,1150 1,0141 0,16 % 

Innb. 67-79 år 0,1102 0,9743 -0,28 % 

Innb. 80-89 år 0,1971 0,7737 -4,46 % 

Innb. o/90 år 0,1383 0,7809 -3,03 % 

Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,8149 -2,45 % 

Dødelighet 0,1323 0,9992 -0,01 % 

Sone 0,0116 0,7396 -0,30 % 

Nabo 0,0116 0,8697 -0,15 % 

PU over 16 år 0,1397 0,8450 -2,17 % 

Basistillegg 0,0120 0,5504 -0,54 % 

Kostnadsindeks 1,0000 0,8677 -13,23 % 

KOSTRA-funksjoner (mer-/mindreutgift) 
Landsgjennomsnittet 

(1000 kr) 

"Normert utgiftsnivå" i 

inntektssystemet 

(1000 kr) 

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) -42 994 -302 

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede -6 480 -4 206 

253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon -19 579 -2 031 

254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet -10 786 9 885 

261 Botilbud i institusjon -6 155 -3 957 



Barnevern – sektornøkkel og beregnet mer-/mindreforbruk fordelt på funksjoner 

2012 
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Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks Bidrag kostnadsindeks 

Innb. 0-22 år 0,4485 1,1013 4,5 % 

Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590 1,0967 3,5 % 

Fattige 0,1926 0,7094 -5,6 % 

Kostnadsindeks 1,0000 1,0242 2,4 % 

KOSTRA-funksjoner (mer-/mindreutgift) 
Landsgjennomsnittet 

(1000 kr) 

"Normert utgiftsnivå" i 

inntektssystemet 

(1000 kr) 

Barnevern (F244, 251, 252) 2 721 1 925 

244 Barneverntjeneste 2 739 2 459 

251 Barneverntiltak i familien -1 055 -1 163 

252 Barneverntiltak utenfor familien 1 046 638 



Sosialhjelp – sektornøkkel og beregnet mer-/mindreforbruk fordelt på funksjoner 

2012 
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Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks Bidrag kostnadsindeks 

Innb. 16-66 år 0,1759 0,9900 -0,2 % 

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,6292 -3,5 % 

Urbanitetskriteriet 0,3575 0,8591 -5,0 % 

Uføre 0,0924 1,3770 3,5 % 

Opphopning 0,2793 0,6752 -9,1 % 

Kostnadsindeks 1,0000 0,8568 -14,3 % 

 KOSTRA-funksjoner(mer-/mindreutgift) 
Landsgjennomsnittet 

(1000 kr) 

"Normert utgiftsnivå" i 

inntektssystemet 

(1000 kr) 

Sosialhjelp (F242, 243, 281) 885 6 648 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid -2 623 -389 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 1 582 2 540 

281 Økonomisk sosialhjelp 1 947 4 515 



KOSTRA-analyse på tjenesteområdene 
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Utgifter til pleie og omsorg i Grimstad kommune, med kommunegruppe 8 

Prioritering PLO - samlet 

Grimstad Ko.-gr. 8 Aust-Agder Landet  
Avvik fra 

Ko.-Gr. 
2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter, konsern 

29,6 32,7 27 27,6 29,6 30 30,4 -2,0 

Institusjoner (f253+261) - andel av netto 

driftsutgifter til PLO, konsern 
44 41,2 41,5 44,2 39,9 47,6 46,1 4,3 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel 

av netto driftsutgifter til PLO, konsern 
53,1 55,4 54,6 52 54,4 48 48,5 -2,4 

Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel 

av netto driftsutgifter til PLO, konsern 
2,9 3,4 3,9 3,8 5,7 4,4 5,3 -1,9 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

pleie- og omsorgtjenesten, konsern 
10 532 11 289 11 577 12 953 13 682 15 009 14 895 -729 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 80 år og over, konsern 
291 337 322 012 328 815 365 626 353 151 354 482 339 551 12 475 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år og over, konsern 
92 375 97 297 97 321 105 350 105 568 110 235 111 762 -218 

■ Netto driftsutgifter pleie og omsorg utgjør 27,6% av Grimstad kommunens totale netto driftsutgifter, noe som er 2 

prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for kommunegruppen, 2,4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for Aust-Agder 

fylke og 2,8 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for hele landet 

 

■ Tabellen ovenfor indikerer at Grimstad kommune prioriterer institusjoner (f253+261) høyere enn gjennomsnitt for alle 

kommuner i kommunegruppe 8, men lavere enn alle kommuner i Aust-Agder fylke og gjennomsnittet for hele landet 

Kilde: SSB/KOSTRA – konsern, for 2012 foreløpige tall 

Kommentarer  
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Utgifter til pleie og omsorg i Grimstad kommune, med kommunegruppe 13 

Prioritering PLO - samlet 

Grimstad Ko.-gr. 13 Aust-Agder Landet  
Avvik fra 

Ko.-Gr. 
2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter, konsern 

29,6 32,7 27 27,5 30,8 29,8 30,4 -3,3 

Institusjoner (f253+261) - andel av netto 

driftsutgifter til PLO, konsern 
44 41,2 41,5 44,2 43,9 47,6 46,1 0,3 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel 

av netto driftsutgifter til PLO, konsern 
53,1 55,4 54,6 52 50,3 48 48,5 1,7 

Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel 

av netto driftsutgifter til PLO, konsern 
2,9 3,4 3,9 3,8 5,7 4,4 5,3 -1,9 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

pleie- og omsorgtjenesten, konsern 
10 532 11 289 11 577 12 953 14 020 14 897 14 899 -1 067 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 80 år og over, konsern 
291 337 322 012 328 815 365 626 329 636 351 822 339 628 35 990 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år og over, konsern 
92 375 97 297 97 321 105 350 105 572 109 407 111 787 -222 

■ Netto driftsutgifter pleie og omsorg utgjør 27,5 % av Grimstad kommunens totale netto driftsutgifter, noe som er 3,3 

prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for kommunegruppen, 2,3 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for Aust-Agder 

fylke og 2,9 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for hele landet 

 

■ Tabellen ovenfor indikerer at Grimstad kommune prioriterer institusjoner (f253+261) høyere enn gjennomsnitt for alle 

kommuner i kommunegruppe 13, men lavere enn alle kommuner i Aust-Agder fylke og gjennomsnittet for hele landet 

Kilde: SSB/KOSTRA – konsern, for 2012 foreløpige tall 

Kommentarer  
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Netto driftsutgifter innen PLO har siden 2009 økt med ca. 30 %  
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■ Samlet netto driftsutgifter i Grimstad kommuner har økt med 

ca. 30% fra 2009 til 2012 

 

■ Økningen har vært størst innen funksjon 234 «Aktivisering, 

støttetjenester», som utgjør 4% av samlede utgifter innen 

pleie og omsorg 

 

■ Økningen i de største funksjoner (253+261) «Institusjon» har 

vært 30% og innen funksjon 254 «Hjemmetjenester» har 

utgiftene økt med 27% 

■ Det har ikke skjedd en vesentlig endring i prioriteringen av de 

ulike funksjoner innen pleie og omsorg i perioden 2009-2012 

 

■ Funksjon 254 «Hjemmetjenester» utgjør ca. halvparten av 

utgiftene, etterfulgt av funksjoner 253+261 

«Institusjonstjenester» 

 

 

 

 

Kilde: SSB/KOSTRA – konsern, for 2012 foreløpige tall 

Utvikling i resultat 2009-2012 

Utvikling i resultat 2009-2012 
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Grimstad kommune har en høy andel personell med fagutdanning 
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Kilde: Helsedirektoratet, 2012 (http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/pleie-og-omsorg/Sider/default.aspx) 



Oppsummering av KOSTRA-analysen 

 KOSTRA-analysen antyder at Grimstad kommune samlet sett ikke bruker med penger enn de får igjennom 

inntektssystemet på pleie og omsorg. Videre bruker de vesentlig mindre enn de får tilført på kommunehelse, men 

mer enn de får på barnevern og sosialhjelp  

 På barnevern hadde Grimstad kommune i 2012 merutgifter på ca. 2,7 millioner kroner sammenlignet med 

landsgjennomsnittet, og om lag 1,9 millioner kroner i forhold til kommunens «normerte utgifter» 

 På sosialhjelp hadde Grimstad kommune i 2012 merutgifter på ca. 0,8 millioner kroner sammenlignet med 

landsgjennomsnittet og merutgifter på om lag 6,6 millioner kroner sett opp i mot kommunens «normerte 

utgiftsbehov» 

 I 2011 hadde Grimstad kommune et «normert» beregnet mindreforbruk på anslagsvis 17,6 millioner kroner på de 

syv tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet. I 2012 var det et «normert» beregnet merforbruk på til 

sammen ca. 7,5 millioner kroner på de samme områdene  

 Det har vært noe økning av utgifter til pleie og omsorg fra 2011 til 2012. Det har ikke vært en tilsvarende endring 

i kostnadsnøkkelen som kan forklare denne økningen. Noe av forklaringen kan knyttes til innføringen av 

samhandlingsreformen. Beregnet utgiftsbehov var i 2011 (0,8713) og i 2012 (0,8677). Grimstad kommune brukte 

i 2011 samlet sett over 14 millioner kroner mindre på pleie og omsorg enn hva Grimstad får gjennom 

inntektssystemet. I 2012 brukte Grimstad omtrent det de får gjennom inntektssystemet på helse- og 

sosialområdet totalt sett  

 Netto driftsutgifter for pleie og omsorg i prosent av kommunens netto driftsutgifter var for 2010 32,3%, 2011 27% 

og 2012 27,6% 

 KOSTRA-tall må alltid brukes med en viss forsiktighet. De fungerer imidlertid svært godt til å stille spørsmål rundt 

kommunens ressursbruk og organisering i forhold til andre sammenlignbare kommuner 
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Overordnet regnskapsanalyse 
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Forutsetninger som er lagt til grunn i regnskapsanalysen 

 2009 er utelatt fra analysen da det var store omorganiseringer innad i sektoren dette året. Følgelig egner 2009 

seg dårlig som sammenligningsgrunnlag med senere år. Denne vurderingen er tatt i forståelse med 

oppdragsgiver  

 Ved omregning til faste 2012-priser har vi benyttet den kommunale deflatoren 

– 2010: 3,1% 

– 2011: 3,4% 

 For å kunne sammenligne lønnsbudsjettene de ulike årene har vi benyttet SSB sitt tall for lønnsvekst i kommunal 

sektor 

– 2010: 3,25% 

– 2011: 4,1% 

 Alle beregnede avvik er mellom endelig budsjett aktuelt år og regnskap samme året, med mindre annet er 

presisert  
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Overordnet analyse av sektoren i perioden 2010-2012 

Kilde: Årsregnskap Grimstad kommune 
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2012 2011 2010

NAV 2,9 -0,7 -2,2

Kjøkkentjenesten -0,3 0,6 0,2

Helsetjenesten 0,3 0,1 -0,3

Sosial/barn -4,8 -2,1 -4,8

Bestillerenheten 0,5 0,2 -0,1

Feviktum -2,6 -0,2 0,0

Frivolltun -3,8 -3,6 -4,6

Berge gård 0,03 3,4 2,1

Hjemmetjenesten -3,2 -3,2 -1,3

Boveiledertjenesten -5,5 -1,2 1,9
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Årsresultat per enhet i helse- og sosialsektoren 2010-2012 
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Totaloversikt regnskapsåret 2010 for helse- og sosialsektoren med avviksanalyse 
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Avvik mellom regnskap og budsjett (end.) 2010 med hver 

enhets andel av totalt avvik 
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Bestillerenheten 

1% 

Berge gård 

-22% 

Frivoll ute  

14% 

Frivolltun Feviktun 

0% 

Helsetj. 

3% 

Kjøkkentj. 

-2% 

Boveiledertj. 

-20% 

50% 

24% 

Sosial- og 

barnevern 

52% 

Fellesområde 

0% 

Busjett (end.) 

300.693.300 

Regnskap NAV 

1) NAV Samarbeid hadde oppstart i juni 2010. Følgelig var ikke budsjettrammene for dette året reelle  

2) Det gjøres oppmerksom på at Frivolltun både består av institusjonsdriften, Grom og Bølgen. I 2010 gikk institusjonen med et overskudd på 1,8 millioner kroner, mens 

hjemmetjenestene gikk med et underskudd på 6,4 millioner kroner 

Enhet Regnskap 2010

Budsjett (oppr.)

2010

Busjett (end.)

2010

Avvik 

2010 [kr]

Avvik 

2010 [%]

Andel av 

totalt avvik

Fellesområde Helse- og Sosialsektoren 1 151 185              1 438 000              1 178 000              26 815                   2 % 0 %

Sosial- og barnevernstjenesten 39 446 646           34 484 000           34 649 000           -4 797 646            -14 % 52 %

NAV Samarbeid 18 769 231           16 692 000           16 540 000           -2 229 231            -13 % 24 %

Boveiledertjenesten 56 755 096           59 129 000           58 622 100           1 867 004              3 % -20 %

Kjøkkentjenesten 7 067 132              7 213 000              7 263 900              196 768                 3 % -2 %

Helsetjenesten 36 837 244           37 114 000           36 542 000           -295 244               -1 % 3 %

Feviktun 30 098 747           30 232 811           30 127 189           28 442                   0 % 0 %

Frivolltun 40 423 339           36 208 000           35 786 277           -4 637 062            -13 % 50 %

Frivoll ute - hjemmetjeneste 44 192 829           5 973 189              42 873 773           -1 319 056            -22 % 14 %

Berge Gård - hjemmetjeneste 29 777 957           19 026 000           31 836 539           2 058 582              11 % -22 %

Bestillerenheten 5 412 429              55 283 000           5 274 522              -137 907               0 % 1 %

Helse- og sosialsektoren 309 931 836         302 793 000         300 693 300         -9 238 536            -3 % 100 %

1) 

2) 



Avviksanalyse sortert på artsgruppe for regnskapsåret 2010 
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Kommentarer regnskap 2010 

■ Det negative resultatet på 9 238 536 kroner i 2010 skyldes i all hovedsak et stort merforbruk hos Sosial- og barneverntjenesten, 

NAV Samarbeid, Frivolltun og Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester 

■ Boveiledertjenesten og Berge gård hadde i 2010 et stort positivt avvik mellom regnskap og endelig budsjett 

■ Merforbruket i sektoren kan i stor grad relateres til artene lønn inkludert sosiale utgifter, kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon og overføringer uten krav til motytelser 

■ Det er et positivt avvik på alle inntektsposter på ca. 15 millioner kroner tilsammen 

Artsgruppe

Regnskap

2010

Busjett (oppr.)

2010

Budsjett (end.)

2010

Avvik 

2010 [kr]

Avvik 

2010 [%]

Andel av 

totalt avvik

Lønn inkl. sosiale utgifter 301 813 132        277 601 461        294 506 235                   -7 306 897 -2 % 79 %

Forbruksvarer og tjenester 25 372 105          22 327 457          22 967 057                     -2 405 048 -10 % 26 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 7 648 493            55 401 000          5 678 000                       -1 970 493 -35 % 21 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 41 864 840          38 008 762          37 903 762                     -3 961 078 -10 % 43 %

Overføringer uten krav til motytelser 26 211 005          12 081 320          20 729 000                     -5 482 005 -26 % 59 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 3 356 371            -                        81 500                             -3 274 871 -4018 % 35 %

Salgsinntekter -23 751 477        -20 341 000        -21 481 000                    2 270 477 -11 % -25 %

Refusjoner m/krav til motytelser -64 727 295        -82 125 000        -56 837 142                    7 890 153 -14 % -85 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -3 378 931           -                        -850 000                          2 528 931 -298 % -27 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -4 476 408           -161 000              -2 004 112                       2 472 296 -123 % -27 %

Totalt 309 931 836        302 793 000        300 693 300                   -9 238 536 -3 % 100 %



Totaloversikt regnskapsåret 2011 for helse- og sosialsektoren med avviksanalyse 
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Avvik mellom regnskap og budsjett (end.) 2010 med hver 

enhets andel av totalt avvik 

Avvik mellom regnskap og budsjett (end.) 2011 med hver 

enhets andel av totalt avvik 

334.000.000 
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330.000.000 
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-3% 
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326.404.400 
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Feviktun Busjett (end.) Regnskap 

3% 

48% 

-3% 

Fellesområde 

32% 

Sosial- og 

barnevern 

11% 

NAV Helsetj. 

Enhet Regnskap 2011

Budsjett (oppr.)

2011

Busjett (end.)

2011

Avvik 

2011 [kr]

Avvik 

2011 [%]

Andel av 

totalt avvik

Fellesområde Helse- og Sosialsektoren 2 831 364 2 848 000 3 026 000 194 636                 6 % -3 %

Sosial- og barnevernstjenesten 41 120 791 36 484 000 39 001 300 -2 119 491            -5 % 32 %

NAV Samarbeid 24 491 493 21 612 000 23 748 000 -743 493               -3 % 11 %

Boveiledertjenesten 62 201 683 59 479 000 60 958 500 -1 243 183            -2 % 19 %

Kjøkkentjenesten 6 973 309 7 213 000 7 554 500 581 191                 8 % -9 %

Helsetjenesten 39 630 041 38 474 000 39 762 900 132 859                 0 % -2 %

Feviktun 31 370 582 30 342 000 31 175 200 -195 382               -1 % 3 %

Frivolltun 41 621 679 36 208 000 38 024 500 -3 597 179            -9 % 54 %

Frivoll ute - hjemmetjeneste 46 649 673 5 864 000 43 451 900 -3 197 773            -7 % 48 %

Berge Gård - hjemmetjeneste 30 270 409 19 426 000 33 621 100 3 350 691              10 % -51 %

Bestillerenheten 5 862 127 55 283 000 6 080 500 218 373                 4 % -3 %

Helse- og sosialsektoren 333 023 150         313 233 000         326 404 400         -6 618 750            -2 % 100 %



Avviksanalyse sortert på artsgruppe for regnskapsåret 2011 
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Kommentarer regnskap 2011 

■ Det negative resultatet på 6 618 750 kroner i 2011 skyldes i all hovedsak et stort merforbruk hos Sosial- og barneverntjenesten, 

Boveiledertjenesten, Frivolltun og Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester 

■ Som for 2010 består Frivolltun av både institusjon og hjemmebaserte tjenester. Institusjonstjenesten hadde også i 2011 et 

mindreforbruk, mens de resterende avdelingene hadde et merforbruk  

■ Berge gård hadde i 2011 et stort positivt avvik mellom regnskap og endelig budsjett 

■ Merforbruket i sektoren kan i stor grad relateres til artene lønn inkludert sosiale utgifter, forbruksvarer og tjenester, kjøp av 

tjenester som erstatter egenproduksjon og overføringer uten krav til motytelser 

■ Det er et stort positivt avvik på over 33 millioner kroner for refusjoner med krav til motytelser. Dette må sees i sammenheng med 

merforbruket på lønnspostene  

Artsgruppe

Regnskap

2011

Busjett (oppr.)

2011

Budsjett (end.)

2011

Avvik 

2011 [kr]

Avvik 

2011 [%]

Andel av 

totalt avvik

Lønn inkl. sosiale utgifter 319 728 901         307 156 000         293 754 743                   -25 974 158 -9 % 392 %

Forbruksvarer og tjenester 25 284 266           22 813 500           19 530 500                       -5 753 766 -29 % 87 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 7 895 633              56 337 500           6 760 500                          -1 135 133 -17 % 17 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 49 034 646           36 413 000           46 361 000                       -2 673 646 -6 % 40 %

Overføringer uten krav til motytelser 28 633 096           7 048 000              23 105 500                       -5 527 596 -24 % 84 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 2 668 115              -3 496 000            2 460 000                             -208 115 -8 % 3 %

Salgsinntekter -23 733 082          -21 093 000          -22 737 000                           996 082 -4 % -15 %

Refusjoner m/krav til motytelser -72 705 374          -91 359 000          -39 340 343                     33 365 031 -85 % -504 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -2 446 392            -390 000               -2 257 500                             188 892 -8 % -3 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -1 336 660            -197 000               -1 233 000                             103 660 -8 % -2 %

Totalt 333 023 150         313 233 000         326 404 400                     -6 618 750 -2 % 100 %



Totaloversikt regnskapsåret 2012 for helse- og sosialsektoren med avviksanalyse 
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Avvik mellom regnskap og budsjett (end.) 2012 med hver 

enhets andel av totalt avvik 
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-17% 
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2% 
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357.188.000 

Enhet

Regnskap

2012

Budsjett (oppr.)

2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 

2012 [kr]

Avvik 

2012 [%]

Andel av 

totalt avvik

Fellesområde Helse- og Sosialsektoren 24 612 436           23 128 000 24 247 000           -365 436               -2 % 2 %

Sosial- og barnevernstjenesten 45 029 562           39 270 000 40 443 000           -4 586 562            -11 % 27 %

NAV Samarbeid 21 276 658           23 683 000 24 110 000           2 833 342              12 % -17 %

Boveiledertjenesten 66 321 279           59 295 000 60 750 000           -5 571 279            -9 % 33 %

Kjøkkentjenesten 7 608 339              7 087 000 7 301 000              -307 339               -4 % 2 %

Helsetjenesten 42 006 338           40 973 000 42 282 000           275 662                 1 % -2 %

Feviktun 32 819 015           29 104 000 30 211 000           -2 608 015            -9 % 15 %

Frivolltun 45 890 361           38 930 000 42 116 000           -3 774 361            -9 % 22 %

Frivoll ute - hjemmetjeneste 48 463 035           43 378 000 45 254 000           -3 209 035            -7 % 19 %

Berge Gård - hjemmetjeneste 33 464 611           31 836 000 33 356 000           -108 611               0 % 1 %

Bestillerenheten 6 667 427              6 919 000 7 118 000              450 573                 6 % -3 %

Helse- og sosialsektoren 374 159 061         343 603 000         357 188 000         -16 971 061          -5 % 100 %



Avviksanalyse sortert på artsgruppe for regnskapsåret 2012 
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Kommentarer regnskap 2012 

■ Det negative resultatet på 16 971 061 kroner i 2012 skyldes i all hovedsak et stort merforbruk hos Sosial- og barneverntjenesten, 

Boveiledertjenesten, Feviktun, Frivolltun og Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester 

■ NAV Samarbeid hadde i 2012 et stort positivt avvik mellom regnskap og endelig budsjett 

■ Berge gård, som tidligere år har hatt et mindreforbruk, gikk i 2012 med et lite merforbruk på ca. 100 000 kroner 

■ Merforbruket i sektoren kan i stor grad relateres til artene lønn inkludert sosiale utgifter, kjøp, vedlikehold av driftsmidler og kjøp av 

tjenester som erstatter egenproduksjon  

■ 2012 var første året ny tildelingsmodell ble tatt i bruk. Med bakgrunn i tallene som er presentert for 2012 tyder det på at de 

enhetene som omfattes av denne tildelingsmodellen har hatt styringsmessige utfordringer  

■ 2012 er første året i perioden 2010-2012 hvor det ikke er vesentlig avvik mellom regnskap og budsjett på inntektspostene 

Artsgruppe

Regnskap

2012

Busjett (oppr.)

2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 

2012 [kr]

Avvik 

2012 [%]

Andel av 

totalt avvik

Lønn inkl. sosiale utgifter 343 656 635         309 110 000         334 876 058                     -8 780 577 -3 % 52 %

Forbruksvarer og tjenester 29 244 649           27 061 000           27 876 028                       -1 368 621 -5 % 8 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 9 995 904              7 793 000              8 337 792                          -1 658 112 -20 % 10 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 76 644 560           61 790 000           71 069 311                       -5 575 249 -8 % 33 %

Overføringer uten krav til motytelser 25 870 008           22 759 000           25 812 843                             -57 165 0 % 0 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 3 348 980              154 000                 3 389 545                                 40 565 1 % 0 %

Salgsinntekter -24 490 200          -25 746 000          -24 474 567                             15 633 0 % 0 %

Refusjoner m/krav til motytelser -87 185 167          -58 353 000          -87 184 494                                   673 0 % 0 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -1 725 565            -894 000               -1 725 565                                          0 0 % 0 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -1 200 743            -71 000                  -788 951                                411 792 -52 % -2 %

Totalt 374 159 061         343 603 000         357 188 000                   -16 971 061 -5 % 100 %



Regnskapsanalyse – utvikling i kostnadsartene 
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Utviklingen i resultat og budsjettrammer for helse- og sosialsektoren i Grimstad 

kommune 2010-2012 
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Kommentarer utvikling budsjettrammer 

 Samhandlingsreformen ble innført i 2012, noe som innebærer ekstra overføringer fra staten samt økt aktivitet for pleie- og 

omsorgstjenestene. For å kunne sammenligne budsjettrammene i 2012 med tidligere år er midlene forbundet med 

samhandlingsreformen, 22 millioner kroner, skilt ut i grafen til høyre, markert med grønt felt  

 Tatt forholdene ovenfor i betraktning har budsjettrammene for helse- og sosialsektoren blitt redusert med 1% fra 2011 til 2012, 

mens de fra 2010 til 2011 økte med 5%  



Oppbygging av budsjettrammen for 2012 (1 av 2) 

 Tabellen ovenfor viser utvikling i budsjettrammen for helse- og sosialsektoren fra 2011 til 2012. Av tabellen 

fremgår det at opprinnelig budsjettramme for 2012 er ca. 5 millioner kroner lavere enn justert budsjett 2011 og 

ca. 11,5 millioner kroner lavere en regnskapsresultatet for 2011, forutsatt at midler tilknyttet 

samhandlingsreformen i 2012 er skilt ut. Det er en svakhet i budsjettdokumentet at ikke endringer i forhold til 

justert budsjett og prognose for regnskapsresultatet for sektoren blir kommentert 

 I budsjettdokumentet fremkommer det at rammen for sektoren i 2012 har økt med ca. 30 millioner kroner i 

forhold til opprinnelig ramme. I dette tallet ligger kompensasjon på ca. 22 millioner kroner tilknyttet innføring av 

samhandlingsreformen samt justeringene som ble foretatt i 2011. Sett opp mot justert budsjett i 2011 har ikke 

sektoren fått tilført friske midler, men derimot fått redusert sin ramme med nesten 5 millioner kroner. Dette 

innebærer at sektoren selv må finne midler til økt aktivitet, helårseffekten av lønnsoppgjøret samt styrking av 

NAV og Rus ved å omfordele midler innenfor sektoren 

 I tillegg har sektoren for høy aktivitet i 2011 dersom man ser på regnskapet for 2011 opp mot opprinnelige 

budsjettrammer i 2012. Tilsammen tilsvarer dette ca. 11,5 millioner kroner i forskjell. Med dette som 

utgangspunkt sto sektoren overfor betydelige innsparinger og nedskjæringer i 2012 som burde vært tydeligere 

kommunisert ved årets start  
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2011 2012 Kommentarer 

Opprinnelig budsjett, ekskl. 

samhandlingsreformen 
313,2  321,4 

Samhandlingsreformen - 22,2 
22,2 millioner kroner i budsjettrammen er en konsekvens av samhandlings-

reformen. For å få sammenlignbare rammer må disse midlene skilles ut fra 2012 

Opprinnelig budsjett, inkl. 

samhandlingsreformen 
343,6 

Korrigeringer 13,2 13,6 

Justert budsjett 326,4 357,2 

Regnskap 333,0 374,2 



Oppbygging av budsjettramme for 2012 (2 av 2) 
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* 

Kommentarer 

■ Tabellen over viser hvordan budsjettet for ett år, her 2012, bygges opp basert på rammene for foregående år 

■ Oppsettet er basert på et internt dokument, og fremkommer ikke av handlingsplanen  

■ En av videreføringene fra 2011, «Diverse justeringer mellom sektorer», på i underkant av 1 million kroner, er ikke inkludert i 

beløpet fremsatt i tabellen, til tross for at de resterende videreføringen er det. Grunnen til dette er at beløpet ikke lar seg spore 

tilbake i justeringene foretatt i 2012-budsjettet  

■ Disse funnene indikerer et nokså uoversiktlig budsjettoppsett 

 

Budsjettjustering 2012

Opprinnelig nettoramme eksklusiv åretslønnsoppgjør 2011 313 233                           

Videreføringer av justeringer i budsjett 2011 12 213                              

Nye tiltak/konsekvenser/poltiske vedtak

- 1 ressurskrevende bruker, Feviktun -1 500                              

- Politisk vedtak, Boveiledertjenesten -2 375                              

- Overføring av 2,2 renholdere, Frivolltun -900                                  

- Overføring av 30% fakturering, Sosial -150                                  

- Reduksjon på kjøkkentjenesten, Kjøkkentjenesten -300                                  

- Reorganisering av hjemmetjenesten, pleie og omsorg -1 750                              

- Samhandlingsreformen, fellesområdet -490                                  

- Redusert konsulentbruk og andre fellestiltak -269                                  

- 1 fastlegehjemler, Helsetjenesten 300                                   

- Bemanning av Landviktun PU-bolig, Boveiledertjenesten 1 600                                

- Samhandlingsreformen, fellesområdet 22 230                              

- Øke ergoterapitjenesten, Helsetjenesten 271                                   

- Spart husleie på Odden -                                    

- Jordmorstilling fra 60-100%, Helsetjenesten 190                                   

- Skolehelsetjenesten, Helsetjenesten 200                                   

- Økt bemanning natt 1 100                                

Opprinnelig nettoramme eksklusiv åretslønnsoppgjør 20132 343 603                           



Utviklingen i regnskapstall for helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune 2010-

2012 
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Kommentarer utvikling regnskapstall 

 For å kunne sammenligne regnskapstallene i 2012 med tidligere år, er midlene forbundet med samhandlingsreformen, 22 millioner 

kroner, skilt ut i grafen til høyre, markert med lyseblått felt  

 Den reelle økningen fra 2011 til 2012 har vært lavere enn fra 2010 til 2011, når man ser bort fra virkningene av 

samhandlingsreformen 



Utviklingen i reelle regnskapstall for helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune 

2010-2012, sortert på artsgrupper (1 av 2) 
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Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 324 398 563         332 837 786         343 656 635         8 439 223              2,5 % 62,4 % 10 818 850           3,1 % 39,2 %

Forbruksvarer og tjenester 27 048 034           26 143 932           29 244 649           -904 102               -3,5 % -6,7 % 3 100 717              10,6 % 11,2 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 8 153 707              8 164 085              9 995 904              10 378                   0,1 % 0,1 % 1 831 819              18,3 % 6,6 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 44 630 181           50 701 824           76 644 560           6 071 643              12,0 % 44,9 % 25 942 736           33,8 % 94,1 %

Overføringer uten krav til motytelser 27 942 347           29 606 622           25 870 008           1 664 275              5,6 % 12,3 % -3 736 613            -14,4 % -13,6 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 3 578 073              2 758 831              3 348 980              -819 242               -29,7 % -6,1 % 590 149                 17,6 % 2,1 %

Salgsinntekter -25 320 357          -24 540 007          -24 490 200          780 350                 -3,2 % 5,8 % 49 807                   -0,2 % 0,2 %

Refusjoner m/krav til motytelser -69 002 792          -75 177 357          -87 185 167          -6 174 565            8,2 % -45,6 % -12 007 810          13,8 % -43,5 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -3 602 122            -2 529 569            -1 725 565            1 072 553              -42,4 % 7,9 % 804 004                 -46,6 % 2,9 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -4 772 092            -1 382 106            -1 200 743            3 389 986              -245,3 % 25,1 % 181 364                 -15,1 % 0,7 %

Totalt 333 053 540         346 584 039         374 159 061         13 530 500           3,9 % 100,0 % 27 575 022           7,4 % 100,0 %

0 400.000.000 -100.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 

Lønn 

Kjøp av tjenester 

Forbruksv.og tj. 

Overføringer uten  

krav til motytelser 

Kjøp, vedlikeh. av driftsm. 

Finansutgifter 

Salgsinntekter 

Refusjoner  

Overføringer til andre 

uten krav til motytelser 

Finansinntekter  

2011 

2012 

2010 

* For lønnspostene er  lønnsveksten for kommunal sektor benyttet i beregningen av reelle beløp. For øvrige poster er kommunal deflator benyttet  



Utviklingen i reelle regnskapstall for helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune 

fra 2011 til 2012 

 I 2012 har helse- og sosialsektoren reelt sett brukt 27,5 millioner kroner mer enn de brukte i 2011. I dette ligger 

også 22 millioner kroner forbundet med samhandlingsreformen. Dersom disse midlene trekkes ut har det vært en 

økning på 5,5 millioner kroner 

– Fra 2010 til 2011 har den reelle økningen vært 13,5 millioner kroner  

– I disse beregningene er det benyttet lønnsvekst på lønnspostene og generell deflator på øvrige poster  

 Det er artene lønn inkludert sosiale utgifter, kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon og refusjoner med 

krav til motytelser  som endrer seg mest fra 2010 til 2012 

– Fra 2011 til 2012 er det særlig kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon  
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Utviklingen i reelle regnskapstall for helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune 

2010-2012, sortert på enhet 
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Enhet

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Fellesområde Helse- og Sosialsektoren 1 227 226              2 927 630              24 612 436           1 700 405              58,1 % 12,2 % 21 684 806           88,1 % 72,7 %

Sosial- og barnevernstjenesten 42 052 254           42 518 898           45 029 562           466 643                 1,1 % 3,3 % 2 510 664              5,6 % 8,4 %

NAV Samarbeid 20 009 014           25 324 204           21 276 658           5 315 190              21,0 % 38,1 % -4 047 546            -19,0 % -13,6 %

Boveiledertjenesten 60 503 998           64 316 540           66 321 279           3 812 543              5,9 % 27,3 % 2 004 739              3,0 % 6,7 %

Kjøkkentjenesten 7 533 945              7 210 401              7 608 339              -323 543               -4,5 % -2,3 % 397 938                 5,2 % 1,3 %

Helsetjenesten 39 270 492           40 977 463           42 006 338           1 706 971              4,2 % 12,2 % 1 028 876              2,4 % 3,5 %

Feviktun 32 086 890           32 437 182           32 819 015           350 292                 1,1 % 2,5 % 381 834                 1,2 % 1,3 %

Frivolltun 43 093 462           43 036 816           45 890 361           -56 646                  -0,1 % -0,4 % 2 853 545              6,2 % 9,6 %

Frivoll ute - hjemmetjeneste 47 111 942           48 235 762           48 463 035           1 123 820              2,3 % 8,1 % 227 273                 0,5 % 0,8 %

Berge Gård - hjemmetjeneste 31 744 910           31 299 603           33 464 611           -445 307               -1,4 % -3,2 % 2 165 007              6,5 % 7,3 %

Bestillerenheten 5 769 941              6 061 439              6 667 427              291 498                 4,8 % 2,1 % 605 989                 9,1 % 2,0 %

Helse- og sosialsektoren 330 404 073         344 345 937         374 159 061         13 941 864           4,0 % 100,0 % 29 813 124           8,0 % 100,0 %

Kommentarer utvikling 2010-2012 

 Følgende enheter har størst reell vekst i perioden 2010 til 2012 

– Sosial- og barneverntjenesten  

– Boveiledertjenesten 

– Helsetjenesten 

– Frivolltun 

– Berge gård 

 Sosial- og barnevernstjeneste, Boveiledertjenesten og Frivolltun hadde også store avvike mellom budsjett og 

regnskap i 2012. Feviktun og Frivoll ute hadde også store avvik mellom budsjett og regnskap i 2012, men har 

ikke hatt en vekst i forbruk  



Tall på antall årsverk varierer noe avhengig av hvilken kilde tallene hentes fra  

Utviklingen i brutto lønnskostnader i perioden 2010-2012 
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Utvikling i lønnskostnader, nominelle kroner 
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Utvikling i antall årsverk Kommentarer 

 Budsjettavviket på lønn i 2012 er 6 prosentpoeng lavere 

enn for 2011 

 Den reelle økningen i lønnskostnader har vært konstant 

over perioden 

 Økningen i brutto årsverk har vært stor fra 2011 til 2012, 

sammenlignet med foregående år 

 Isolert sett har lønnsrammene hatt en tilfredsstillende 

økning i forhold til økningen i brutto årsverk. Imidlertid 

var aktiviteten i 2011 for høy sammenlignet med tildelte 

rammer. Dette er også tilfellet i 2012, noe som tyder på 

at sektoren ikke har klart å redusere merforbruket fra 

foregående år  



Utviklingen i de ulike lønnspostene i perioden 2010-2012, beløp i 2012-kroner 

- 60 - 

200.000.000 

35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

190.000.000 

185.000.000 

195.000.000 

Andre 

lønnsutgifter 

Lønn overtid Lønn 

ekstrahjelp/engasjement 

Lønn vikarer Fastlønn 

(inkl. tillegg) 

+2.183.097 
(+6%) 

+904.557 
(+3%) 

-4.097.687 
(-24%) 

+2.440.260 
(+46%) 

+2.560.612 
(+117%) 

-6.957.157 
(-19%) 

+1.693.304 
(+6%) 

+7.994.176 
(+4%) 

Lønnsrefusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter 

2012 2010 2011 



Utviklingen i kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon i perioden 2010-2012 
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Utvikling i kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon, nominelle kroner 
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Kommentarer 

■ Både i 2010, 2011 og 2012 har det vært et merforbruk i forhold til budsjett på kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 

■ Spesielt fra 2011 til 2012 har det vært en stor økning på bruk av midler til dette formålet  

 



Utviklingen i refusjoner med krav til motytelser i perioden 2010-2012 
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Utvikling i totale refusjoner 2010-

2012, nominelle kroner 
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Kommentarer 

■ I både 2010 og 2011 var det en stor merinntekt på totale refusjoner. For 2012 var dette ikke tilfellet  

■ Merinntektene i 2010 og 2011 kan tenkes å ha bidratt til bedret resultat for sektoren 

■ 2012 er første året hvor refusjonene er budsjettert realistisk  

 



Utvikling i kostnader forbundet med sykefravær 2010-2012, beløp i 2012-kroner 
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Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Vikar sykdom i agp 4 472 383              3 629 147              4 917 392              -843 237               -23,2 % 24,7 % 1 288 245              26,2 % 53,0 %

Vikar sykdom utover agp 11 158 402           8 517 195              5 685 586              -2 641 206            -31,0 % 77,5 % -2 831 610            -49,8 % -116,5 %

Vikar foreldrepermisjon 3 012 922              2 457 383              2 756 840              -555 539               -22,6 % 16,3 % 299 456                 10,9 % 12,3 %

Totale lønnsutgifter forbundet med sykefravær 18 643 707           14 603 725           13 359 817           -4 039 982            -27,7 % 118,5 % -1 243 908            -9,3 % -51,2 %

Refusjon sykepenger -13 602 901          -12 980 039          -8 913 321            622 862                 -4,8 % -18,3 % 4 066 718              -45,6 % 167,3 %

Refusjon foreldrepenger -3 686 842            -3 679 679            -4 071 119            7 163                      -0,2 % -0,2 % -391 440               9,6 % -16,1 %

Totale lønnsrefusjoner -17 289 743          -16 659 718          -12 984 439          630 025                 -3,8 % -18,5 % 3 675 278              -28,3 % 151,2 %

Nettoutgifter forbundet med sykefravær 1 353 964              -2 055 993            375 378                 -3 409 957            165,9 % 100,0 % 2 431 370              647,7 % 100,0 %

Kommentarer 

■ I 2011 var lønnsrefusjonene høyere enn kostnadene forbundet med syke-/permisjonsfravær, noe som ga en merinntekt på ca. 2 

millioner kroner. Dette var ikke tilfelle i 2010 og 2012 

■ Fra 2011 til 2012 har det vært en nedgang i lønnsutgifter forbundet med syke-/permisjonsfravær på ca. 1,2 millioner kroner. Videre 

har refusjonene blitt redusert med nesten 3,7 millioner kroner. Dette gir totalt sett et negativt utslag for sektoren  

■ Utgifter til vikarer i arbeidsgiverperioden økte med ca. 1,3 millioner kroner fra 2011 til 2012. Korttidssykefraværet har kun økt med 

0,1 prosentpoeng, og forklarer således ikke hele denne økning  

■ Analysen ovenfor indikerer at helse- og sosialsektoren ikke fullt ut klarer å tilpasse vikarbruk til fravær og refusjoner  

 

 



Regnskapsanalyse – detaljanalyse for 2012 
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Overordnet vurdering av resultatet for sektoren i 2012 

 Fra 2011 til 2012 var det en svært negativ utvikling i resultatet til helse- og sosialsektoren, med et økt merforbruk 

på ca. 10 millioner kroner (nominelle beløp) 

 I 2012 var det artene lønn inkl. sosiale utgifter og kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon som sto for den 

største andelen av avviket 

 Enhetene med størst andel av avviket i 2012 var 

– Sosial- og barneverntjenesten 

– Boveiledertjenesten 

– Feviktun 

– Frivolltun 

– Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester 

 Den reelle veksten fra 2011 til 2012 har vært 2%, dersom samhandlingsreformen holdes utenfor. For perioden 

2010 til 2011 var veksten høyere 

 Følgende enheter har størst reell vekst i perioden 2010 til 2012 
– Sosial- og barneverntjenesten  

– Boveiledertjenesten 

– Helsetjenesten 

– Frivolltun 

– Berge gård 
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Avviksanalyse sortert på artsgruppe for regnskapsåret 2012 – lønnsposter 
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Artsgruppe

Regnskap 

2011

Regnskap

2012

Budsjett (end.)

2012

Busjett (oppr.)

2013

Avvik 

2012 [kr]

Avvik 

2012 [%]

Andel av 

totalt avvik

Fastlønn (inkl. tillegg) 183 310 079       198 819 968       211 244 878       206 166 000       12 424 910          6 % -142 %

Lønn vikarer 28 921 693          31 012 039          19 723 772          18 008 000          -11 288 267        -57 % 129 %

Lønn ekstrahjelp/engasjement 5 103 689            7 753 201            2 162 000            650 000               -5 591 201          -259 % 64 %

Lønn overtid 2 105 588            4 752 529            1 078 000            810 000               -3 674 529          -341 % 42 %

Andre lønnsutgifter 35 227 685          29 714 863          32 065 408          34 522 000          2 350 545            7 % -27 %

Pensjonsutgifter 29025439,71 31 908 787          32 082 000          35 145 000          173 213               1 % -2 %

Arbeidsgiveravgift 36 034 727          39 695 248          36 520 000          39 537 000          -3 175 248          -9 % 36 %

Totalt lønnsrelaterte kostnader 319 728 901       343 656 635       334 876 058       334 838 000       -8 780 577          -3 % 100 %

Lønnsrefusjoner -16 409 343        -12 984 439        -13 495 545        -2 212 000          -511 106              4 % -

Kommentarer Avvik mellom regnskap og budsjett 2012, lønn 

■ Avvikene er betydelige på alle typer lønnsutgifter, også 

på fastlønn 

■ Avvikene på fastlønn og vikarer veier samlet sett opp for 

hverandre. Dette skyldes at innleie i grunnturnusen 

budsjetteres som fastlønn og regnskapsføres som vikarer 

■ Helse- og sosialsektoren brukte i 2012 ca. 30,5 millioner 

kroner på variable lønnsutgifter etter fratrekk for 

lønnsrefusjoner 

■ Lønnsbudsjettet for 2013 ligger på samme nivå som for 

budsjett 2012. Dette krevere tiltak for å redusere 

lønnskostnadene sammenlignet med faktisk utgiftsnivå i 

2012 for å overholde budsjettrammene  

■ Som det fremgår av grafen bør det fokuseres på rett 

fastlønnsbudsjettering og realistisk vikarbudsjett for å 

sikre at budsjettet blir et godt styringsverktøy, kombinert 

med tett oppfølging av utgiftsutviklingen gjennom året slik 

at eventuelle korrigerende tiltak kan iverksettes raskt 
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Avviksanalyse sortert på artsgruppe for regnskapsåret 2012 – kjøp av tjenester 
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Artsgruppe

Regnskap 

2011

Regnskap

2012

Budsjett (end.)

2012

Busjett (oppr.)

2013

Avvik 

2012 [kr]

Avvik 

2012 [%]

Andel av 

totalt avvik

Kjøp av statlige tjeneste 1 914 199            23 925 565          24 112 771          24 236 000          187 206               1 % -3 %

Opphold i statlige institusjoner 638 580               1 597 179            630 000               300 000               -967 179              -154 % 17 %

Kjøp av fylkeskomm.tjenester -                        1 608                    -                        -                        -1 608                  - 0 %

Spesialist-/spesialunders./utredning 85 877                  67 382                  53 000                  43 000                  -14 382                -27 % 0 %

Kjøp av tjenester fra andre kommuner 2 316 291            1 906 173            840 300               350 000               -1 065 873          -127 % 19 %

Kjøp av tjenester fra interkomm.tiltak 4 072 172            6 362 311            5 224 000            4 860 000            -1 138 311          -22 % 20 %

Kjøp av private tjenester 28 439 868          30 307 315          28 398 240          19 826 000          -1 909 075          -7 % 34 %

Kjøp av andre tjenester 379 018               714 899               355 000               160 000               -359 899              -101 % 6 %

Driftstilskudd leger og fysioterapeuter 11 188 642          11 762 127          11 456 000          11 973 000          -306 127              -3 % 5 %

Totalt kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 49 034 646          76 644 560          71 069 311          61 748 000          -5 575 249          -8 % 100 %

Kommentarer 

■ Det er et avvik mellom regnskap og budsjett for 2012 på nesten 5,6 millioner kroner for kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon 

■ Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk på kjøp av private tjenester, kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak, kjøp av tjenester 

fra andre kommuner og opphold i statlige institusjoner  
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Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 31 831 182           35 092 400           42 343 848           3 261 218              9,3 % 736,8 % 7 251 448              17,1 % 318,8 %

Forbruksvarer og tjenester 6 481 778              6 388 193              8 026 150              -93 585                  -1,5 % -21,1 % 1 637 957              20,4 % 72,0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 222 620              1 090 516              1 468 457              -132 103               -12,1 % -29,8 % 377 940                 25,7 % 16,6 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 9 840 541              10 189 444           14 406 795           348 902                 3,4 % 78,8 % 4 217 352              29,3 % 185,4 %

Overføringer uten krav til motytelser 4 759 099              4 850 299              4 647 884              91 200                   1,9 % 20,6 % -202 415               -4,4 % -8,9 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 1 958 894              846 150                 1 204 294              -1 112 744            -131,5 % -251,4 % 358 144                 29,7 % 15,7 %

Totatale utgifter 56 094 114           58 457 002           72 097 428           2 362 888              4,0 % 533,8 % 13 640 425           18,9 % 599,7 %

Salgsinntekter -339 195               -292 091               -438 271               47 103                   -16,1 % 10,6 % -146 180               33,4 % -6,4 %

Refusjoner m/krav til motytelser -8 423 408            -13 997 922          -25 215 393          -5 574 514            39,8 % -1259,4 % -11 217 471          44,5 % -493,1 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -2 459 699            -840 125               -1 118 800            1 619 574              -192,8 % 365,9 % -278 675               24,9 % -12,3 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -2 559 583            -571 994               -295 402               1 987 588              -347,5 % 449,0 % 276 592                 -93,6 % 12,2 %

Totale inntekter -13 781 885          -15 702 133          -27 067 866          -1 920 248            12,2 % -433,8 % -11 365 733          42,0 % -499,7 %

Totalt for Sosial- og barneverntjenesten 42 312 230           42 754 870           45 029 562           442 640                 1,0 % 100,0 % 2 274 692              5,1 % 100,0 %

Kommentarer 

■ Sosial- og barneverntjenesten har fra 2011 til 2012 hatt en stor vekst i lønnsutgifter, forbruksvarer og tjenester og kjøp av tjenester 

som erstatter egenproduksjon 

■ Enheten har økte refusjoner på om lag 11 millioner i samme periode. Dette veier til dels opp for økte utgifter 

■ Totalt sett har Sosial- og barneverntjenesten hatt en reell vekst på 1% fra 2010 til 2011 og 5,1% fra 2011 til 2012   



Sosial- og barneverntjenesten – analyse av regnskapet 2012  

- 69 - 

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Kjøp av statlige tjeneste 1 424 697              1 000 000              -                          1 000 000              -424 697               -42 % 12 %

Opphold i statlige institusjoner 1 597 179              630 000                 -                          630 000                 -967 179               -154 % 27 %

Kjøp av tjenester fra andre kommuner 631 123                 400 000                 -                          400 000                 -231 123               -58 % 6 %

Kjøp av tolketjenester 12 815                   20 000                   -                          20 000                   7 185                      36 % 0 %

Kjøp av private tjenester 10 230 335           6 082 000              2 491 770              8 573 770              -1 656 565            -19 % 46 %

Kjøp fra andre (fra lønn) 510 647                 150 000                 -                          150 000                 -360 647               -240 % 10 %

Totale utgifter kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 14 406 795           8 282 000              2 491 770              10 773 770           -3 633 025            -34 % 100 %

Detaljering av arten «kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon» 

Art

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 42 343 848           37 196 000           5 147 848              42 343 848           -0                            0 % 0 %

Forbruksvarer og tjenester 8 026 150              7 192 000              -                          7 192 000              -834 150               -12 % 18 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 468 457              1 170 000              -                          1 170 000              -298 457               -26 % 7 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 14 406 795           8 282 000              2 491 770              10 773 770           -3 633 025            -34 % 79 %

Overføringer uten krav til motytelser 4 647 884              4 000 000              647 884                 4 647 884              0                              0 % 0 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 1 204 294              -                          1 204 294              1 204 294              0                              0 % 0 %

Totale utgifter 72 097 428           57 840 000           9 491 796              67 331 796           -4 765 632            -7 % 104 %

Salgsinntekter -438 271               -3 245 000            2 806 729              -438 271               0                              0 % 0 %

Refusjoner m/krav til motytelser -25 215 393          -15 325 000          -9 711 323            -25 036 323          179 070                 -1 % -4 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -1 118 800            -                          -1 118 800            -1 118 800            -                          0 % 0 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -295 402               -                          -295 402               -295 402               -                          0 % 0 %

Totale inntekter -27 067 866          -18 570 000          -8 318 796            -26 888 796          179 070                 -1 % -4 %

Totalt for Sosial- og barneverntjenesten 45 029 562           39 270 000           1 173 000              40 443 000           -4 586 562            -11 % 100 %



Sosial- og barneverntjenesten – forklaring av merforbruket 

 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon står for 79% av det totale avviket innenfor Sosial- og 

barneverntjenesten  

– Opphold i statlige institusjoner: - 967 179 kroner 

 Barnevernet står for størsteparten av denne utgiften  

 430 000 kroner skyldes ekstrautgifter for funksjonshemmede barn 

– Kjøp av private tjenester: - 1 656 565 kroner 

 Fikk i gjennom året ca. 2,5 millioner kroner i økte budsjettrammer på denne posten 

 Ca. 1,5 millioner av dette merforbruket står sosialtjenesten for, særlig grunnet større utgifter enn beregnet til 

ressurskrevende brukere 

 Videre står forbruksvarer og tjenester for 18% av det totale avviket innenfor enheten 

– Forbruksmateriell (rengjøring/merkemateriell/veisalt): - 177 143 kroner  

– Annet vedr. kurs, opplær.: - 349 695 kroner 

– Utg. dekn. fosterhjem, besøkshjem: - 210 488 kroner 

– Det er ikke forklart hva overnevnte avvik skyldes 

 Barneverntjenesten hadde i 2012 en økning på 3 i antall omsorgsovertakelser  

 Barneverntjenesten hadde i 2012 en økning på 10 i antall i fosterhjem 
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Kommentarer 

■ Boveiledertjenesten har fra 2011 til 2012 hatt en svak lønnsvekst på 3,6%. Refusjonsinntektene har økte med 4,5%. Totalt sett har 

boveiledertjenesten hatt en reduksjon i sin bruk på 0,9% i perioden 

■ Fra 2010 til 2011 hadde derimot enheten en reell vekst på 8,9%. Dette skyldtes i all hovedsak økte lønnsutgifter uten tilsvarende 

økning i refusjoner 

Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 61 303 721           66 886 773           69 117 198           5 583 052              8,3 % 93,9 % 2 230 425              3,6 % -354,3 %

Forbruksvarer og tjenester 2 212 204              2 674 943              2 472 644              462 740                 17,3 % 7,8 % -202 299               -9,1 % 32,1 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 319 643                 622 635                 696 235                 302 993                 48,7 % 5,1 % 73 600                   23,0 % -11,7 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 16 045 213           16 603 810           15 868 811           558 597                 3,4 % 9,4 % -735 000               -4,6 % 116,7 %

Overføringer uten krav til motytelser 1 741 903              1 671 641              612 017                 -70 261                  -4,2 % -1,2 % -1 059 624            -60,8 % 168,3 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 3 270                      2 640                      693                         -630                       -23,9 % 0,0 % -1 947                    -59,5 % 0,3 %

Totatale utgifter 81 625 954           88 462 443           88 767 598           6 836 490              7,7 % 115,0 % 305 155                 0,3 % -48,5 %

Salgsinntekter -305 679               -246 608               -266 357               59 071                   -24,0 % 1,0 % -19 749                  6,5 % 3,1 %

Refusjoner m/krav til motytelser -20 315 590          -21 264 946          -22 179 962          -949 356               4,5 % -16,0 % -915 016               4,5 % 145,3 %

Totale inntekter -20 621 269          -21 511 554          -22 446 319          -890 285               4,1 % -15,0 % -934 765               4,2 % 148,5 %

Totalt for Boveiledertjenesten 61 004 685           66 950 890           66 321 279           5 946 205              8,9 % 100,0 % -629 611               -0,9 % 100,0 %
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Detaljering av arten «lønn inkl. sosiale utgifter» 

Artsgruppe

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 69 117 198           61 595 000           2 298 705              63 893 705           -5 223 493            -8 % 94 %

Forbruksvarer og tjenester 2 472 644              2 114 000              -                          2 114 000              -358 644               -17 % 6 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 696 235                 330 000                 -                          330 000                 -366 235               -111 % 7 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 15 868 811           14 979 000           828 537                 15 807 537           -61 274                  0 % 1 %

Overføringer uten krav til motytelser 612 017                 1 158 000              -                          1 158 000              545 983                 47 % -10 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 693                         -                          -                          -                          -693                       0 %

Totale utgifter 88 767 598           80 176 000           3 127 242              83 303 242           -5 464 356            -7 % 98 %

Salgsinntekter -266 357               -160 000               -106 357               -266 357               -0                            0 % 0 %

Refusjoner m/krav til motytelser -22 179 962          -20 721 000          -1 565 885            -22 286 885          -106 923               0 % 2 %

Totale inntekter -22 446 319          -20 881 000          -1 672 242            -22 553 242          -106 923               0 % 2 %

Totalt for Boveiledertjenesten 66 321 279           59 295 000           1 455 000              60 750 000           -5 571 279            -9 % 100 %

Lønn inkl. sosiale utgifter

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Fastlønn (inkl. tillegg) 39 087 573           35 607 000           1 946 705              37 553 705           -1 533 868            -4 % 27 %

Lønn vikarer 7 310 512              7 479 000              -                          7 479 000              168 488                 2 % -3 %

Lønn ekstrahjelp/engasjement 1 280 162              -                          -                          -                          -1 280 162            22 %

Lønn overtid 1 603 299              883 000                 -                          883 000                 -720 299               -82 % 13 %

Andre lønnsutgifter 5 479 723              3 389 000              -                          3 389 000              -2 090 723            -62 % 36 %

- Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 409 218                 189 000                 -                          189 000                 -220 218               -117 % 11 %

- Omsorgslønn 2 503 961              1 500 000              -                          1 500 000              -1 003 961            -67 % 48 %

- Støttekontakter 2 227 750              1 700 000              -                          1 700 000              -527 750               -31 % 25 %

- Personlig assistenter 417 195                 -                          -                          -                          -417 195               20 %

- Lærlinger 12 442                   -                          -                          -                          -12 442                  1 %

- Godtgjørelse besøkshjem 5 670                      -                          -                          -                          -5 670                    0 %

- Telefongodtgjørelse (trekkpl) 26 250                   -                          -                          -                          -26 250                  1 %

 -Motkonto telefongodtgjørelse -26 250                  -                          -                          -                          26 250                   -1 %

- Periodisert variabel lønn -96 514                  -                          -                          -                          96 514                   -5 %

Pensjonsutgifter 6 064 646              6 578 000              172 000                 6 750 000              685 354                 10 % -12 %

Arbeidsgiveravgift 8 291 283              7 659 000              180 000                 7 839 000              -452 283               -6 % 8 %

Totalt lønnsrelaterte kostnader 69 117 198           61 595 000           2 298 705              63 893 705           -5 223 493            -8 % 91 %

Lønnsrefusjoner -2 251 775            -2 021 000            -737 348               -2 758 348            -506 573               18 % 9 %

Netto lønnsutgifter 66 865 423           59 574 000           1 561 357              61 135 357           -5 730 066            -9 % 100 %



Boveiledertjenesten – forklaring av merforbruket 

 Lønn inkl. sosiale utgifter står for 94% av det totale avviket innenfor Boveiledertjenesten (brutto lønn) 

– Fastlønn står for 27% av det totale avviket innen lønn: - 1 533 868 kroner 

 Fikk i løpet av 2012 en økning i budsjettrammene på 1,9 millioner kroner 

 Det har vært en økning på 11,1 faste årsverk i løpet av året  

– Lønn ekstrahjelp/engasjement står for 22% av avviket innen lønn: - 1 280 162 kroner 

– Lønn overtid står for 13% av det totale avviket inne lønn: - 720 299 kroner 

– Andre lønnsutgifter står for 36% av lønnsavviket: - 2 090 723 kroner 

 Omsorgslønn står for 48% av avviket innenfor andre lønnsutgifter: - 1 003 961 kroner 

– 14 flere mottakere av omsorgslønn sammenlignet med 2011 

 Støttekontakter står for 25% av avviket innenfor andre lønnsutgifter: - 527 750 kroner 

– 25 flere med støttekontakt sammenlignet med 2011 

 Personlig assistenter står for 20% av avviket innenfor andre lønnsutgifter: - 417 195 kroner 

– Nytt tiltak der en bruker mottar tjeneste i eget hjem  

 Tjenesten hadde kjente kostnader på ca. 3,4 millioner kroner det ikke ble funnet plass til i budsjettet  

 Det var i tillegg lagt inn for lite ressurser til driften av de nye boligene på Landviktun, i overkant av 1 million 

kroner 

 Budsjettet ble opprinnelig redusert fra 2011 i henhold til politisk vedtak, med totalt 2,3 millioner kroner, men ble i 

løpet av året styrket med 1,9 millioner kroner  
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Detaljering av arten «lønn inkl. sosiale utgifter» 

Art

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 39 895 544           35 380 000           2 311 046              37 691 046           -2 204 498            -6 % 85 %

Forbruksvarer og tjenester 1 429 698              1 691 000              -261 346               1 429 654              -44                          0 % 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 013 894              675 000                 338 894                 1 013 894              0                              0 % 0 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 493 126                 -                          77 548                   77 548                   -415 578               -536 % 16 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 25 637                   -                          25 681                   25 681                   44                           0 % 0 %

Totale utgifter 42 857 899           37 746 000           2 491 823              40 237 823           -2 620 076            -7 % 100 %

Salgsinntekter -7 206 469            -6 600 000            -606 469               -7 206 469            -                          0 % 0 %

Refusjoner m/krav til motytelser -2 568 862            -2 042 000            -514 802               -2 556 802            12 060                   0 % 0 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -24 500                  -                          -24 500                  -                          0 % 0 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -239 052               -                          -239 052               0                              0 % 0 %

Totale inntekter -10 038 883          -8 642 000            -1 384 823            -10 026 823          12 060                   0 % 0 %

Totalt for Feviktun 32 819 015           29 104 000           1 107 000              30 211 000           -2 608 015            -9 % 100 %

Lønn inkl. sosiale utgifter

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Fastlønn (inkl. tillegg) 25 627 450           23 830 000           2 043 046              25 873 046           245 596                 1 % -11 %

Lønn vikarer 4 870 047              2 561 000              -                          2 561 000              -2 309 047            -90 % 105 %

- Vikar 475 974                -                         -                         -                         -475 974               21 %

- Vikar sykdom i agp 870 585                601 000 -                         601 000 -269 585               -45 % 12 %

- Vikar sykdom utover agp 992 759                836 000 -                         836 000 -156 759               -19 % 7 %

- Vikar foreldrepermisjon 338 253                0 -                         -                         -338 253               15 %

- Vikar ferie 1 298 342             1 024 000 -                         1 024 000 -274 342               -27 % 12 %

- Vikar kurs, møter 153 842                100 000 -                         100 000 -53 842                 -54 % 2 %

- Vikar tillegg 740 292                -                         -                         -                         -740 292               32 %

Lønn ekstrahjelp/engasjement 781 210                 390 000                 -                          390 000                 -391 210               18 %

Lønn overtid 185 275                 55 000                   -                          55 000                   -130 275               -237 % 6 %

Andre lønnsutgifter -343 513               -                          -                          -                          343 513                 -16 %

Pensjonsutgifter 4 101 822              4 174 000              131 000                 4 305 000              203 178                 5 % -9 %

Arbeidsgiveravgift 4 673 253              4 370 000              137 000                 4 507 000              -166 253               -4 % 8 %

Totalt lønnsrelaterte kostnader 39 895 544           35 380 000           2 311 046              37 691 046           -2 204 498            -6 % 100 %

Lønnsrefusjoner -2 266 000            -2 042 000            -213 036               -2 255 036            10 964                   0 % 0 %

Netto lønnsutgifter 37 629 544           33 338 000           2 098 010              35 436 010           -2 193 534            -6 % 100 %



Feviktun – forklaring av merforbruket 

 Lønn inkl. sosiale utgifter står for 85% av det totale avviket hos Feviktun: - 2 509 046 kroner (brutto lønn) 

– Lønn vikarer står for 105% av totalt avvik innen lønn: - 2 309 047 kroner 

 Ca. 1,2 millioner kroner av dette avviket er ført mot vikarposter hvor grunnen til vikarbruken ikke er spesifisert 

 Ca. 400 000 kroner er knyttet til en ressurskrevende bruker i første kvartal  

 På grunn av opplæring i forbindelse med innføring av RS måtte det leies inn vikarer for å frigjøre fagledere fra 

operativt arbeid  

– Lønn ekstrahjelp/engasjement står for 18% av totalt avvik innen lønn: - 391 219 kroner 

– Enheten skulle i følge vedtatte tiltak kutte 2,35 årsverk. Denne reduksjonen ble førstes iverksatt 27. februar 2012. Faste 

årsverk er i følge enhetens oversikt redusert med 1,2, mens brutto årsverk har økt med 0,1  

 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon står for 16% av avviket i enheten  

– Kjøp av private tjenester står for 90% av avviket innen kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon, med et avvik på 373 

697 kroner 

 Det ble kjøpt sykepleietjenester under ferieavviklingen til 416 000 kroner  

 Netto lønn er redusert med nesten 1,4 millioner kroner (i 2012-kroner) fra 2011 til 2012. Dette har trolig 

sammenheng med vedtaket om å redusere antall årsverk 

 Enheten hadde i 2011 god budsjettdisiplin med et merforbruk på kun 195 382 kroner 
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Kommentarer 

■ Frivolltun har fra 2011 til 2012 hatt en reell vekst på 5,5%. Dette skyldes en økning i postene lønn, kjøp, vedlikehold av driftsmidler 

og kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. Videre har refusjonene blitt redusert 

■ Fra 2010 til 2011 hadde derimot enheten en reduksjon i driften på 0,3% 

Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 50 860 290           51 341 831           52 323 319           481 541                 0,9 % -379,8 % 981 489                 1,9 % 39,1 %

Forbruksvarer og tjenester 1 826 743              1 840 394              1 843 524              13 651                   0,7 % -10,8 % 3 130                      0,2 % 0,1 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 237 264              895 969                 1 307 098              -341 295               -38,1 % 269,2 % 411 129                 31,5 % 16,4 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 146 912                 59 676                   641 198                 -87 236                  -146,2 % 68,8 % 581 521                 90,7 % 23,2 %

Overføringer uten krav til motytelser 7 789                      16 605                   1 803                      8 816                      53,1 % -7,0 % -14 802                  -821,0 % -0,6 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 1 378                      3 667                      43 651                   2 289                      62,4 % -1,8 % 39 985                   91,6 % 1,6 %

Totatale utgifter 54 080 375           54 158 141           56 160 593           77 766                   0,1 % -61,3 % 2 002 452              3,6 % 79,8 %

Salgsinntekter -7 364 620            -7 119 550            -7 197 562            245 069                 -3,4 % -193,3 % -78 012                  1,1 % -3,1 %

Refusjoner m/krav til motytelser -2 897 293            -3 641 027            -2 915 011            -743 734               20,4 % 586,5 % 726 016                 -24,9 % 28,9 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -26 093                  -15 510                  -70 651                  10 583                   -68,2 % -8,3 % -55 141                  78,0 % -2,2 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -283 516               -                          -87 008                  283 516                 -223,6 % -87 008                  100,0 % -3,5 %

Totale inntekter -10 571 521          -10 776 087          -10 270 232          -204 566               1,9 % 161,3 % 505 855                 -4,9 % 20,2 %

Totalt for Frivolltun 43 508 854           43 382 054           45 890 361           -126 800               -0,3 % 100,0 % 2 508 307              5,5 % 100,0 %



Frivolltun – analyse av regnskapet 2012 
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Detaljering av arten «lønn inkl. sosiale utgifter» 

Art

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 52 323 319           42 588 000           6 227 420              48 815 420           -3 507 899            -7 % 93 %

Forbruksvarer og tjenester 1 843 524              2 035 000              -191 476               1 843 524              0                              0 % 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 307 098              1 364 000              -56 902                  1 307 098              0                              0 % 0 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 641 198                 43 000                   335 386                 378 386                 -262 812               -69 % 7 %

Overføringer uten krav til motytelser 1 803                      -                          1 803                      1 803                      -                          0 % 0 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 43 651                   -                          43 651                   43 651                   -0                            0 % 0 %

Totale utgifter 56 160 593           46 030 000           6 359 882              52 389 882           -3 770 711            -7 % 100 %

Salgsinntekter -7 197 562            -7 100 000            -97 562                  -7 197 562            -0                            0 % 0 %

Refusjoner m/krav til motytelser -2 915 011            -                          -2 918 661            -2 918 661            -3 650                    0 % 0 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -70 651                  -                          -70 651                  -70 651                  0                              0 % 0 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -87 008                  -                          -87 008                  -87 008                  -0                            0 % 0 %

Totale inntekter -10 270 232          -7 100 000            -3 173 882            -10 273 882          -3 650                    0 % 0 %

Totalt for Frivolltun 45 890 361           38 930 000           3 186 000              42 116 000           -3 774 361            -9 % 100 %

Lønn inkl. sosiale utgifter

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Fastlønn (inkl. tillegg) 31 726 993           27 510 000           5 349 420              32 859 420           1 132 427              3 % -32 %

Lønn vikarer 6 825 850              4 211 000              324 000                 4 535 000              -2 290 850            -51 % 65 %

- Vikar 838 468                -                         -                         -                         -838 468               37 %

- Vikar sykdom i agp 975 478                954 000                43 000                   997 000                21 522                   2 % -1 %

- Vikar sykdom utover agp 1 018 323             744 000                268 000                1 012 000             -6 323                   -1 % 0 %

- Vikar foreldrepermisjon 905 322                -                         13 000                   13 000                   -892 322               -6864 % 39 %

- Vikar ferie 1 763 660             2 234 000             -                         2 234 000             470 340                21 % -21 %

- Vikar kurs, møter 190 374                279 000                -                         279 000                88 626                   32 % -4 %

- Vikar tillegg 1 134 226             -                         -                         -                         -1 134 226           50 %

Lønn ekstrahjelp/engasjement 1 478 656              1 355 000              -                          1 355 000              -123 656               -9 % 4 %

Lønn overtid 847 350                 13 000                   -                          13 000                   -834 350               -6418 % 24 %

Andre lønnsutgifter -26 486                  560 000                 -                          560 000                 586 486                 105 % -17 %

Pensjonsutgifter 5 287 030              4 176 000              271 000                 4 447 000              -840 030               -19 % 24 %

Arbeidsgiveravgift 6 183 926              4 763 000              283 000                 5 046 000              -1 137 926            -23 % 32 %

Totalt lønnsrelaterte kostnader 52 323 319           42 588 000           6 227 420              48 815 420           -3 507 899            -7 % 100 %

Lønnsrefusjoner -2 729 191            -2 729 191            -                          -2 729 191            -                          0 % 0 %

Netto lønnsutgifter 49 594 128           39 858 809           6 227 420              46 086 229           -3 507 899            -8 % 100 %



Frivolltun – forklaring av merforbruket 

 Lønn inkl. sosiale utgifter står for 93% av det totale avviket hos Frivolltun: - 3 507 899 kroner (brutto lønn) 

– Det er et positivt avvik på 32% av totalt avvik (-1 132 427 kroner) på fastlønn. Dette må sees opp mot måten lønnspostene 

budsjetteres og regnskapsføres på. Avviket på vikarer veies tildels opp mot avviket på fastlønn. Likevel er det avvik på 

vikarer på -1 158 424,- 

– Lønn vikarer står for 65% av avviket innen lønn: - 2 290 850 kroner 

 I overkant av 1,9 millioner kroner av dette avviket er ført mot vikarposter hvor grunnen til vikarbruken ikke er spesifisert 

 Det er et betydelig avvik mellom regnskap og budsjett på vikar foreldrepermisjon. Imidlertid skal dette være reflektert i 

lønnsrefusjonen enheten har mottatt  

– Lønn overtid står for 24% av avviket innen lønn: - 834 350 kroner 

– Pensjonsutgifter står for 24% av avviket innen lønn: - 840 030 kroner 

 Dette har trolig sammenheng med det store avviket til vikarbruk 

– Arbeidsgiveravgift står for 32% av avviket innen lønn: - 1 137 926 kroner 

 Dette har trolig sammenheng med det store avviket til vikarbruk 

– Antall faste årsverk har vært stabile fra 2011 til 2012, mens antall brutto årsverk har økt med 3,9 

– I følge Deloittes analyse har netto lønnsbudsjett økt med 2,3 millioner i 2012-kroner fra 2011 til 2012 

 Det har vært en stor økning i brukerrettet tid 

– Det kan stilles spørsmålstegn ved om enheten har fått tilført tilstrekkelig med ressurser til denne aktivitetsøkningen 

- 78 - 



Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester – analyse av regnskapet 2012  

- 79 - 

Detaljering av arten «lønn inkl. sosiale utgifter» 

Lønn inkl. sosiale utgifter

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Fastlønn (inkl. tillegg) 24 409 005           26 862 000           2 919 418              29 781 418           5 372 413              18 % -303 %

Lønn vikarer 5 042 864              1 565 000              293 000                 1 858 000              -3 184 864            -171 % 179 %

- Vikar 609 820                -                         -                         -                         -609 820               19 %

- Vikar sykdom i agp 917 574                399 000                66 000                   465 000                -452 574               -97 % 14 %

- Vikar sykdom utover agp 794 368                339 000                217 000                556 000                -238 368               -43 % 7 %

- Vikar foreldrepermisjon 262 679                -                         10 000                   10 000                   -252 679               -2527 % 8 %

- Vikar ferie 1 611 688             632 000                -                         632 000                -979 688               -155 % 31 %

- Vikar kurs, møter 144 526                -                         -                         -                         -144 526               5 %

- Vikar tillegg 702 209                195 000                -                         195 000                -507 209               -260 % 16 %

Lønn ekstrahjelp/engasjement 2 604 180              -                          73 000                   73 000                   -2 531 180            -3467 % 143 %

Lønn overtid 1 370 442              2 000                      -                          2 000                      -1 368 442            -68422 % 77 %

Andre lønnsutgifter 1 585 330              1 872 000              22 000                   1 894 000              308 670                 16 % -17 %

Pensjonsutgifter 4 388 680              4 621 000              -167 000               4 454 000              65 320                   1 % -4 %

Arbeidsgiveravgift 5 384 150              4 937 000              18 000                   4 955 000              -429 150               -9 % 24 %

Totalt lønnsrelaterte kostnader 44 784 651           39 859 000           3 158 418              43 017 418           -1 767 233            -4 % 100 %

Lønnsrefusjoner -1 275 215            -                          -1 282 418            -1 282 418            -7 203                    1 % 0 %

Netto lønnsutgifter 43 509 436           39 859 000           1 876 000              41 735 000           -1 774 436            -4 % 100 %

Art

Regnskap 

2012

Budsjett (oppr.) 

2012

Budsjett-

endringer 2012

Budsjett (end.)

2012

Budsjett (oppr.)

2013

Avvik 2012 

[kr]

Avvik 2012 

[%]

Andel av totalt 

avvik 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 44 784 651           39 859 000           3 158 418              43 017 418           43 717 000           -1 767 233            -4 % 55 %

Forbruksvarer og tjenester 2 157 050              1 943 000              -                          1 943 000              1 910 000              -214 050               -11 % 7 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 571 549              1 276 000              -                          1 276 000              1 276 000              -295 549               -23 % 9 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 873 992              300 000                 2 649 319              2 949 319              300 000                 -924 673               -31 % 29 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 377                         -                          -                          -                          -                          -377                       0 %

Totale utgifter 52 387 619           43 378 000           5 807 737              49 185 737           47 203 000           -3 201 882            -7 % 100 %

Salgsinntekter -51                          -                          -                          -                          -                          51                           0 %

Refusjoner m/krav til motytelser -3 924 533            -                          -3 931 737            -3 931 737            -                          -7 204                    0 % 0 %

Totale inntekter -3 924 584            -                          -3 931 737            -3 931 737            -                          -7 153                    0 % 0 %

Totalt for Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester 48 463 035           43 378 000           1 876 000              45 254 000           47 203 000           -3 209 035            -7 % 100 %



Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester – forklaring av merforbruket (1 av 2) 

 Lønn inkl. sosiale utgifter står for 55% av det totale avvik i Hjemmebaserte tjenester: - 1 767 233 kroner (brutto 

lønn) 

– Det er et stort positivt avvik på fastlønn på over 5 millioner kroner. Dette må sees opp mot måten lønnspostene budsjetteres 

og regnskapsføres på. Avviket på vikarer veies i sin helhet opp mot avviket på fastlønn 

– Lønn vikarer har et avvik på 179% av det totale avviket innen lønn: - 3 184 864 kroner 

 I overkant av 1,1 millioner kroner av dette avviket er ført mot vikarposter hvor grunnen til vikarbruken ikke er spesifisert 

 Det er et avvik på -452 574 kroner til vikar sykdom i agp. Dette forholdet skal i utgangspunktet hensynstas gjennom 

tildelingsmodellen i budsjettet. Korttidsfraværet for Frivoll og Fevik ute er henholdsvis 2,5% og 2,6%, noe som er 

høyere enn det de blir kompensert for 

 Det er et avvik på i underkant av 1 million kroner til vikar ferie. Enheten skal i utgangspunktet kompenseres for innleie 

av ferievikarer gjennom tildelingsmodellen  

– Lønn ekstrahjelp/engasjement har et avvik på 143% av totale avviket innen lønn: - 2 531 180 kroner  

– Lønn overtid har et avvik på 77% av det totale avviket innen lønn: - 1 368 442 kroner 

– Det er et avvik på nesten 500 000 kroner i arbeidsgiveravgift. Dette kan henge sammen med økt forbruk av lønn generelt 

sett 

– Det har vært en reduksjon på 5,6 i antall faste årsverk fra 2011 til 2012. Antall brutto årsverk har blitt redusert med 5,8. 

Enheten ble pålagt å redusere 7,74 årsverk ved inngangen av 2012 

– I følge Deloittes analyse har netto lønnsbudsjett blitt redusert med 829 304 kroner i 2012-kroner fra 2011 til 2012 

– 1,3 millioner av merforbruket er rettet mot en ressurskrevende bruker. Dette var ikke inkludert i budsjettet  
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Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester – forklaring av merforbruket (2 av 2) 

 Enheten har et merforbruk på kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon på 924 673 kroner 

– Kjøp av tjenester fra andre kommuner står for 33% av avviket innen kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon: - 302 

910,- 

– Kjøp av private tjenester står for 67% av avviket innen kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon: - 620 164,- 

 Det har vært en stor økning i brukerrettet tid 

– 1, 6 millioner av merforbruket på lønn skyldes denne aktivitetsøkningen  
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Kommentarer 

■ Berge gård har både fra 2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 hatt en svak reell vekst på henholdsvis 2% og 2,4% 

■ Fra 2011 til 2012 er det postene lønn og kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon som har det største veksten. Videre er 

det en økning i refusjoner på ca. 10% 

■ I perioden 2010 til 2011 er det kjøp, vedlikehold av driftsmidler som står for den største veksten. I tillegg ble refusjonene redusert 

med 38%  

Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 34 530 176           34 813 132           35 546 978           282 957                 0,8 % 44,0 % 733 845                 2,1 % 92,4 %

Forbruksvarer og tjenester 1 033 774              944 183                 941 692                 -89 591                  -9,5 % -13,9 % -2 491                    -0,3 % -0,3 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 488 114                 1 269 008              1 356 672              780 895                 61,5 % 121,3 % 87 663                   6,5 % 11,0 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 32 339                   28 934                   314 680                 -3 405                    -11,8 % -0,5 % 285 746                 90,8 % 36,0 %

Overføringer uten krav til motytelser 5 283                      203                         4 174                      -5 080                    -2501,8 % -0,8 % 3 970                      95,1 % 0,5 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 2 056                      2 506                      165                         450                         18,0 % 0,1 % -2 341                    -1419,0 % -0,3 %

Totatale utgifter 36 091 742           37 057 967           38 164 360           966 225                 2,6 % 150,1 % 1 106 393              2,9 % 139,4 %

Salgsinntekter -1 253 387            -2 349 847            -2 412 744            -1 096 460            46,7 % -170,3 % -62 897                  2,6 % -7,9 %

Refusjoner m/krav til motytelser -2 811 426            -2 037 423            -2 265 855            774 003                 -38,0 % 120,2 % -228 432               10,1 % -28,8 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -                          28                           -21 150                  28                           100,0 % 0,0 % -21 178                  100,1 % -2,7 %

Totale inntekter -4 064 813            -4 387 242            -4 699 749            -322 429               7,3 % -50,1 % -312 508               6,6 % -39,4 %

Totalt for Berge gård 32 026 929           32 670 726           33 464 611           643 796                 2,0 % 100,0 % 793 885                 2,4 % 100,0 %



Helsetjenesten – utvikling i regnskapstall 2010-2012, beløp i 2012-kroner 
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Kommentarer 

■ Helsetjenesten har fra 2011 til 2012 hatt en reduksjon i sitt utgiftsnivå på nesten 1 million kroner, tilsvarende 1,9%. Dette skyldes 

at nivået på lønn, kjøp, vedlikehold av driftsmidler og finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner har gått ned 

■ Videre har de totale inntektene i enheten blitt redusert med 25,3% i samme periode. Det er spesielt overføringer til andre uten krav 

til motytelser som har gått ned 

■ Fra 2010 til 2011 har den totale reelle veksten vært 4,1%. Dette skyldes i all hovedsak en stor økning i lønn 

 

Artsgruppe

Regnskap

2010

Regnskap

2011

Regnskap

2012

Utvikling fra

2010 til 2011 [kr]

Utvikling fra

2010 til 2011 [%]

Andel av total 

økning fra 

2010 til 2011

Utvikling fra

2011 til 2012 [kr]

Utvikling fra

2011 til 2012 [%]

Andel av total 

økning fra 

2011 til 2012

Lønn inkl. sosiale utgifter 25 196 771           27 440 170           27 177 896           2 243 399              8,2 % 133,1 % -262 275               -1,0 % -31,1 %

Forbruksvarer og tjenester 3 905 815              3 943 741              4 100 262              37 926                   1,0 % 2,2 % 156 521                 3,8 % 18,5 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 392 224              1 440 477              1 137 560              48 253                   3,3 % 2,9 % -302 917               -26,6 % -35,9 %

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 15 794 588           16 507 972           16 479 771           713 383                 4,3 % 42,3 % -28 201                  -0,2 % -3,3 %

Overføringer uten krav til motytelser 95 209                   79 360                   11 750                   -15 850                  -20,0 % -0,9 % -67 610                  -575,4 % -8,0 %

Finansutgifter og andre finansieringstransaksjoner 413 121                 508 114                 86 526                   94 993                   18,7 % 5,6 % -421 588               -487,2 % -49,9 %

Totatale utgifter 46 797 729           49 919 834           48 993 766           3 122 105              6,3 % 185,2 % -926 069               -1,9 % -109,7 %

Salgsinntekter -1 257 678            -1 417 598            -1 222 892            -159 919               11,3 % -9,5 % 194 706                 -15,9 % 23,1 %

Refusjoner m/krav til motytelser -4 576 107            -5 270 471            -5 222 206            -694 365               13,2 % -41,2 % 48 266                   -0,9 % 5,7 %

Overføringer til andre uten krav til motytelser -1 092 652            -1 669 654            -490 464               -577 002               34,6 % -34,2 % 1 179 190              -240,4 % 139,7 %

Finansinntekter og andre finansieringstransaksjoner -395 011               -400 133               -51 866                  -5 122                    1,3 % -0,3 % 348 267                 -671,5 % 41,2 %

Totale inntekter -7 321 447            -8 757 856            -6 987 427            -1 436 408            16,4 % -85,2 % 1 770 428              -25,3 % 209,7 %

Totalt for Helsetjenesten 39 476 282           41 161 979           42 006 338           1 685 697              4,1 % 100,0 % 844 360                 2,0 % 100,0 %



Oppsummering av regnskapsanalysen (1 av 3) 

 Lønnsutgiftene utgjør over 70 % av helse- og sosialsektorens budsjett, og er de utgiftene sektoren har hatt størst 

utfordringer med knyttet til budsjettrammene  

 Mye tyder på at fastlønn og lønn til vikarer samlet sett for sektoren stemmer bra med hensyn til budsjett og 

regnskap. Imidlertid gjør praksisen for budsjettering og regnskapsføring det vanskelig å styre etter forbruket på 

disse postene da f.eks. vikarer budsjetteres på fastlønn og regnskapsføres på vikarer 

– For pleie- og omsorgstjenestene overskrider merforbruket på vikarer mindreforbruket på fastlønn 

 Arbeidsgiveravgift er heller ikke godt nok budsjettert. Dette henger sammen med at arbeidsgiveravgiften er en 

følgeutgift av totale lønnskostnader, og får følgelig negativt utslag når lønnsbudsjettene overskrides  

 I tillegg til lønnspostene er det betydelig avvik på kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. Disse postene 

har økt reelt (dvs. utover den kommune deflatoren) med over 72% fra 2010 til 2012. Det brukes mer penger på 

alle postene her 

– Avvikene innenfor kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon er i all hovedsak tilknyttet Rus og Barnevern  

 I 2012 er det enhetene Sosial- og barneverntjenesten, Boveiledertjenesten, Feviktun, Frivolltung og Fevik og 

Frivoll Hjemmebaserte tjenester som har avvik i forhold til budsjett. Med unntak av Feviktun var det de samme 

enheten som hadde avvik til budsjett i 2011 

 For Boveiledertjenesten, Feviktun og Frivolltun, som har stort merforbruk i 2012, kan henholdsvis 94%, 85% og 

93% av merforbruket forklares med økte lønnsutgifter sammenlignet med hvordan budsjettene er regulert. 

Hjemmebaserte tjenester har et mer sammensatt bilde  
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Oppsummering av regnskapsanalysen (2 av 3) 

 Fra 2011 til 2012 er budsjettrammene for sektoren som helhet redusert med 1%, dersom man holder midlene til 

samhandlingsreformen utenfor. I samme periode har den reelle veksten i sektoren vært 2%. Sammen med et 

merforbruk i 2011 på ca. 6,6 millioner kroner forklarer dette det store budsjettavviket på nesten 17 millioner 

kroner i 2012 

– I perioden 2010 til 2012 var den reelle veksten i sektoren 4% 

– Postene med størst vekst er lønn og kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 

 Til tross for stort budsjettavvik har sektoren redusert veksten i 2012 sammenlignet med veksten fra 2010 til 2011. 

Dette synliggjøres i liten grad innad i sektoren 

 Refusjon av sykepenger har blitt redusert med over 5 millioner kroner i perioden 2010-2012 (reelle kroner) på 

grunn av godt arbeid med å få ned langtidssykefraværet. Utgiftene til vikarbruk og overtid har ikke blitt redusert 

tilsvarende i samme i periode. Samtidig har korttidssykefraværet for institusjonene og hjemmetjenesten, som har 

turnusarbeid og er avhengig av innleie ved fravær, økt i samme periode. Dette har trolig gitt sektoren en 

styringsutfordringen som ikke fult ut har vært reflektert i budsjettet 

 Det er enhetene Sosial- og barneverntjenesten, Boveiledertjenesten, Helsetjenesten, Frivolltun og Berge gård 

som har størst reell vekst i perioden 2010-2012. Dette er ikke sammenfallende med hvilke enheter som har 

størst budsjettavvik 
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Oppsummering av regnskapsanalysen (3 av 3) 

 I perioden frem til 2012 hadde sektoren betydelig merinntekter i forhold til budsjett. I 2011 var det f.eks. over 33 

millioner kroner mer i inntekter i regnskapet enn det som var budsjettert. I all hovedsak var dette knyttet til det 

interne budsjettsystemet «ISF» som ble avviklet i løpet av 2011. I 2012 ble alle midler «delt ut» ved årets start, 

og dette er det første året hvor sektoren samlet sett har budsjettert inntektene fullt ut, med kun et mindre avvik 

på 0,5 millioner kroner. Dette betyr imidlertid at sektoren ikke hadde noen reserver å møte økt aktivitet med på 

samme måte som i 2010 og 2011  

 Innføring av samhandlingsreformen i 2012 har trolig bydd på styringsmessige utfordringer for deler av sektoren 

ved at kostnader ved reformen utgiftsføres i sektoren mens inntektene føres sentralt. I oppstartsåret 2012 har 

sektoren hatt høyere utgifter enn det de opprinnelig ble tilført (oppgitt til ca. 2 millioner kroner)  

 I perioden 2009-2011 benyttet sektoren en såkalt ISF-modell for tildeling av ekstra midler knyttet til økt aktivitet. 

Denne modellen ble erstattet av en ny tildelingsmodell i 2012, som ikke har vært tilstrekkelig forankret i 

organisasjonen. I tillegg har sektoren stått ovenfor betydelig innsparinger i 2012 i forhold til aktiviteten sektoren 

hadde i 2011, jfr. reduksjonen i budsjettrammer på 1%. Hvordan sektoren skulle tilpasse seg nye og lavere 

rammer i 2012 har ikke vært tydelig kommunisert i budsjettdokumentet, og følgelig er salderingen av sektorens 

budsjett i liten grad forankret både på politisk og operativt nivå. Dette omtales videre under kapittelet om 

budsjettprosessen 
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Sykefraværsanalyse 
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Samlet sykefravær 2012 for tjenesteenhetene i helse- og sosialsektoren  
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7,8% 
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3,8% 

2,9% 

9,2% 

3,7% 

5,9% 

Enhet

Totalt 

1. kvartal

Totalt 

2. kvartal

Totalt 

3. kvartal

Totalt 

4. kvartal

Totalt 

2012

Totalt 

2011

Totalt 

2010

Sosial/barnevern 4,1 % 3,2 % 1,8 % 5,1 % 3,7 % 6,3 % 8,9 %

Boveiledertjenesten 9,3 % 8,6 % 8,6 % 10,2 % 9,2 % 8,6 % 13,7 %

Kjøkkentjenesten 2,1 % 2,7 % 3,1 % 3,9 % 2,9 % 5,4 % 8,0 %

Helsetjenesten 4,7 % 1,9 % 2,5 % 5,4 % 3,8 % 6,6 % 4,0 %

Feviktun 15,6 % 9,9 % 7,3 % 6,4 % 9,8 % 13,8 % 8,6 %

Frivolltun 10,0 % 6,9 % 7,4 % 7,0 % 7,9 % 9,6 % 10,1 %

Frivoll inne/Grom 11,3 % 12,5 % 14,3 % 14,9 % 13,2 % 13,0 % 10,6 %

Frivoll ute 12,3 % 7,1 % 3,6 % 7,8 % 7,8 % 12,6 % 12,8 %

Fevik ute 10,2 % 4,8 % 4,7 % 9,1 % 7,3 % 8,1 % 7,9 %

Berge gård 9,5 % 14,1 % 11,4 % 5,6 % 10,0 % 10,3 % 13,7 %

Bestillerenheten 7,6 % 2,3 % 8,2 % 0,9 % 4,8 % 6,8 % 2,2 %

NAV 7,4 % 7,3 % 7,1 % 2,4 % 5,9 % 7,7 % 8,3 %

Totalt - - - - 7,6 % 9,5 % 10,3 %

Totalt sykefravær i 

sektoren 2012  



Korttidssykefravær 2012 for tjenesteenhetene i helse- og sosialsektoren  
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Enhet

Korttidsfrav.

2012

Korttidsfrav.

2011

Korttidsfrav.

2010

Snitt korttids-

fravær

Sosial/barnevern 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,5 %

Boveiledertjenesten 3,2 % 2,7 % 2,5 % 2,8 %

Kjøkkentjenesten 1,7 % 1,4 % 1,6 % 1,6 %

Helsetjenesten 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,1 %

Feviktun 2,2 % 2,0 % 1,9 % 2,0 %

Frivolltun 1,3 % 1,6 % 2,3 % 1,7 %

Frivoll inne/Grom 2,9 % 2,6 % 3,9 % 3,1 %

Frivoll ute 2,5 % 2,4 % 1,9 % 2,3 %

Fevik ute 2,6 % 2,7 % 3,3 % 2,9 %

Berge gård 1,8 % 2,2 % 1,6 % 1,9 %

Bestillerenheten 1,4 % 0,7 % 0,6 % 0,9 %

NAV 2,7 % 1,8 % 2,7 % 2,4 %

Totalt 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Snitt korttidsfravær i 

sektoren 2010-2012  
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Kommentarer til sykefraværet i helse- og sosialsektoren 

 Det rapporteres kun på totalt fravær til enhetene. Korttidsfravær kan kjøres ut fra programmet det registreres i, 

men det genereres ikke egen rapport på dette fra HR-avdelingen 

– Analysen av det totale sykefraværet som her er fremstilt er basert på rapportene fra HR-avdelingen 

– Analysen av korttidsfraværet som her er fremstilt er bygget opp på bakgrunn av utskrift fra kommunens rapporteringssystem, 

med Deloittes egne beregninger  

  Sykefraværstall for den enkelte avdeling er gjengitt i vedlegg 

– For enkelte enheter er fraværstallene delt opp på avdelingsnivå uten at det er gitt et samlet tall for hele enheten 

 Helse- og sosialsektoren har samlet et totalt sykefravær på 7,6% og et korttidsfravær på 2,1%. Dette er lavt, 

sammenlignet med andre kommuner  

 Grimstad kommune har et samlet mål om sykefravær på 6,2% 

– Det er i Handlingsprogrammet 2013-2016 fremsatt et mål under økonomiavdelingen om å «redusere sykefraværet med ett 

prosentpoeng i forhold til fraværet i 2012». Målet betegnes som gjennomgående 

– HR-avdelingen har også et mål i Handlingsplanen 2013-2016 knyttet til sykefravær; «Ha fokus på nærvær og 

helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som 

forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom» 

– Enkelte av enhetene har helt konkrete mål rettet mot sykefravær i Handlingsplanen 2013-2016, mens andre enheter ikke har 

nevnt dette i sine målsetninger  
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Kostnader forbundet med sykefraværet i 2011 og 2012 
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Kommentarer 

■ Tabellen over viser lønnskostnader og -inntekter som er direkte forbundet med sykefravær i helse- og sosialsektoren 

■ I tillegg kan også bruk av overtid påløpe som en følge av sykefravær 

‒ I 2012 var utgifter til overtid ca. 4,7 millioner kroner. Det var kun budsjettert med ca. 1,1 million kroner, noe som gir et avvik mellom 

budsjett og regnskap på ca. 3,6 millioner kroner for 2012  

‒ I 2011 var utgifter til overtid ca. 2,1 millioner kroner. Det var budsjettert med ca. 2,4 millioner kroner, noe som gir et positivt avvik 

mellom budsjett og regnskap på ca. 300 000 kroner for 2011 

‒ Det har vært en kraftig negativ utvikling i overtidsbruk fra 2011 til 2012, tilsvarende ca. 2,6 millioner kroner 

■ Det er et betydelig avvik mellom budsjett og regnskap 2012 på ca. 4,5 millioner kroner. For 2011 er det derimot et positivt avvik på 

1,7 millioner kroner 

■ Det ser ut som om budsjettene er saldert med merinntekter på postene forbundet med sykefravær da de budsjetterte refusjonene 

er betydelig høyere enn de budsjetterte utgiftene 

‒ Ut fra utgiftene til vikarer utover agp og foreldrepermisjon tyder det på at enhetene ikke leier inn for alt de får refundert  

■ Som en følge av økt korttidsfravær fra 2011 til 2012 har sektoren høyere kostnader til vikarinnleie i arbeidsgiverperioden i 2012 

sammenlignet med 2011 

 

*Lønnsrefusjoner inkluderer postene refusjonskrav sykelønn, refusjonskrav sykepenger, refusjonskrav foreldrepenger, feriepenger sykepenger  

og feriepenger foreldrepenger  

Artsgruppe

Regnskap 

2011

Budsjett (rev.) 

2011

Avvik 2011

[kr]

Regnskap

2012

Budsjett (rev.)

2012

Budsjett (oppr.)

2013

Avvik 2012

[kr]

Vikar sykdom i agp 3 486 212              4 657 231              1 171 019              4 917 392              3 490 000              2 952 000              -1 427 392            

Vikar sykdom utover agp 8 181 744              7 198 817              -982 927               5 685 586              5 612 001              1 082 000              -73 585                  

Vikar foreldrepermisjon 2 360 599              3 728 295              1 367 696              2 756 840              272 633                 -                          -2 484 207            

Totale lønnsutgifter forbundet med sykefravær 14 028 554           15 584 343           1 555 789              13 359 817           9 374 634              4 034 000              -3 985 183            

Refusjon sykepenger -12 468 817          -12 462 817          6 000                      -8 913 321            -9 711 821            -1 932 000            -798 500               

Refusjon foreldrepenger -3 534 754            -3 376 754            158 000                 -4 071 119            -3 783 724            -35 000                  287 395                 

Totale lønnsrefusjoner -16 003 571          -15 839 571          164 000                 -12 984 439          -13 495 545          -1 967 000            -511 106               

Nettoutgifter forbundet med sykefravær -1 975 017            -255 228               1 719 789              375 378                 -4 120 911            2 067 000              -4 496 289            



Oppsummering av sykefraværsanalysen 

 Grimstad kommune har lavt sykefraværet sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å sammenligne 

seg med 

 Det har vært en svært positiv utvikling i sykefraværet, spesielt langtidssykefraværet. Dette har blitt betydelig 

redusert i perioden 

 Korttidssykefraværet er ikke spesielt høyt, men dette har gått i motsatt retning i forhold til utvikling av 

langtidssykefraværet. De enhetene som har turnusarbeid har høyest korttidssykefravær  

 Det er ikke samme fokus på oppfølging av korttidssykefraværet som langtidssykefraværet på rapportering. 

Økningen av korttidssykefraværet for enheter med turnusarbeid gir styringsutfordringer på grunn av at de er 

avhengig av å leie inn vikarer ved alt fravær. Internt i budsjettene blir korttidsfraværet kun refundert med 2 %. 

Innleie som en følge av fravær utover dette må dekkes innenfor eget budsjett 

 Det er et betydelig avvik mellom utgifter knyttet til sykefravær og refusjoner. For sektoren samlet sett blir det 

budsjettert med en merinntekt på over 4 millioner kroner sammenlignet med utgiftene. Regnskapet viser et 

merforbruk mellom utgifter og refusjoner i forhold til budsjett på nesten 0,4 millioner kroner. Tatt i betraktning at 

det var budsjettert med en merinntekt gir dette et avvik på i underkant av 4,5 millioner kroner 
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Budsjettprosessen – nåsituasjon, budsjettrundskriv 2012 (2 av 5)  

Dato Beskrivelse  

 

12.03  Budsjettrundskriv nr. 1 

13.03 Presentere budsjettprosessen i ledermøte 

16.03 Innsending av sektorens plan for budsjettarbeidet 

23.03 Forslag til gamle og nye investeringer 

27.03 Investeringer – gjennomgang og prioritering. Prosjektbeskrivelse og kostnader 

24.04 Statusgjennomgang og avklaringer 

03.05 Ferdig prosjektbeskrivelse sendes Ivar 

08.05 Sektorens prioriteringer av investeringer 

11.05 Kommuneproposisjonen 

15.05 Oppmelding av nye investeringer og investeringer som ikke er påbegynt 

31.05 Møteplan for detaljbudsjett ferdig. Lages av Øyvind (20.08-14.09) 

31.05 – 01.06 Budsjettseminar med enhetslederne – fokus på prioriteringer 

06.06 Budsjettmøte med kommunestyret – prioriteringer 

19.06 Gjennomgang med enhetslederne om møte med kommunestyret - Gruppearbeid 

19.06 Sektormål utarbeides (prosess i perioden 12.06-01.07) 
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* Dato og beskrivelse i kursiv er forhold som gjelder hele kommunen. Øvrige er spesifikke datoer og gjøremål for helse- og sosialsektoren 



Budsjettprosessen – nåsituasjon, budsjettrundskriv 2012 (3 av 5)  

Dato Beskrivelse  

29.06 Budsjettrundskriv nr. 2 – målsetninger og utsending av økonomisk ramme 

14.08 Forslag til konsekvensjusteringer og tiltak vurderes. Frist for oppmelding: 10.08 

28.08 Sektorens prioriteringer av tiltak foreligger 

28.08 Budsjettmøte med enhetsledere 

01.09 Oppmelding av igangsatte investeringer for perioden 

01.09 Oppmelding av konsekvenser og tiltak 

11.09 Første utkast til mål i enhetene foreligger 

14.09 Detaljbudsjett foreligger på enhetsnivå 

25.09 Endelige mål for enhetene ferdige  

25.09 Budsjettmøte med enhetsledere 

05.10 Budsjettkommentarer og målsetninger fra enhetene 

09.10 Statsbudsjettet foreligger  

02.11 Budsjettrundskriv nr. 3 – den politiske behandlingen og høringer 

08.11 Budsjett foreligger til HTV møte 

09.11 Rådmannen framlegger Handlingsprogram 2013-2016 

29.11 Formannskapets innstilling 

17.12 Kommunestyret beslutter 
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* Dato og beskrivelse i kursiv er forhold som gjelder hele kommunen. Øvrige er spesifikke datoer og gjøremål for helse- og sosialsektoren 



Budsjettprosessen – nåsituasjon, sektorens handlingsprogram (4 av 5)  
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Budsjettprosessen – nåsituasjon, eksempler på modeller og fordelinger som 

helse- og sosialbudsjettet baseres på (5 av 5) 

 Pleie- og omsorgstjenestene, dvs. institusjonene og hjemmetjenestene, tildeles rammer basert på en egen 

modell 

– For hjemmetjenestene baserer modellen seg på Bestillerenhetens bestillinger med et påslag for administrasjonstid 

 Påslaget i den ordinære hjemmetjenesten er 67% 

 Påslaget i omsorgsboligene er p.t. 25%. Dette har tidligere vært 33%, men ble endret i forbindelse med 2. 

kvartalsrapport 2012 da det ikke fantes nok midler til å juster i henhold til besluttet modell. I følge interne analyser i 

sektoren er dette ikke tilstrekkelig for å dekke de oppgavene som ligger i en heldøgnsbemannet omsorgsbolig 

– Institusjonene ble høsten 2011 tildelt ressurser basert på en pleiefaktor. Pleiefaktoren er ikke korrigert siden 

– 10/2-prinsippet er en del av tildelingsmodellen for turnuspersonell. Enheten får lønn for turnusstillingen samt et påslag på 2% 

for korttidsfravær og 10% som skal dekke annet fravær som ferie, kurs, møter o.l.  

 Øvrige enheter tildeles rammer basert på inngående budsjett fra inneværende år, justert for 

kommunestyrevedtak gjennom året og med påslag av lønnsoppgjøret for inneværende år  

 Dersom en enhet tildeles ekstra midler eller får fratrukket deler av rammen, er dette en følge av 

konsekvensjusteringer eller administrative/politiske prioriteringer. Tillegg eller trekk forekommer på bakgrunn av 

innspill, ønsker eller behov fra enhetene eller ledelsens krav om reduksjon i driftsnivå  

 Lønnskompensasjon  

– Blir korrigert etter at lønnsoppgjørene er ferdig behandlet og beregnet ut fra netto lønn 

– Prisjusteringer er ikke gitt de senere årene, med unntak av enkelte poster som inneholder en stor lønnskomponent (f.eks. 

kjøp av tjenester) 

 Videre belastes ikke enhetene med en del felleskostnader, som f.eks. strøm, forsikring og FDV 
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Budsjettprosessen – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og  

utfordringsbildet (1 av 3) 

 Generelle betraktninger 

– Det foreligger i dag flere gode budsjettmaler, blant annet nye investeringer, igangsatte investeringer, konsekvensjusteringer 

og nye tiltak  

– Budsjettmalene sendes ut, men enheten mangler i stor grad toveiskommunikasjon  

 Arbeidet med investeringer  

– Enhetene involveres i stor grad ved at de skal komme med forslag til investeringer  

– Investeringene koordineres i liten grad på sektornivå før de sendes til sentral behandling  

– Investeringene er godt gjennomarbeidet og arbeidet starter tidlig opp. Driftskonsekvensene utarbeides senere 

 Utarbeidelse av driftsbudsjett og detaljbudsjett  

– Budsjettet baseres i stor grad på inngående tall fra foregående år, justert for nye tiltak og lønnsjusteringer med 

helårskonsekvenser. Budsjettet blir korrigert på opprinnelig budsjett og på justert budsjett 

– Prioriteringer og kutt skjer ofte sent i prosessen og må følgelig utarbeides uten særlig tid til forankring. Dette skaper stor 

mistillit til budsjettprosessen 

– Det er vanskelig å lese i rådmannens dokument hvordan driftsrammene for den enkelte enhet blir korrigert og endret fra det 

ene året til det andre. Kommunikasjonen om justeringene som foretas og dokumentasjonen på dette bør komme klarer frem i 

dokumentet. Dette gjelder både korrigeringer av lønnsoppgjøret, konsekvensjusteringer, hvilken poster som blir prisjustert og 

hvilke effektiviseringer som forventes gjennomført fra det ene året til det andre. Dette vil skape større forståelse for 

budsjettrammene samtidig som det er bedre egnet som et aktivt styringsverktøy med hensyn til rapportering og oppfølging 

– Tildelingsmodellen med 10+2% påslag for ferie og korttidsfravær oppleves av flere som utilstrekkelig for å dekke reelt 

utgiftsbehov. Sykefraværsanalysen viser at enhetene som omfattes av denne tildelingsmodellen hadde et høyere 

korttidsfravær i 2012 enn de blir kompensert for. Dette gir riktignok ikke store økonomiske utslag, men bidrar til å skape 

mistillit til budsjettet og modellene det baseres på  

– Fra intervjuene med enhetslederne kommer det fram at budsjettet først korrigeres for pålagte oppgaver i etterkant av 

iverksettelsen, ca. ½ år etter. Eksempler på dette er ressurskrevende bruker 1,5 millioner kroner i netto årlig kostnad i 

hjemmetjenesten, og økning i vedtakstimer i hjemmetjenesten 
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Budsjettprosessen – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og  

utfordringsbildet (2 av 3) 

 Arbeidet med målsettinger  

– Det er enhetsleder selv som er ansvarlig for å utarbeide målene 

– Det kommer frem at det har blitt satt av lite tid til å utarbeide målsettingene  

– Målene skal settes før enhetslederen har fått utdelt budsjettrammen for kommende år. Dette vanskeliggjør arbeidet med å 

fastsette realistiske og konkrete mål 

 De kartlagte enhetene i helse- og sosialsektoren har i dag et svakt eierskap til budsjettprosessen, og mener de i 

liten grad har mulighet til å påvirke rammene. Dette bidrar også til styringsmessige utfordringer  

 Budsjettdokument har blitt bedre på enkelte områder, men fungerer ikke som et godt styringsdokument for 

sektoren fordi det ikke viser tydelig nok hva som ligger til grunn for de nye budsjettrammene. Det kan derfor 

stilles spørsmål ved om dette fungerer som et optimalt beslutningsdokument for oppfølging av sektoren 

 I budsjettdokumentet er det størst fokus på nettorammer og følgelig kan det bli mindre fokus på oppfølging av 

inntekter. Dette kan være svært uheldig da sektoren har betydelig inntekter som bør ha samme fokus om 

kostnadsoppfølgingen  

 Det er ingen prosjektgruppe som eier og driver budsjettprosessen fra A til Å 

̶ Utover økonomisjefen og rådmannens ledergruppe er det ingen som har ansvar for helheten i dokumentet og som tar 

ansvar for målrettet utvikling av dokumentet 
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Budsjettprosessen – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og  

utfordringsbildet (3 av 3) 

 Det utarbeides et rundskriv med fremdriftsplan ved oppstart av prosessen som sendes ut til alle enhetene. Dette 

rundskrivet er imidlertid lite konkret når det gjelder retning og oppbygging av dokumentet for helse- og 

sosialsektoren 

 De kartlagte enhetene ønsker strategiske diskusjoner tidlig i prosessen. I helse- og sosialsektoren blir disse i 

liten grad fasilitert  

 Sektoren har ikke etablert robuste og dynamiske modeller for ressurstildeling som skal erstatte ISF-modellen 

som tidligere ble benyttet 

 Det er uklare ansvarsforhold mellom økonomiavdelingen og helse- og sosialsektoren 

̶ Det er mange aktiviteter som ligger i flere enheter uten at seksjoner/personer har hovedansvar for å koordinere dem 

̶ Det er få beslutningspunkter som sikrer fremdrift og forankring underveis i prosessen 
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Budsjettprosessen – Deloittes forbedringsforslag (1 av 3)  

 Arbeidet med budsjett og handlingsprogram skal følge lovverket for kommunal og fylkeskommunal planlegging 

– I kommuneloven § 5 heter det at  

 «Kommune- og fylkeskommuneplanlegging skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i 

kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik  dette fremgår av 

økonomiplanen»  

– Budsjettoppfølging og utarbeidelse av treffsikre prognoser er viktig for å kunne identifisere og iverksette målrettede tiltak så 

raskt som mulig  

– I helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune er det påpekt fra flere enheter at de har hatt utgifter de har vært klar over 

uten at det er dekning for det i budsjettet. Dette har vært kommunisert ut fra enhetslederne. Uten realistiske budsjetter som 

er godt forankret i sektoren vil budsjettet ha lav styringseffekt. Sektoren bør derfor utarbeide en ny basisramme basert på 

korrekte forutsetninger som tar hensyn til hvordan aktiviteten i sektoren skal tilpasses de økonomiske rammene 

 Et mer forankret budsjett vil i større grad kunne benyttes som rettesnor med oppmerksomhet både på inntekts- og 

utgiftssiden 

 Realistisk budsjett betyr ikke det samme som at aktiviteten ikke skal reduseres  

 Særlig lønnsbudsjettene bør vies større oppmerksomhet, da det er her sektoren har størst avvik. Det vil trolig være 

enklere å styre lønnsutgiftene dersom alle regnskapsfører lønnsutgiftene mot samme post som det er budsjettert. 

Hvordan lønnsoppgjøret behandles bør også kommuniseres tydelig for å unngå misforståelser  

 Prisjustere alle utgifts- og inntektsposter som ikke er knyttet til lønn. Store inntektsposter må vurderes særskilt, og det 

bør kommenteres hvilke poster som har blitt prisjustert og ikke. Grimstad kommune har de siste årene valgt å ikke 

prisjustere de fleste utgiftspostene. Det bør da tydeliggjøres hvilke effektiviseringsforventningene som er knyttet til 

dette 
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Budsjettprosessen – Deloittes forbedringsforslag (2 av 3)  

 Prosess 

– For å sikre en optimal prosess bør en avdelingen ha ansvaret for at alle aktiviteter blir koordinert og gjennomført samt sørge 

for at ledelsen får gode beslutningsdokumenter som sikrer avtalt fremdrift 

– Det bør opprettes en prosjektgruppe med bred deltakelse (f.eks. med representanter for HR, økonomi, planavdeling og 

sektoren) som har hovedansvar for budsjettprosessen og helheten i dokumentet. Denne rollen innebærer blant annet et 

ansvar for at følgende oppgaver blir utført: 

 Arbeide aktivt med å identifisere flaskehalser, gjennomføre forbedringstiltak og ha ansvar for målrettet utvikling 

 Sikre god kommunikasjon slik at alle som er involvert i prosessen får riktig informasjon til rett tid. Talloversiktene må 

være tydelige på enhetsnivå og oppover med hensyn til hvordan rammene blir korrigert og endret fra år til år. I dag er 

dette svært mangelfullt 

 Koordinere alle aktiviteter og sikre at koordineringsansvaret for hver aktivitet er plassert i én seksjon (og hos én 

person) 

 Sørge for fasilitering av strategiske diskusjoner i rådmannens ledergruppe 

 Sikre at det er en rød tråd mellom kommuneplanen, kvartalsrapportene og handlingsprogrammet  

 Ivareta den kommuneovergripende samhandlingen  

 Utarbeide aktivitetsbeskrivelser og fremsette en ansvarlig person for de ulike aktivitetene  

– Ved oppstarten av det årlige arbeidet med budsjettet bør den avdelingen som har ansvaret for budsjettprosessen utarbeide 

et koordinert saksfremlegg til rådmannens ledergruppe hvor hovedutfordringene drøftes. Dette kan bidra til at de strategiske 

prioriteringer avklares så tidlig som mulig 

– Økonomiavdelingen, som har hovedansvaret for budsjettprosessen i dag, bør utpeke en prosessansvarlig innad i seksjonen. 

Det er viktig at økonomikonsulenten og HR-ansvarlig for helse- og sosialseksjonen er sterkt involvert i arbeidet med 

budsjettet 
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Budsjettprosessen – Deloittes forbedringsforslag (3 av 3)  

 Handlingsprogrammet  

– Sektoren har et klart forbedringspotensial på dokumentasjon av rammeendringer da dagens oppsett i liten grad 

kommuniserer endringene i rammene fra et år til et annet. Utydelig kommunikasjon kan gjøre det vanskelig for politikerne å 

få oversikt over konsekvensene som følger av endrede rammen samt at det gjør det vanskelig for enhetene å styre 

tjenestene i henhold til budsjett 

– Det bør utarbeides et mer pedagogisk budsjettoppsett som klart viser hva som ligger til grunn for endringene i rammene. Et 

eksempel på et slik oppsett er fremstilt på neste foil. Forslag til ny mal forsøker å «følge tråden» fra en opprinnelig 

«basisramme» i år 1 til gitte rammeforutsetninger for de enkelte årene i en ny økonomiplanperiode 

– Endringer i rammeforutsetningene, sammenlignet med rammene for basisåret, spesifiseres under gitte avsnitt i malen. 

Spesielt kommer endringene ved lønnsoppgjøret tydelig frem ved at delårseffekten og neste års lønnsoverheng beregnes på 

separate linjer 

– Det bør arbeides med å få frem gode prognoser og analyser av driftsjusteringer og utfordringer fremover  

– En god budsjettmal som tydelig viser hvordan rammene er beregnet både med tanke på tiltak og endringer vil skape større 

forankring og bedre forståelse i hele sektoren  

 Målsettinger og strategiske betraktninger 

– Dersom målsettingene skal bidra til å styre enhetene må disse samsvare med tildelte rammer og vedtatte tiltak. Arbeidet 

med målsettingene bør følgelig start når føringer for neste års rammer er gitt  

– Arbeidet med målsettingene bør fasiliteres slik at det inkluderer berørte parter for å sikre forankring til målene som blir satt 

– Mål som settes bør være spesifikke, motiverende, ambisjonsrike, relevante, tidsbestemte og enkle (=SMARTE), og ikke 

minst være klart målbare  
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Eksempel på pedagogisk budsjettoppsett som viser hvilke endringer som ligger 

bak endelige budsjettall  
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Eksempel på driftsramme for Fevik og Frivoll hjemmebaserte tjenester

2012-kroner

Regnskap 

2011

Budsjett

2012

Budsjett

2013

Budsjett

2014

Budsjett

2015

Budsjett

2016

Vedtatt HP 2012 - 2015 Utg. 70 000 000    69 065 882    72 236 000    73 686 000    73 686 000    73 686 000    

(Basisramme) Innt. -24 866 563   -25 687 882   -25 000 000   -26 450 000   -26 450 000   -26 450 000   

Netto 45 133 437    43 378 000    47 236 000    47 236 000    47 236 000    47 236 000    

Kvartalsrapport 1 2012 x x x x x

Konsekvensjustering 1 x x x x x

Konsekvensjustering 2 x x x x x

x

Kvartalsrapport 2 2012 x

Konsekvensjustering 4 x

Konsekvensjustering 5 x

Kvartalsrapport 3 2012 x

Konsekvensjustering 8 x

Tekniske x x x x

Prisjusteringer til 2013-kroner x x x x

Delårseffekt i 2013 av lønnsoppgjøret 2013 

(3,5% og 7/11-deler av året) x x x x

Rest av helårseffekt av lønnsoppgjøret 2013 

(3,5% og 4/11-deler av året) x x x x

Tiltak HP 2013 - 2016 (2013-kroner) x x x x

Effekt (+/-) av vedtak og politiske og 

administrative signaler som ikke ligger inne 

i rammeforutsetningene x x x x

Omstillings- og effektiviseringstiltak for å 

tilpasse seg salderingsbehovet i 

rådmannens forslag til rammer x x x x

Driftskonsekvenser (+/-) av investeringer x x x x

Tiltak X x x x x

2013-kroner

Ramme HP 2013 - 2016 Utg. 70 215 882    73 386 000    74 836 000    74 836 000    74 836 000    

Innt. -25 537 882   -24 150 000   -25 600 000   -25 600 000   -25 600 000   

Netto 44 678 000    49 236 000    49 236 000    49 236 000    49 236 000    

Handlingsprogram 2013-2016
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Rapporteringsprosessen – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og 

utfordringsbildet (1 av 2)  

 Det er etablert en god prosess for kvartalsrapportering i Grimstad kommune. Kvartalsrapportene behandles 

imidlertid svært sent i kommunestyret. F.eks. ble 1. kvartalsrapport behandlet i juni og 3. kvartalsrapport 

ferdigstilt etter at budsjettet var lagt frem for formannskapet. Dette betyr at sektoren ved bruk av tertialrapport 

ville kunne lagt frem tall fra ytterligere en måned når rapporten ble behandlet  

 Det er utarbeidet et stramt rapporteringsregime med hensyn til frister, aktiviteter og maler som skal overholdes. 

Dette virker til å fungerer godt på alle nivå i sektoren 

 Det er godt tilrettelagt for rapportering fra enhetsnivået og oppover i organisasjonen, men svakere kobling 

motsatt vei  

 De kartlagte enhetene har i dag god oversikt over de rutinene som er etablert i kommunen, og det er satt av tid til 

koordinering og samhandling av rapporteringsarbeidet hver måned 

 Prosesser og rutiner rundt oppfølging av det som rapporteres er etterspurt. Det rapporteres nå månedlig fra 

enhetene. Inntrykket er imidlertid at denne rapporteringen i begrenset grad følges opp. Det er få planer om hvilke 

korrigerende tiltak som kan settes inn for å justere eventuelle avvik 

 Det rapporteres mye verbalt hver måned. Koblingen mot tallendringer i rammer som konsekvenser av nye tiltak, 

ekstrakostnader mv. blir, som tidligere drøftet, ikke klart nok fremstilt i talloversiktene  
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Rapporteringsprosessen – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og 

utfordringsbildet (2 av 2)  

 Rapporteringen på sykefraværet er noe mangelfull for at det skal fungere som et godt styringsverktøy for 

enhetene, da det kun rapporteres på totalt sykefravær i enhetene  

– Korttidsfravær er det som gir størst utslag økonomisk ettersom kommunen ikke får refusjoner for dette. For å klare å 

budsjettere riktig er det derfor viktig å følge opp korttidsfraværet nøye. Uten rapportering på korttidsfraværet vil dette være 

vanskelig 

– Videre tar budsjettmodellen som er etablert for institusjonene og hjemmetjenesten høyde for et gjennomsnittlig korttidsfravær 

på 2%. Skal enhetslederne kunne styre på dette måltallet, må de ha gode oversikter og avviksrapporter på dette 

 Det rapporteres systematisk på resultat og måloppnåelse, persondata, aktivitetsdata for hjemmetjenesten og 

sykehjem 

 For noen år tilbake arbeidet Grimstad kommune med å innføre et nytt styringssystem, ofte kalt balansert 

målstyring. Dette systemet besto av 4 perspektiver; økonomi, medarbeidere, brukere, verktøy/prosesser. Helse- 

og sosialsektoren hadde tidligere virksomhetsplaner og oppfølging knyttet til dette helhetlige systemet. Systemet 

ble gradvis avviklet i kommunen. Flere av enheten har imidlertid opprettholdt bruken av disse 4 

styringsperspektivet, men det blir ikke rapporter på en helhetlig måte som støtter opp under dette. Følgelig 

oppleves samsvaret mellom helhetlig styring og rapportering som noe mangelfullt  
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Rapporteringsprosessen – Deloittes forbedringsforslag (1 av 2) 

 Månedlig rapportering bør fremlegges så raskt som mulig slik at det kan fungere som et aktivt 

oppfølgingsverktøy 

– Månedsrapportering fra enhetene bør i hovedsak være et administrativt anliggende. Her bør enhetslederne kunne gi uttrykk 

for vurderinger og bekymringer rundt den økonomiske situasjonen som ikke sendes uredigert videre til politisk nivå. Den 

månedsrapportering som legges fram for politikerne bør være rådmannens samlede vurdering av situasjonen. Hvilke 

korrigerende tiltak som skal sette inn bør utarbeides på en enkel og effektiv måte – noe av poenget med månedsrapporter er 

at de legges frem så raskt som mulig  

 Styringsprinsippene enhetene skal benytte bør ytterligere bevisstgjøres og forsterkes i hele sektoren slik at det 

blir en mer helhetlig styring av sektoren 

– Målene for sektoren som helhet og de enkelte enhetene må samsvare med kommunens overordnede målsetting samt 

budsjettrammene som legges  

– Rapporter og analyser som utarbeides bør struktureres slik at de enkelt kan brukes til å vurdere grad av måloppnåelse 

 Det bør frigjøres mer tid til sektorovergripende analyser som bygger opp under sektoren og driftsenhetenes mål 

og budsjettrammer 

– Det bør rapporteres på korttidsfravær til hver enhet. Dette er spesielt viktig siden korttidsfraværet i stor grad kan påvirker 

overholdelse av budsjettet 

– Det bør etableres gode rutiner for oppfølging og analyse av lønnspostene i hver enkelt enhet da det er disse utgiftene som 

skaper størst utfordringer for sektoren 

– Ansvaret for å koordinere og utføre de sektorovergripende analysene bør tydeliggjøres 
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Rapporteringsprosessen – Deloittes forbedringsforslag (2 av 2) 

 For helse- og sosialsektoren i Grimstad kommune vil det være fordelaktig å gå tilbake til tertialrapportering til 

kommunestyret i stedet for dagens praksis med kvartalsrapportering. Dette vil også påvirke organisasjonen for 

øvrig da denne type praksis må være lik for alle sektorer  

– Kommunestyrets behandling av 1. kvartalsrapport skjer gjerne først i juni, på samme tidspunkt som en eventuell 1. 

tertialrapport kunne blitt behandlet 

– Ved å gå over til tertialrapport, og dermed rapportere sjeldnere til kommunestyret, kan organisasjonen frigjøre mer tid til 

prosess 

– Om ønskelig kan månedsrapportene legges frem i en «rask og enkel» utgave til politisk nivå 

– Ved å benytte seg av tertialrapporter, så er det enklere å samordne kommunens rapportering med f.eks. den statlige 

styringen av kommunesektoren, regjeringens kommuneøkonomiproposisjon o.l. Sistnevnte legges frem i mai og bør være en 

del av økonomirapporteringen til kommunestyret i juni  

– Ved å bruke tertialrapporter kan det også være lettere å samordne 2. tertialrapport med budsjettdokumentet som legges frem 

på høsten 
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Rådmann 

Grimstad kommune 

Per Kristian Vareide 

Samfunn og miljø 

Åge Løsnesløkken 

Helse- og  

sosialsektoren 

Ivar Lyngstad 

Kultur- og  

Oppvekstsektoren 

Bjørn Kristian Pedersen 

HR-avdelingen 
Alf Stensli 

Økonomiavdelingen 
Helge Moen 

Adm.- og kommunika- 

sjonsavdelingen 
Ragnhild Sigurdsøn 

10 tjenesteenheter 19 tjenesteenheter 6 tjenesteenheter 



Strategisk ledelse av sektoren – nåsituasjon, organisering av helse- og 
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Helse- og  
sosialsektoren 

Ivar Lyngstad 

Kjøkkentjenesten 
Harald Birkenes 

Hjemmetjenesten 
Kari-Anne Johnsen 

NAV 
Finn Henningsen 

Boveileder- 
tjenesten 

Signe Ann Jørgensen 

Sosial- og  
Barneverns- 

tjenesten 
Vidar Gabrielsen 

Helsetjenesten 
Bente Somdal 

Frivolltun bo- og  
omsorgssenter 

Eirik Chr. Æsøy 

Bestillerenheten 
Marit Henriksen 

Feviktun bo- og  
omsorgssenter 

Hilde Johnsen 

Berge Gård 
Nina Vehus 



Strategisk ledelse av sektoren – nåsituasjon, organisering av enhetene i helse- og 

sosialsektoren (3 av 6) 
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Frivolltun 

Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester 

Berge gård  

Feviktun 

Enhetsleder 

Fagleder Fagleder 

 100% adm.tid 

 26 ansatte 

 

Fagleder 

 100% adm.tid 

 41 ansatte 

 

 40% adm.tid 

 6 ansatte 

 

Enhetsleder 

Fagleder Fagleder 

 20% adm.tid 

 20 ansatte 

 

Fagleder Fagleder 

 20% adm.tid 

 29 ansatte 

 

 20% adm.tid 

 21 ansatte 

 

 20% adm.tid 

 21 ansatte 

 

Enhetsleder 

Fagleder Fagleder 

 80% adm.tid 

 36 ansatte 

 

Fagleder 

 100% adm.tid 

 42 ansatte 

 

 100% adm.tid 

 23 ansatte 

 

Enhetsleder 

Fagleder Fagleder Fagleder  

 20% adm.tid 

 26 ansatte 

 

Fagleder Fagleder 

 20% adm.tid 

 27 ansatte 

 

 20% adm.tid 

 31 ansatte 

 

 20% adm.tid 

 32 ansatte 

 

 60% adm.tid 

 49 ansatte 

 

Fagleder 

 20% adm.tid 

 31 ansatte 

 



Strategisk ledelse av sektoren – nåsituasjon, organisering av enhetene i helse- og 

sosialsektoren (4 av 6) 

- 116 - 

Boveiledertjenesten 

Øvrige enheter 

Helsetjenesten 

Sosial- og barneverntjenesten 

Enhetsleder 

Fagleder Fagleder Fagleder  

 80% adm.tid 

 33 ansatte 

 

Fagleder Fagleder 

 80% adm.tid 

 21 ansatte 

 

 80% adm.tid 

 38 ansatte 

 

 20% adm.tid 

 13 ansatte 

 

 70% adm.tid 

 11 ansatte 

 

Enhetsleder 

Fagleder Fagleder 

 100% adm.tid 

 9 ansatte 

 

Fagleder 

 100% adm.tid 

 17 ansatte 

 

 100% adm.tid 

 15 ansatte 

 

Enhetsleder 

Fagleder 

 100% adm.tid 

 22 ansatte 

 

Fagleder 

 100% adm.tid 

 30 ansatte 

 

Fagleder 

 90% adm.tid 

 34 ansatte 

 

 Bestillerenheten, NAV og Kjøkkentjenesten har kun en 

enhetsleder 



Strategisk ledelse av sektoren – nåsituasjon, resultater fra gjennomført 

medarbeiderundersøkelse i 2013 (5 av 6)  
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Strategisk ledelse av sektoren – nåsituasjon, resultater fra gjennomført 

medarbeiderundersøkelse i 2013 (6 av 6)  

- 118 - 

Kommentarer 

 Det har vært en positiv utvikling på de fire 

variablene som er rettet mot ledelse og systemer i 

medarbeiderundersøkelsen fra 2005 til 2013 

 Sammenlignet med de to andre sektorene, kultur 

og oppvekst og samfunn og miljø, ligger helse og 

sosial på en noe lavere score på overordnet 

ledelse og faglig og personlig utvikling. Videre 

ligger de markant lavere på systemer for lønns- 

og arbeidstidsordninger  

Utviklingen i score for ledelse og systemer,  
helse- og sosialsektoren 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Nærmeste leder Overordnet ledelse Faglig og 

personlig utvikling 

Systemer for lønns- og 

arbeidstidsordninger 

2011 2013 2007 2009 2005 



Strategisk ledelse av sektoren – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og 

utfordringsbildet (1 av 4) 

 Sektoren legger frem få politiske saker. Det kan derfor være vanskelig for det politiske nivå å få innsikt i 

sektorens styringsutfordringer 

 Det blir lite tid til strategisk arbeid og for mye «brannslukking» og løpende arbeid med å tilpasse kostnader og de 

løpende driftsutfordringene i sektoren. Videre er det liten kapasitet i sektoren til å utarbeide saker og arbeide 

målrettet mot langsiktig mål  

 Det blir lite tid til forankring av innsparinger og endringer i sektoren som kommer sent frem i budsjettprosessen. 

Dette er svært uheldig da det for enkelte enheter er store utfordringer knyttet til å redusere kostnader. Lederne 

har heller ikke tillit til budsjettet  

 Det er ikke etablert et overordnet styringssystem som alle enhetene i sektoren følger. Tidligere arbeidet sektoren 

systematisk etter prinsipper basert på balansert målstyring, men dette ble avviklet i kommunen for noen år 

tilbake. Dette er for øvrig omtalt under delkapitlet om rapporteringsprosessen  

 Arbeidet med målsettinger er i liten grad strategisk rettet, og det er ikke et klart samsvar mellom kommunens 

overordnede mål, sektorspesifikke mål og enhetens egne mål 

– F.eks. er det for sykefraværet satt frem et mål for kommunen totalt sett om 6,2% fravær. For de enkelte enhetene innen 

helse- og sosialsektoren er det imidlertid kun enkelte enheter som har laget egne mål for dette  

– Målene er ikke tydelig knyttet til sektorens budsjettrammer og de viser i liten grad hvilket fokusområde sektoren skal ha de 

nærmeste årene 

– Se for øvrig vurdering av sektorens arbeid med målsetting i rapportens tidligere kapitler  
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Strategisk ledelse av sektoren – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og 

utfordringsbildet (2 av 4) 

 Resultater fra tidligere utredninger har ikke fått nok strategisk oppmerksomhet til at forbedringstiltak er igangsatt. 

Videre har ikke sektorens enheter tilpasset seg nye og strammer økonomiske rammer som er vedtatt. Dette 

indikerer at sektoren har styrings- og ledelsesmessige utfordringer  

 Grimstad kommune har høy andel fagutdannede og ligger godt over landsgjennomsnittet på dette feltet. Helse- 

og sosialsektoren har også et høyt fokus på lederutdanning  

– Utviklingssenteret har organisert og administrert ”Lederutdanningen helse og omsorg”. Faglederne innenfor pleie- og 

omsorgstjenestene har fulgt denne utdanningen  

– Ledere og andre fra sektoren har i 2013 gjennomført ”Helse og omsorg i plan”. Hensikten er å styrke sektorens 

plankompetanse. Deltakere benyttes nå i arbeidet med planprogram og kommunedelplan for H/S  

 Det er gjennomgående lav kompetanse på bruk av systemer sektoren har tilgang til. Videre fremheves det at 

opplæringen på eksisterende systemer er svært begrenset. Dette kommer også som en tydelig tilbakemelding 

gjennom medarbeiderundersøkelsen  

– Mulighetene som ligger i sektorens økonomisystemer utnyttes ikke i full grad 

– Utnyttelse av IKT kunne vært bedre, og det har vært gitt svært lite opplæring på nye systemer 

– I 2012 innførte alle enhetene i helse- og sosialsektoren et nytt ressursstyringssystem (elektronisk turnus og 

timelønnssystem). Ved innføring av dette systemet ble det gitt svært lite opplæring. I følge fagledere og enhetsledere har 

dette skapt ekstraarbeid og feilføringer  
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Strategisk ledelse av sektoren – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og 

utfordringsbildet (3 av 4) 

 Helse- og sosialsektoren har hatt et sterkt fokus på utvikling innenfor tjenesteområdene, både for å sikre gode, 

fremtidsrettede tjenester og faglig utvikling og kompetanse blant de ansatte  

– Ledelsen er opptatt av at kommunen skal ha to likeverdige og faglig solide sykehjem. Ulike funksjoner legges derfor til begge 

sykehjemmene for å bygge opp to sterke fagmiljø 

– Sektoren har strategisk lagt mye vekt på å etablere gode tiltak rettet mot ”tidlig innsats” blant barn og unge. Dette er type 

tiltak som er evidensbasert, og således relevante for å få forventede effekter, jfr. 2. kvartalsrapport 2012, kapittel 11  

– Sektoren har deltatt i det 3-årige prosjektet ”Sammen om etisk kompetanseutvikling”, som er initiert av KS. Dette har gitt et 

viktig bidrag inn i sektoren for å styrke kompetansen til etisk refleksjon blant ansatte 

– Grimstad kommune har i dag en funksjon som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder, noe som 

innebærer at de har vært med på ulike utviklingstiltak, prosjekter, utdanningsløp med videre som har gitt rom for faglig 

utvikling. Eksempler på dette er 

 Palliasjon: Egen koordinator i 60% stilling (kommunalt finansiert). Innenfor dette området har Grimstad bygd mye god 

kompetanse, både i egen og andre kommuner i Aust-Agder. I samarbeid med Fylkesmannen og Universitetet har de 

etablert videreutdanning innenfor fagområdet. Videre har de skolert flere frivillige innenfor palliasjon 

 Demens: Egen koordinator i 60% stilling (kommunalt finansiert). I overkant av 100 person har gjennomført 

opplæringen «demensomsorgens ABC» de siste årene. Grimstad kommune har i samarbeid med Fylkesmannen og 

Universitetet fått etablert videreutdanning innenfor fagområdet 

 Aktiv omsorg: Egen koordinator i 60% stilling (kommunalt finansiert). Grimstad kommune var den andre kommunen, 

etter Kristiansand, som fikk egen organisasjon for ”Livsglede for eldre” 
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Strategisk ledelse av sektoren – Deloittes vurdering av nåsituasjonen og 

utfordringsbildet (4 av 4) 

 Organiseringen av faglederne er svært varierende innad i sektoren 

– Det er stor variasjon med hensyn til innhold i faglederne stillingsbeskrivelse. Enkelte har 100% administrativ stilling, mens 

andre kun har 20% av sin stilling avsatt til administrasjon 

– Lederspennet for faglederne varierer mellom 6 og 42 medarbeidere. Det er ikke noe klart samsvar mellom andelen 

administrativ stilling og lederspennet  

– For de av faglederne som ikke har 100% administrativ stilling må enhetene leie inn personell når faglederne må delta på 

kurs, møter o.l. utover de dagene som er satt av til slike oppgaver. For enheter med mange fagledere kan dette bli kostbart  

 Faglederne har delegert ansvar for fag, personal og økonomi, avgrenset til hensiktsmessig organisering innenfor 

økonomiske rammer og vurderinger knyttet til vikarer/ekstratiltak/overtid/innkjøp. De har ikke budsjettansvar  

 Fagledere melder at de ikke har tilstrekkelig tid til å utføre forventede arbeidsoppgaver 

– Faglederne bruker uhensiktsmessig mye av sin tid på innleie av vakter, enkelte oppgir at de bruker ca. 50% av tiden på dette 

– Overtidstimer hos faglederne og enhetsleder er brukt på tross av at det delvis i perioder har vært nødt til å leie inn ekstra 

personell til administrative faglederoppgaver. Det er vært en stor økning i kostnaden forbundet med overtid i perioden 2010 – 

2012, spesielt fra 2011 til 2012 

– Flere endringer i turnus de siste årene har skapt mye merarbeid 
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Prinsipper for ledelse i kommunal sektor 

1) Skape forståelse for oppdraget som er en helhetlig utvikling av lokalsamfunn og velferdstjenester 

2) Skape forståelse og aksept for de folkevalgtes oppgave og demokratiske prosesser 

3) Formidle sektorens egenart og kvaliteter og utvikle positivt omdømme 

4) Skape en virksomhet som er orientert mot utvikling og nyskaping 

5) Bidra til at medarbeiderne har kunnskap om brukere, innbyggere, partnere, deres ressurser, forventninger og 

krav til medvirkning 

6) Utvikle dialogarenaer for samhandling 

7) Involvere og legge til rette for medvirkning og utløse medarbeidernes kunnskap, kreativitet og engasjement 

8) Arbeide for at åpenhet og integritet kjennetegner våre handlinger og holdninger 

9) Levere resultater i tråd med politiske vedtak 

10) Akseptere ansvar og myndighet som følger av lederrollen 

 

 

 

Kilde: Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren (2008) 
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Strategisk ledelse av sektoren – Deloittes forbedringsforslag (1 av 2) 

 Politikerne må gis tilstrekkelig innsyn i sektoren slik at de blir i bedre stand til å gjøre gode prioriteringer. Dette 

kan gjøres både gjennom fremleggelse av flere politiske saker og orienteringer samt tydeligere 

styringsdokumenter, jf. gjennomgang av budsjett- og rapporteringsprosessen 

 Analyse- og utviklingskompetansen på strategisk nivå bør styrkes for å få frem gode saksutredninger og 

styringsdokumenter  

 Det må avsettes tid til strategisk ledelse, beslutningsprosess og forankring i sektoren 

– Avgjørelser som får økonomiske konsekvenser må kommuniseres ut på alle nivå i organisasjonen før beslutningen 

iverksettes 

– Oppfølging av budsjettavvik bør kommuniseres fortløpende i løpet av året. Dette gjelder også tiltak som innføres  

– Arbeidet med målsettingen bør være mer helhetlig og gjennomarbeidet for hele sektoren. Dette er detaljert ytterligere 

tidligere i rapporten  

 Sektorens enheter må utarbeide klare og detaljerte planer for hvordan vedtatte kutt og tilpasninger skal 

gjennomføres og rapportere forløpende på avvik i forhold til disse planene. Dette kan ansees som et viktig grep 

for å kunne tilpasse seg nye økonomiske rammer 

 Det ligger mye potensial i utnyttelse av IKT-systemer, samtidig som feil bruk kan få økonomiske konsekvenser. 

Derfor bør det gis bedre opplæring i IKT og økonomi, spesielt før innføring av nye systemer  

 Sektoren er dyktig på utvikling av både tjenestene og fagkompetanse. Det er imidlertid viktig at igangsatte 

prosjekter videreføres etter endt prosjektperiode for å sikre at gevinsten fra disse arbeidene faktisk hentes ut. 

Prosjekter som igangsettes må også sees i sammenheng med sektorens økonomiske rammer  
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Strategisk ledelse av sektoren – Deloittes forbedringsforslag (2 av 2) 

 Enhetsleder bør få frigjort mer tid til ledelsesoppgaver 

 Ansvarsfordelingen mellom enhetsledere og fagledere bør avstemmes mellom enhetene slik at fagledernes 

ansvar praktiseres mer likt enn dagens praksis i enhetene. Dette med bakgrunn i dagens store variasjon mellom 

administrasjonstid og lederspenn 

 Fagledernes økonomiske ansvar må tydeliggjøres, gjerne gjennom en felles stillingsbeskrivelse for 

faglederfunksjonen. En slik praksis vil sikre at de som tar beslutninger som gir økonomiske konsekvenser i større 

grad ansvarliggjøres   

 Helse- og sosialsektoren bør sikre forankring av budsjettet. Styring basert på et budsjett lederne mangler tillit til 

vanskeliggjør overholdelse av rammene  
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Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Bygninger, IKT, føringer fra tidligere utredninger osv.) 

 Hjemmetjenesten er i dag organisert i en felles enhet med base på Frivolltun 

(Frivoll ute) og på Feviktun (Fevik ute) med en felles enhetsleder, 2,8 årsverk 

fagledere og 0,3 årsverk fast adm. støtteressurs 

 Enheten gir tjenester til hjemmeboende på vedtak fra bestillerenheten i forhold til 

hjemmesykepleie (410 brukere), praktisk bistand (100 brukere 25/2-13), 

ressurskrevende bruker i egen leilighet (1 bruker), brukerstyrt personlig 

assistanse og trygghetsalarm 

 Veksten i brukerrettet tid har vært betydelig med 15,2% fra 2011 til 2012, antall 

brukere har i samme periode økt med 5%. Etter gjennomgang 2. kvartal 2012 har 

«Fevik ute» alene økt med 1000 t. Veksten fra 1.kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 

var samlet på 2500 timer 

 «Fevik ute» har ansvaret for området som strekker seg fra bygrensa mot Arendal 

til Kroken, Vik og Hesnes. «Fevik ute» er organisert med en fagleder i 100% med 

ansvaret for to hjemmesykepleiegrupper, praktisk bistand (skilt ut 1.1.2011) og en 

bolig for ressurskrevende brukere med egen turnus uten fast nattevakt 

 «Frivoll ute» er organisert i tre hjemmesykepleiegrupper som deler Grimstad 

sentrum med utkanter mellom seg og en gruppe med praktisk bistand 

 Brukere med BPA er organisert i to grupper BPA Fevik og BPA Frivolltun og 

ligger pr. i dag direkte under enhetsleder 

 Enhetsleder har bl.a. budsjettansvar, personalansvar, langtids 

sykefraværsoppfølging og merkantile oppgaver 

 Faglederne, 1 på Fevik og 1,8 på Frivoll, har egne stillingsinstrukser, og har bl.a. 

ansvar for daglig drift med organisering, brukeroppfølging og innleie 

Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 
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 Hjemmetjenesten har totalt 62,6 årsverk, fordelt på ca. 140 fast ansatte + 

mange vikarer, opptil 60 vakter i innleie pr uke i 2012 bare på Fevik på grunn 

av sykdom, ferie, permisjoner og behov for økt bemanning 

 I tillegg har enheten 6 årsverk fordelt på 30 assistenter og 20 brukere knyttet 

til tjenesten BPA (+ 2 brukere med private firma/enkeltmannsforetak). 2 nye 

brukere i 2012 

 Hjemmesykepleien er bemannet med sykepleiere, hjelpepleiere og 

omsorgsfagarbeidere som jobber turnus, vakt mellom 7-23, antall turnuser er 

6 

 Høyskoleutdannet andel av alle ansatte i hjemmetjenesten er 41%, ingen 

norm på andel sykepleiere, 32 sykepleiere er ansatt i tjenesten 

 «Demenspakken» er et avlastningstilbud som gis hjemme i egen bolig til 

demente brukere og deres pårørende, ble innført i 2013 og krever mye 

ressurser fra hjemmetjenesten  

 Lite uønsket deltid i enheten 

 Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i Handlingsplanen 2013 – 

2016: «Ha et nærvær på 94%». «Fevik ute» hadde i 2012 et nærvær på 

92,7% og «Frivoll ute» 92,2%, som er en positiv utvikling fra 2011 hvor 

nærværet totalt var på 87,4% 

 

 Enheten har vært igjennom flere organisasjonsendringer siden 2009; fra å 

være en del av en stor enhet i 2009, ble hjemmebaserte tjenester delt inn i 4 

enheter i 2010. I 2012 ble det gjort sammenslåinger av enhetene, slik at Fevik 

og Frivoll da ble en enhet 

 Etter 1. kvartal 2013 hadde enheten et merforbruk ift budsjett på ca. 1,5 

millioner kroner  (totalt ca. 47 mill), skyldes hovedsakelig overtid og innleie 

 Enheten bruker fordelingsmodell fra økonomiavd. for budsjett-beregning av 

antall årsverk med utgangspunkt i antall vedtakstimer og en fordeling med 

60% brukerrettet tid og 40 % til administrasjon/ kjøring i hjemmesykepleien og 

ønsker å bruke tilsvarende 70/30 for praktisk bistand i 2013. Skal få 

kompensasjon for økning i antall brukere/timer etterskuddsvis (1/2 år). 60/40 

modellen ble innført i 2009 for budsjett 2010 og er hentet fra Trondheim og 

Kristiansand 

 Nattjenesten og omsorgsboligene er organisert under Berge Gård og 

Frivolltun 

 Enhetsleder har kontor både på Feviktun og Frivolltun 

 Enhetsleder har sendt skriftlig varsel til kommunalsjef i 2012, feb 2013 og 

11/4-2013 med krav om 2 årsverk fagledere, 1,7 årsverk praktisk bistand, 1 

årsverk til avlastning og 1 årsverk BPA 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Frivoll ute 52 388 49 186 -3 202 -7 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 44 785 43 017 -1 767 -4 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 24 400 29 781 5 382 18 %

Vikar (samlet) 5 043 1 858 -3 185 -171 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
2 604 73 -2 531 -3467 %

Overtid 1 370 2 -1 368 -68422 %

Forbruksvarer og tjenester 2 157 1 943 -214 -11 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 572 1 276 -296 -23 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
3 874 2 949 -925 -31 %

Totale inntekter -3 925 -3 932 -7 0 %



Utviklingen i sykefraværet – Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester  

(1 av 2) 
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet for hjemmebaserte 

tjenester, avdeling Frivoll ute har blitt redusert 

med 5,1 prosentpoeng fra 2010 til 2012  

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger lavere enn 1. 

kvartal de tre foregående år, og viser et fravær på 

11% 

■ Trenden viser at 3. kvartal har lavest sykefravær, 

mens 1. kvartal har ligget høyest de siste tre 

årene  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: «Ha et nærvær på 

94%» 

‒ Avdelingen lå på et sykefravær 1,8 

prosentpoeng høyere enn dette målet i 2012. 

Tall for 1. kvartal 2013 viser et fravær 5 

prosentpoeng over dette målet  
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet for hjemmebaserte 

tjenester, avdeling Fevik ute har blitt redusert med 

0,6 prosentpoeng fra 2010 til 2012. Fraværet i 

2011 var 0,8 prosentpoeng høyere enn i 2012  

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger høyere enn 

1. kvartal de tre foregående år, og viser et fravær 

på 10,9% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: «Ha et nærvær på 

94%» 

‒ Avdelingen lå på et sykefravær 1,3 

prosentpoeng høyere enn dette målet i 2012. 

Tall for 1. kvartal 2013 viser et fravær på 4,9 

prosentpoeng over dette målet  
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Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester – Deloittes vurdering av  

utfordringsbildet (1 av 2) 
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Hjemmetjenesten opplever en sterk vekst i antall vedtakstimer i 2012. Dette skyldes en generell vekst i antall brukere på grunn av 

innføringen av Samhandlingsreformen og lanseringen av «Demenspakken» som krever tettere oppfølging med mer tilsynsbesøk. I tillegg 

viser «pleietyngde»-registreringen at brukerne også blir stadig dårligere og trenger mer hjelp 

 Dokumentasjonen på utførte besøk er mangelfull. Bestiller mener omfanget er så stort at det ikke bare kan dreie seg om forglemmelser i 

registreringen i Gerica. Om besøk ikke gjennomføres iht vedtak er det i tilfelle et lovbrudd. Det ble foretatt en strukturert gjennomgang av 

alle løpende vedtak i 2. kvartal 2013 som påviste store mørketall ift forholdet mellom vedtatt og utført tid. «Fevik ute» har økt med 1000 

vedtakstimer per måned fra 2011 til 2012. Fra 2012 til april 2013 har det vært en ytterligere økning med 1500 timer mer å betjene per 

måned. Veksten fra 1.kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 var samlet på 2500 timer 

 Økonomi. Hjemmetjenesten i Grimstad kommune har et negativt budsjettavvik på 3,2 millioner kroner i 2012 og har allerede etter 1. kvartal 

2013 et merforbruk ift budsjett på ca. 1,5 millioner kroner. Hovedutfordringen ift budsjettoppnåelse er manglende kontroll på variable 

lønnskostnader og at den sterke veksten av antall vedtakstimer blir kompensert for etterskuddsvis med ca. ½ års etterslep 
‒ Avviket skyldes i hovedsak merforbruk relatert til lønn og spesielt merforbruk av vikar- og ekstrahjelptjenester, opptil 60 vakter i innleie pr uke i 

2012 bare på Fevik på grunn av sykdom, ferie, permisjoner og behov for økt bemanning 

‒ Utgiftsposten «Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon» viser også et stort merforbruk i forhold til budsjett. Tilbud til ny ressurskrevende 

bruker startet i 2010 og varte ut 2012, med en utgift på 1,5 millioner kroner årlig. Dette er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for i budsjett 2012 

 Økningen i antall mottakere av hjemmetjenesten har vært lavere enn hva økningen av netto driftsutgifter i perioden 2009 - 2012 skulle tilsi 

 Hjemmetjenesten er organisert i store turnuser med mange ansatte, slik at det kan bli vanskelig å være bruker grunnet for dårlig kontinuitet 

og for mange ulike hjelpere innom i løpet av en dag/uke. Brukere og pårørende kan bli mer usikre og slitne og ikke oppleve tilstrekkelig 

trygghet med en slik organisering av tilbudet. Dette kan medføre at brukere raskere søker seg til sykehjem enn hva som ellers ville vært 

nødvendig 

 Hjemmetjenesten har blandet mange ulike tjenester i store organisatoriske enheter og har etter vår mening behov for å "rydde opp" i 

strukturen. Dagens struktur gjør driften ekstra kompleks og vanskelig å styre 

 Hjemmetjenesten er organisert på to fysiske lokasjoner med både hjemmesykepleie, BPA og praktisk bistand på begge steder. Dette 

virker ikke hensiktsmessig og gjør det vanskeligere å lede enheten og hente ut nødvendige synergieffekter som en samlokalisering vil gi  

 Praktisk bistand har økt volum på aktivitetstid, slik at fast grunnbemanning er for lite og vikarer derfor leies inn i tillegg. Ordningen er i følge 

faglederne dårlig organisert; 50% stilling Fevik, 2x50% på Frivoll. Dersom praktisk bistand samles i et felles team som jobber på tvers i hele 

kommunen, vil de bli mer robuste. Det er sannsynligvis også mer attraktivt å jobbe i praktisk bistand, dersom en kan jobbe sammen i team 

på 2 

 Enheten er organisert i flere ulike enheter og har flere ulike lokasjoner uten å ha et eget organisasjonskart. Dette gir manglende oversikt 

og kan virke forvirrende og uhensiktsmessig for alle inkludert brukerne, pårørende og publikum 

 Grimstad har ikke tatt inn over seg i tilstrekkelig grad at samhandlingsreformen er iverksatt. Det er kun gjort mindre endringer. Eksempel: I 

ny turnus fra april 2012 ble det på Fevik ute økt med en sykepleier ekstra på kveld. Per april 2013 er det behov for ytterligere flere ansatte 

på kveld på Fevik ute  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Grimstad satser for tiden offensivt på tidlig innsats og hjemmetjenesten i form av «demenspakken» med avlastning i hjemmet og 

hverdagsrehabiliteringsprosjektet som har til hensikt å redusere framtidig hjelpebehov ved å øke innsatsen i den første fasen. Dette er bra 

og helt i tråd med BEON-prinsippet og tanken om bærekraftige tjenester. Det virker som denne strategiske satsingen ikke er godt nok 

forankret blant lederne og medarbeiderne i enheten og heller ikke i budsjettforutsetningene ift antall årsverk. «Demenspakken krever mer tid 

enn vi har i grunnbemanning». I følge prosjektplanen som legges fram til politisk behandling juni 2013, må hjemmetjenesten kutte to årsverk 

for å få til hverdagsrehabiliteringsprosjektet. Det legges opp til at hver enkelt bruker skal ha mer tid i oppstartsfasen for på sikt å kunne 

redusere behovet for bistand. Det legges med andre ord opp til en volumøkning med færre årsverk før en kan hente ut gevinstene. Dette 

kan skape behov for mer overtid og behov for flere årsverk 

 Manglende tid til ledelse og utvikling. Enhetsleder har for mange oppgaver lagt rett under seg, eksempelvis all sykefraværsoppfølging 

rundt dialogmøter/NAV og BPA-ordningen. Dette bør organiseres på en mer hensiktsmessig måte slik at enhetsleder får frigjort mer tid til 

strategisk ledelse og utvikling av hjemmetjenesten. Enhetsleder har for eksempel aldri bistått med å legge fram aktuelle saker til politisk 

behandling 

 Faglederne bruker uhensiktsmessig mye av sin tid på innleie av vakter, p.t. ca. 50% av tiden på innleie. Det leies inn ekstravakter når 

arbeidslistene ikke går opp, og de har tidligere hatt merkantil støtte til dette (kun Frivoll ute hadde 60% merkantil støtte til innleie av vikarer 

inntil i 2012). På Fevik har fagleder tatt ut en ansatt fra en vanlig stilling for å bistå i innleie. Det er et stort ønske om felles merkantil ressurs 

for å bistå bl.a. med innleie. Manglende oppfølging på innleie fører i dagens situasjon trolig til mer overtid. Enhetsleder har jobbet veldig mye 

overtid (60 til 70 timer per måned) i lengre perioder fra januar 2012 og per april 2013. Fagledere har jobbet 20 timer overtid per måned. Kan 

trolig redusere overtidsbruk, frigjøre mer tid til ledelse og redusere behovet for flere fagledere ved å øke merkantil kapasitet ift. dagens 0,3 

årsverk fast adm. støtteressurs. 35 medarbeidere (hoder) under en leder er ikke uvanlig i hjemmetjenesten (ca. 140 ansatte og 4 

lederårsverk). Dette ville vært håndterbart med mindre innleie og en mindre sammensatt tjeneste 

 Enheten har hatt et relativt lavt sykefravær i 2012. Fagledere melder at de er nedkjørt, en sykemeldt fra nov. 2012. Enheten ser en negativ 

og faretruende trend så langt i 2013 og har varslet rådmannen om situasjonen. Ledelsen mener at endringer i turnus har skjedd for ofte de 

siste årene, mistet blant annet 8 årsverk i 2012 

 Oppfølgingen av sykefraværet glipper litt på gruppenivå. Dialogmøtene gjøres av enhetsleder. Denne fordelingen er bra pga. 

arbeidspresset til faglederne, men uheldig med tanke på manglende oppfølging av nærmeste leder. Har hatt et lavt sykefravær, fagledere 

melder at de er nedkjørt, en ute fra nov., de ansatte har begynt å sykemelde seg, varslet rådmannen  

 Realistisk budsjett? Leder har i 2012, feb 2013, april siste gang 11/4: bedt om flere nye årsverk: 2 årsverk fagledere, 1,7 årsverk praktisk 

bistand ut i fra en 30/70 modell, 1 årsverk til avlastning (demenspakken) og 1 årsverk BPA. Disse ønskene til rådmann kommer i tillegg til 

forutsetningen av at grunnbemanningen i hjemmesykepleien får tildelt midler etter behov og volumøkning i aktivitetstall. Det er også bedt om 

midler i budsjett 2013 til leasing av flere biler, økte medisintekniske utgifter og behov for større medisinrom som følge av 

Samhandlingsreformen  

 Det har vært 2 omorganiseringer med nye turnuser siste år grunnet ny fordelingsmodell. Dette har krevd mye administrering i tillegg til daglig 

drift og har gått utover enhetens budsjettrammer. Lederne har derfor vært nødt til å prioritere ned lederoppgaver som medarbeidersamtaler. 

De har ikke kunne sette seg inn i nye prosjekter, lage prosjekter for å øke kvalitet og kompetanse osv. Lederne har kun prioritert 

grunnleggende drift 
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Berge Gård – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Bygninger, IKT, føringer fra tidligere utredninger osv.) 

 Berge gård betjenes av ca. 90 faste ansatte på 4 boligområder; Berge gård, 

Berge Tun, Vossgate og hjemmeboende (nattjenesten 330) 

 Senteret har 7 avdelinger; hjemmetjeneste, mestrings- og 

rehabiliteringsavdeling, nattjeneste, avdeling for tekniske hjelpemidler, 

dagsenter, servicekontor og boliger for psykisk helse og rehabilitering 

 Enheten ledes av en enhetsleder 

 Hjemmetjenesten ledes av en fagleder i 100% stilling 

 Rehabiliteringsavdelingen av en fagleder i 80% stilling og Vossgate av en 

fagleder i 40% stilling 

 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Berge gård 38 164 38 133 -31 0 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 35 547 35 547 0 0 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 22 488 25 036 2 548 10 %

Vikar (samlet) 4 172 2 561 -1 611 -63 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
630 164 -466 -284 %

Overtid 438 0 -438 -

Forbruksvarer og tjenester 942 942 -0 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 357 1 330 -27 -2 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
315 315 0 0 %

Totale inntekter -4 700 -4 777 -77 2 %

 I 2012 har enheten 61,54 brutto årsverk. 52,1 av dem er faste  

 Hjemmetjenesten har 21,4 faste årsverk, rehabiliteringsavdelingen har 7,5 

årsverk, nattjenesten 7,13 årsverk, Vossgate 3,92 årsverk, dagsenter 2 

årsverk, hjelpemiddelavdeling 2,25 årsverk, merkantil 3,05 årsverk, 

administrasjon 3,2 årsverk, supervikar 1,44 årsverk, og systemansvarlig RS 

0,2 årsverk 

 Høyskoleutdannet andel av alle ansatte på Berge Gård er 45% 

 Det er utviklet kompetanseplan, HMS-plan, beredskapsplaner, handlingsplan 

for medarbeiderundersøkelse og vernerunde 

 Sykefravær de siste 3 årene er redusert med 3,7 %  

‒ I 2012 har andelen sykefravær vært 10 % 

 

 Det forventes en ytterligere aktivitetsøkning i 2013. Dette kan være 

utfordrende dersom det ikke kan kompenseres med økte ressurser 

 Enheten scorer høyt i medarbeiderundersøkelse på etikk, ledelse og trivsel, 

og scorer lavt på tid til arbeid i hjemmetjenesten 

 Utfordring knyttet til å rekruttere og beholde sykepleiere i vikariater 

 Det er en økning på 120 timer overtid fra 2011 til 2012. Dette gjelder spesielt 

hjemmetjenesten 

 Det har vært markant økning i bruken av avanserte og elektroniske 

hjelpemidler, spesielt motoriserte rullestoler og minicrossere. Dette har 

medført en økning på 61 service- og reparasjonsoppdrag. Utfordringen i 

fremtiden er lagerplass til hjelpemidler 

Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet på Berge gård har blitt 

redusert med 3,7 prosentpoeng fra 2010 til 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger lavere enn 1. 

kvartal de tre foregående år, og viser et fravær på 

7,6% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: «91% nærvær». 

Her er også «Redusere sykefravær» et av 

tiltakene for å holde budsjettrammene 

‒ Enheten lå på et sykefravær 1 prosentpoeng 

høyere enn dette målet i 2012. Tallene for 

første kvartal 2013 ligger godt innenfor 

målsetningen  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Tjenestetilbudet som i dag utføres på «korttidsavdelingen» på Berge Gård må sees i nær sammenheng med en mer helhetlig satsing på 

korttidsplassene og tidlig innsats i kommunen samlet sett  

 Implementering av hverdagsrehabilitering i Grimstad er koplet opp mot å redusere kapasiteten i antall langtidsplasser og avlastningsplasser. 

I utredningen som ligger til grunn for politisk behandling, foreslås det to ulike modeller. Her foreslås enten å legge ned 

rehabiliteringsavdelingen på Berge gård (12 plasser) og legge døgnrehabiliteringen til Frivolltun. Den andre modellen innebærer at 

rehabiliteringsavdelingen på Berge gård ikke legges ned, men at en i stedet legger ned en avdeling på Frivolltun (Bølgen) og en avdeling på 

Feviktun (til sammen 15 plasser) 

 Berge Gård har fått sitt budsjett redusert 1,5 millioner kroner med utgangspunkt i at rehabiliteringsavdelingen skal legges ned 

 Devolds rapport underbygger viktigheten av å beholde korttidsplasser i kommunen. Rehabiliteringsavdelingen på Berge Gård har i dag 10 

korttidsplasser (inklusiv rehabilitering) og 2 avlastningsplasser. Denne avdelingen bidrar til at brukere kan komme tilbake til hjemmene sine 

og hindrer sykehjemsinnleggelse. Kompetansemiljøet er høyt og avdelingen blir trukket frem som et godt eksempel i forhold til 

hverdagsrehabiliteringstanken. Personalet viser stor fleksibilitet, endringsvillighet, evne til å tåle raske omskiftninger, fokus på pasientens 

ressurser og fokus på tilrettelegging av hjemmesituasjon 

 Berge Gård hadde 2342 liggedøgn på 11 måneder i 2012, 36 pasienter trengte døgnrehabilitering, kun 11 pasienter kunne i følge 

kommunens egen kartlegging fått rehabilitering hjemme osv. Det var kun 8 pasienter som ble overført til sykehjem, resten kunne sendes 

tilbake til egen bolig 

 Ressursstyringsmodell med 33% påslag for administrasjonstid er ikke evaluert to ganger i året, slik modellen var tenkt. Enheten er derfor 

ikke kompensert for organisk vekst og har følgelig fått utfordringer med å holde budsjettrammen 

 Utregningsmodellen viser at Berg gård skal ha 26,81 årsverk i hjemmetjenesten. I stedet har de 21,4 årsverk. Det er 5,41 årsverk som ikke 

er kompensert. Aktivitetsøkningen er følgelig underbudsjettert 

 

Vi har kommet med følgende innspill til tiltak:  

 Vurdere om korttidstilbudet og kompetansen på Berge Gård bør overføres de to andre sykehjemmene, med fokus på tidlig innsats og 

rehabilitering 

 Samlokalisering av korttidstilbudet (fra tre til to lokasjoner) og rendyrke korttidskompetanse  

 Omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser på Feviktun og Frivolltun (politisk forankring av samlet dekningsgrad)  

 Vurdere Berge Gård som base for hjemmetjenesten dersom «rehabiliteringsavdelingen» flyttes inn i korttidsavdelinger på Feviktun og 

Frivolltun 
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Frivolltun bo- og omsorgssenter – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Bygninger, IKT, føringer fra tidligere utredninger osv.) 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Frivolltun 45 890 42 116 -3 774 -9 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 52 323 48 815 -3 508 -7 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 31 727 32 859 1 132 3 %

Vikar (samlet) 6 826 4 535 -2 291 -51 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
1 479 1 355 -124 -9 %

Overtid 847 13 -834 -6418 %

Forbruksvarer og tjenester 1 844 1 844 0 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 307 1 307 0 0 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
641 378 -263 -69 %

Totale inntekter -10 270 -10 274 -4 0 %

Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 
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 Frivolltun bo- og omsorgssenter består av en samlokalisert sykehjemsdel med 56 

plasser, 42 omsorgsboliger med heldøgns bemanning (GROM) og et dagsenter. 

Kjøkkenet ligger også her 

 Antall korttidsplasser er 5 + 2 akuttplasser  

 Enheten har en egen lindrende enhet med 2 plasser inkludert i en av 

sykehjemsavdelingene og en skjermet demensavdeling med 6 plasser 

(ressursavdeling) 

 GROM og avd. Bølgen var tidligere organisert som en del av hjemmetjenesten, 

felles budsjettområde siden jan. 2012, i dag brukes kun 3 av 8 plasser på 

«Bølgen», sykehjemsvedtak, 1 på dag/1 på kveld 

 Enheten er organisert i 7 avdelinger: 5 sykehjemsavd., omsorgsboligene og 

dagsenteret.  

 Enheten ledes av en enhetsleder med fag-, personal- og økonomiansvar, i tillegg 

til beredskapsansvar/brannvernleder  

 Enheten har en ledergruppe på 9 personer med faste ledermøter, 2 t hver 14. 

dag; består av 6 fagledere med 20 % stilling avsatt til administrasjon, 

fagutviklingsleder og leder for dagsenteret 

 Budsjettavviket er i hovedsak relatert til en merforbruk innen «Lønn», og her 

særlig innen «Vikar», «Ekstrahjelp» og «Overtid» 

 I tillegg finnes det et betydelig avvik innen utgiftspost «Kjøp av tjenester som 

erstatter egenproduksjon». som skyldes kjøp av vikartjenester 

 Enheten sprekker mye ift. budsjett på overtid på lindrende enhet. Årsaken er 

et konstant overbelegg (3 plasser), innført overtidsnekt, og at leder går 

igjennom hver timeliste og godtar kun godkjent overtid 

 Frivolltun bo- og omsorgssenter ligger like ved Universitetet og det nye 

Familiens Hus på Dømmesmoen 

 Senteret er i en sertifiseringsprosess våren 2013 som et av ti «Livsglede»-

sykehjem med mål om å stimulere til lovbestemte og anbefalte velferdstiltak 

blant beboerne  

 Senteret er visningsarena for e-Helse og velferdsteknologi 

 Benytter rapporteringer ute i fellesrommene på egne PCer, kan rapportere 

samtidig som man er tilstede hos brukerne 

 Forslag til budsjett 2013 om å legge ned avdeling «Bølgen» i sykehjemsdelen 

for å oppnå budsjettbalanse ble ikke politisk godkjent 

 

 Enheten har 67,78 årsverk og antall årsverk som mottar fastlønn i Agresso er 

69,12 (80% refunderes av andre) 

 Enhetsleder er utdannet sosiolog og markedsøkonom. Har hatt ansvaret for 

sykehjemsdriften siden 2010 og dagens organisasjon inkl. omsorgsboligene 

siden januar 2012  

 Egen fagutviklingsleder i 100% stilling, prosjektleder for e-helse og 

velferdsteknologi, internundervisning, superbruker på Gerica og RS,  

 Pleiefaktor på 0,8 + påslag av adm. tid på alle de «ordinære» avdelingene og 

1,2 for de to lindrende sengene er vedtatt i budsjett 

 Ressursavdelingen har i praksis en pleiefaktor på 1,63 som avviker fra en 

pleiefaktor på 1,5 i budsjettet for 2013 

 Kompetansesammensetning med høy sykepleierandel, 38% 

høyskoleutdannet andel av alle ansatte på Frivolltun  

 Faglederne jobber 100%, men har kun en dag (20%) per uke avsatt til 

administrasjon 

 Nærværsprosenten har vært stabilt lav på ca. 89% i 2011 og 2012 
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet på Frivolltun bo- og 

omsorgssenter har blitt redusert med 2,2 

prosentpoeng fra 2010 til 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger langt lavere 

enn 1. kvartal de tre foregående år, og viser et 

fravær på 7,4% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Frivolltun har ikke mål rettet mot sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016. Grunnen til dette 

er at mål om nærvær er forankret i lederavtalen 

og følgelig ikke gjentatt i Handlingsplanen  
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet på Frivoll inne/Grom har 

økt med 2,6 prosentpoeng fra 2010 til 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger langt høyere 

enn 1. kvartal de tre foregående år, og viser et 

fravær på 16,8% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Frivolltun som enhet, herunder også Frivoll 

inne/Grom, har ikke mål rettet mot sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Institusjonstjenestene har et samlet negativt budsjettavvik på 6,4 millioner kroner, hvor Frivolltun sin andel er ca. 3, 8 millioner kroner. I tillegg fikk 

Frivolltun varslet et nytt merforbruk på ytterligere 1 millioner kroner for 2012 først sent i mai 2013, som var feilført på hjemmetjenesten  

 Oversikten som viser at Frivolltun med dagens organisering har gått med store underskudd de siste 3 årene, er misvisende. Sykehjemmet som var 

organisert som en egen enhet i 2009-2011 gikk kun med underskudd i 2009, som ble snudd til et mindreforbruk ift budsjett på ca. 1,5 millioner 

kroner i både 2010 og 2011 med dagens enhetsleder 

 GROM og «Bølgen» har etter en stor omstilling i 2009 gått med underskudd hvert år siden omstillingen. Dette skyldes sannsynligvis at disse 

avdelingene er underbudsjettert ift. dagens behov, og at det aldri er foretatt de planlagte korrigeringene/fordelingen av innsparingstiltakene 

 Frivolltun har fått en arv fra 2009 med en forventet innsparing på den store hjemmetjenesteenheten på 4,5 – 5 årsverk, hele innsparingen ble 

samlet i GROM, fordeling av innsparingstiltakene og korrigering av GROM, ble ikke gjort som avtalt i 2010 og er siden ikke korrigert 

 GROM er bemannet som en omsorgsbolig, men det er stadig flere «langtidspasienter» som bor der. Reell pleiefaktor våren 2013 tilsvarer i 

realiteten en pleiefaktor på 0,275, som er svært lavt til å være en omsorgsbolig. Vedtakstimene har vokst mye og bemanningen er ikke tilpasset 

denne veksten. Sykefraværet på GROM er veldig høyt ift de andre enhetene i sektoren. I tillegg er det voksende i perioden 2009-2012. Dette er et 

tydelig signal om at situasjonen ikke er holdbar for de ansatte og dette må tas tak i. Kommunen bør vurdere å gå fra timebaserte vedtak til 

tjenestebeskrivende vedtak og rydde opp i avviket mellom vedtakstimer og utført tid, slik at man får etablert et realistisk budsjett og sørge for at 

GROM ikke fortsetter å være underbudsjettert 

 Avviket ift. budsjett er i hovedsak relatert til merforbruk innen «Lønn», og her særlig innen «Vikar», «Ekstrahjelp» og «Overtid». I tillegg til GROM 

sprekker enheten mye ift. budsjett 2012 på overtid på lindrende enhet. Årsak er blant annet et konstant overbelegg (3 plasser vs. 2 plasser) som 

gjør det vanskelig å styre. Det er nå innført nødvendige kontrolltiltak som overtidsnekt, gjennomgang av hver timeliste og spesiell godkjenning av 

all overtid. Det er tydelig at dette ikke har blitt tatt tak i tidlig nok i 2012 og ikke vært godt nok fulgt opp gjennom året, selv om enhetsleder 

involverer faglederne tidlig i budsjettprosessen og hver avdeling har sitt eget budsjett med fokus på lønnskostnader 

 Faglederne jobber 100%, men har kun en dag (20%) pr uke avsatt til administrasjon. De er ledere hele uka, men er i dag bundet opp i pleie 4 

dager i uka. De er svært presset på tid. Dette kan være en sårbar organisering ift behov for ledelse. Dette forårsaker blant annet en del overtid og 

ekstra innleie når faglederne skal arbeide med andre oppgaver enn pleie, eksempelvis deltakelse på møter og internundervisning. Kommunen står 

ovenfor ulike valg ift å fokusere mer på operativ ledelse i form av å øke kontortiden til 40% for dagens fagledere eller å rendyrke en faglederrolle 

som har 100% fokus på ledelse og administrasjon på færre faglederstillinger enn i dagens situasjon 
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Korttidsplasser. Det er helt tydelig gjennom både analyser og intervjuer at kommunen totalt sett satser for lite strategisk på et effektivt 

korttidstilbud sett opp mot satsingen på langtidsopphold. Før innføringen av Samhandlingsreformen, anbefalte mange at 15% av totalt antall 

plasser bør være korttidsplasser, nå ligger nivået på 20-25%. Grimstad ligger langt under gjennomsnittet både for landet og for Aust-Agder. En 

effektivt drevet korttidsavdelingen med høy sirkulasjon på plassene, vil redusere behovet for langtidsplasser i framtiden. Frivolltun har 5 

korttidsplasser (inkludert 2 plasser til lindrende behandling) og 2 akuttplasser og opplever et økende behov for korttidsopphold. Per i dag har man i 

tillegg til de 5 plassene etablert ytterligere 4 korttidsplasser på demensavdelingen, og disse plassene har det siste året hatt et konstant overbelegg 

 Bølgen er pr. i dag drevet lite kostnadseffektivt med kun 3 brukere på 8 plasser med en fast bemanning; 1 på dag og 1 på kveld, felles natt –

tjeneste med resten av huset. Tidligere forslag for budsjett 2013 om å legge ned avdeling «Bølgen» i sykehjemsdelen for å oppnå budsjettbalanse, 

ble ikke politisk godkjent. Bølgen kan være et av flere gode alternativ når kommunen vil satse på å etablere flere korttidsplasser og etter vår 

mening bruke korttidssatsingen både på Frivolltun og Feviktun til å erstatte og bygge ned behovet for og kapasiteten på antall langtidsplasser 

 Satsingen på e-Helse og velferdsteknologi er spennende og bør på sikt gi muligheter for en mer effektiv drift av omsorgsboligene og 

korttidstilbudet 

 Pleiefaktoren på 0,8 på de vanlige plassene brukes som et klart styringsmål når bemanningsplanene og turnusen legges. Dette skal i 

utgangspunktet være en akseptabel pleiefaktor tilpasset dagens behov hos beboerne. Det samme gjelder for de lindrende sengene med en 

pleiefaktor på 1,2. Pleiefaktoren på 1,63 på de skjermede plassene virker derimot høy og er høyere enn budsjettet legger opp til på 1,5. God 

praksis viser at det med riktig behandling og riktig personalsammensetning og kompetanse, er mulig å redusere utageringen/uroen hos beboerne 

betydelig 
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Feviktun bo- og omsorgssenter – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Bygninger, IKT, føringer fra tidligere utredninger osv.) 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Feviktun 32 819 30 211 -2 608 -9 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 39 896 37 691 -2 204 -6 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 25 627 25 873 246 1 %

Vikar (samlet) 4 870 2 561 -2 309 -90 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
781 390 -391 -100 %

Overtid 185 55 -130 -237 %

Forbruksvarer og tjenester 1 430 1 430 -0 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 014 1 014 0 0 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
493 78 -416 -536 %

Totale inntekter -10 039 -10 027 12 0 %

 Feviktun åpnet i mars 2001 og har plass til 56 pasienter 

 Det er 4 team som ledes av en fagleder. Hvert team består av to grupper med 

7 pasienter i hver gruppe 

 Lederteamet på Feviktun består av 4 fagledere, de har 20 % administrasjons 

tid og 80% i pleien, fagutviklingsleder ansatt i 80% samt enhetsleder i 100% 

 3 av teamene er for pasienter med demenssykdom og et av teamene (14 

plasser ) for somatisk syke. De fleste plassene er langtids, men har ca. 3 

korttidsplasser og rulleringsplasser. Dette varierer noe gjennom året 

 Enheten ledes av en enhetsleder. Videre har enheten 4 fagledere, 1 

fagutvikler og 1 førstesekretær 

 Enheten drifter også et dagsenter med 1,5 årsverk 
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Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 

 Feviktun er utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. 

Senteret har vært en aktiv pådriver for kunnskaps- og kvalitetsutvikling ved 

sykehjemmene i Aust- Agder 

 Har utarbeidet en virksomhetsplan for 2012, hvor blant annet et av kravene er 

at det skal oppnås budsjettbalanse ved årets slutt  

 Senteret er 12 år gammelt. De merker nå slitasje på bygget 

 Høy svarprosent og gode resultater på årets medarbeiderundersøkelse. 

Sykefraværet virker til å ha en positiv nedgang 

 

 Totalt har Feviktun 53,15 årsverk 

 Det har vært en reduksjon i antall årsverk de siste årene 

 Hvert team har ca. 11 årsverk, i tillegg kommer nattjeneste med 5,37 årsverk 

 En merkantilansatt i 100% stilling. Vedkommende betjener også den 

hjemmetjenestegruppen som er lokalisert på Feviktun, men lønnes fullt og helt 

fra institusjonstjenesten 

 Feviktun er et ressurssenter innen fagutvikling, forskning og 

kompetanseheving. De jobber tett med FOU-avdelingen og har et 

spredningsansvar i egen kommune samt til andre kommuner i fylket 

 Kompetansen på demens er høy; 6 sykepleiere med videreutdanning innen 

eldre og aldring. De har også mange ansatte som har gjennomført 

eldreomsorgen og demensomsorgens ABC 

 Høyskoleutdannet andel av alle ansatte på Feviktun er 29% 

 Alle faglederne tar nå videreutdanning innen ledelse 

 Pågående prosjekter innen pasientsikkerhet og rett medisin til rett bruker 
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■ Det totale sykefraværet i Feviktun har økt med 1,2 

prosentpoeng fra 2010 til 2012. I 2011 var 

fraværet vesentlig høyere, med 13,8% 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger 5,7 

prosentpoeng lavere enn samme kvartal i fjor, og 

5,5 prosentpoeng lavere enn for 2011 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær, men tendensen er at 

3. kvartal har lavest sykefravær mens 1. kvartal 

har høyest  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: «Nærværet skal 

være på 93% i 2013»  

‒ Enheten lå på et sykefravær 2,8 prosentpoeng 

høyere enn dette målet i 2012. Også tallene 

for første kvartal 2013 ligger høyere enn dette 
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Rådmannen er opptatt av at kommunen skal ha to likeverdige og faglig solide sykehjem. Ulike funksjoner legges derfor til begge 

sykehjemmene for å bygge opp sterke fagmiljø. I tillegg til de funksjoner som allerede ligger i de to sykehjemmene, vil det være 

hensiktsmessig å rendyrke avlastningsplasser ved Feviktun, samtidig som det er aktuelt å legge KØH-plassene (Kommunal øyeblikkelig 

hjelp) hit. Feviktun er i tillegg ”Utviklingssenter for sykehjem”. Kommunen trenger flere korttidsplasser, og disse kan konsentreres på 

Frivolltun. På den måten får en rendyrket og bygd opp solide fagmiljø for korttidsplasser og avlastningsplasser fordelt på hvert av 

sykehjemmene. I tillegg vil begge sykehjemmene ha ansvaret for spesialiserte funksjoner 

 Feviktun har i dag kun 3 plasser til korttid og det er tilfeldig på hvilken avdeling disse plassene til enhver tid er. Enheten ønsker å samle 

korttidstilbudet på en avdeling, eventuelt kombinert med en utredningsavdeling for personer med demens 

 I forbindelse med innføring av det nye lønnssystemet RS i april -12 var ikke integreringen godt nok planlagt med hensyn til framdrift og 

opplæringsbehov. Enheten ble nærmest kastet ut i en viktig oppgave uten å få nok opplæring 

 Det er tidligere tatt ut besparelser i administrasjonen ved sykehjemmet ved at det har blitt fjernet en lederstilling på 0,8 årsverk 

 I dag har ikke faglederne fokus på økonomi, men på kvalitet slik at standarden for tjenestene blir opprettholdt/utført  

 Faglederne har fokus på at brukerne får den hjelp de har vedtak på/ krav på, mens det er enhetslederen som følger opp budsjett og økonomi 

og eventuelle innsparingstiltak 

 Faglederne jobber 100%, men har kun en dag (20%) pr uke avsatt til administrasjon. De er ledere hele uka men er i dag bundet opp i pleie 4 

dager i uka. De er svært presset på tid. Dette kan være en sårbar organisering ift behov for ledelse. Dette forårsaker blant annet en del 

overtid og ekstra innleie når faglederne skal arbeide med andre oppgaver enn pleie, eksempelvis deltakelse på møter og internundervisning. 

Kommunen står ovenfor ulike valg ift å fokusere mer på operativ ledelse i form av å øke kontortiden til 40% for dagens fagledere eller å 

rendyrke en faglederrolle som har 100% fokus på ledelse og administrasjon på færre faglederstillinger enn i dagens situasjon. Enhetsleder 

ønsker å øke kontortiden for dagens fagledere til 40% 

 Overtidstimer hos faglederne og enhetsleder er brukt på tross av at det delvis i perioder har vært nødt til å leie inn ekstra personell til 

administrative faglederoppgaver 

 Enheten har utfordringer med å forstå hva som skjer i regnskapet 2. halvår hvert år, fordi det sentralt blir belastet kostnader på enheten som 

ikke blir kommunisert godt nok til enheten 
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 Helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten samt psykisk helse har fagledere i 100 % stillinger. Faglederne har ulike oppgaver i 

tillegg til faglederoppgaver 

 Faglederne har ansvaret for daglig drift, faglig innhold/kvalitet og har delegert personalansvar med sykemeldingsoppfølging, medarbeidersamtaler og 

rekruttering. For de andre ansatte, er enhetsleder nærmeste leder 

 Enheten har ikke turnusarbeid. Helsestasjon for ungdom har åpent hver torsdag kveld og en del kurs og grupper som de ulike tjenestene har ansvar 

for, går på kveldstid 

 Størstedelen av enheten skal samlokaliseres på Dømmesmoen 01.10.13 i «Familiens hus»  

 Kommuneoverlegen og enhetsleder lager flere saker til kommunestyret hvert år 

 Økonomiansvaret for hele enheten ligger hos enhetsleder, men de tre faglederne har eget budsjett 

 Ledermøter for enheten en fast dag pr. uke ned fagledere, kommuneoverlege, legekontoret og folkehelsekoordinator 

 Enhetsleder har ingen fast merkantil støtteressurs, men benytter saksbehandler miljørettet helsevern litt ift kontrakter og permisjonssøknader 

 

Økonomi 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Helsetjenesten 42 006 42 282 276 1 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 27 178 27 477 299 1 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 19 654 20 909 1 255 6 %

Vikar (samlet) 901 0 -901 -

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
178 0 -178 -

Overtid 70 0 -70 -

Forbruksvarer og tjenester 4 100 4 100 -0 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 138 1 138 -0 0 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
16 480 16 480 -0 0 %

Totale inntekter -6 987 -7 011 -23 0 %

Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 

 Enheten har ansvar for utgiftene til legevakt (interkommunal) og for smittevern 

 Enheten betaler ut fastlegetilskuddet (månedlig fra HELFO) 

 Enheten har ansvar for å betale for helsetjenester kjøpt i utlandet – EU-land 

(lege, fysioterapi primært) 

 Helsetjenesten har gått med overskudd alle år siden 2007, med unntak av ett 

år (2010) 

 Enheten har hatt utgifter til fastlegeavtaler og legevaktsamarbeid, totalt over 1 

millioner kroner. som ikke er blitt kompensert for i budsjettet 

 Leder har holdt stillinger ledig for å klare budsjettet i 2012 

‒ faglederstillingen i psykisk helse har stått vakant deler av året 

‒ effektueringen av vedtatte stillinger er skjøvet på 

‒ per i dag kun 60% stilling som psykisk helsearbeider som er holdt 

ledig (langtidssykemelding) 
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 Helsetjenesten består av til sammen 46,1 faste årsverk og 60 ansatte. Enheten har i tillegg ansvar for administrasjon vedrørende fastlegene (17 

årsverk) og fysioterapeuter i privat praksis (7 årsverk, 9 driftsavtaler) 

 Årsverkene fordeler seg på flere tjenesteområder og den største andelen av de ansatte er spesialutdannet helsepersonell (3-årig helsefagutdanning 

med videreutdanning): 

‒ Helsesøster- og jordmortjenesten (småbarnshelsestasjon, skolehelsetjeneste, flyktningehelsetjeneste, husmorvikarer, reisevaksinasjonskontor ): 13,25 

årsverk 

‒ Psykisk helse (dagsenter, miljøtjeneste, ”utetjenesten”): 11,65 årsverk 

‒ Fysio- og ergoterapitjenesten (inkl. Frisklivssentralen): 7,9 årsverk 

‒ Brannstasjonen legesenter: 5 årsverk (inkl. 1 årsverk for turnuslege) 

‒ Familiesenteret: 2 årsverk 

‒ Legetjenesten (kommunale oppgaver for fastlegene og 1 turnuslege Grimstad legesenter): 2,9 årsverk 

‒ Helseadministrasjon (kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, saksbehandler miljørettet helsevern og enhetsleder): 3,4 årsverk  

 Helsestasjonen har 0,9 årsverk for merkantil. Utover det er det ingen ansatte innen merkantilfeltet 

 Enhetsleder har vært leder av enheten siden 2007, ansatt i kommunen siden 1992, har utdanning som fysioterapeut og innen adm. og ledelse, 

fungert som kommunalsjef i to perioder i årene 2009-2011 

 Enheten utarbeider kompetanseplan for tjenestene hvert år. Kommunehelseprofiler bl.a., egne erfaringer og meldte behov legges til grunn. Bevisst 

på at befolkningens behov må være med å styre kompetanseutviklingen 

 Mål om et nærvær på 96%. Oppnådde 96,3% i 2012 og 93,3% i 2011. Nærværet i 2011 begrunnes med alvorlig sykdom/langtidssykemeldinger 

store deler av året 

 Det har hittil vært relativt enkelt å rekruttere ved ledige stillinger  

 Enheten hadde svært gode resultater på medarbeiderundersøkelsen innen alle tjenesteområder 

 Enheten har mange store stillinger (60 % og mer). 7 ansatte jobber i 40% eller 50 % stilling 

 Enheten har ikke ressurser til fagutvikler, men tjenestene har egne poster til faglig utvikling/kurs 

 Enheten har ansvar for medisinkurs for ansatte i pleie- og omsorg og Boveiledertjenesten 

 Tjenestene i enheten har et nært og mangfoldig samarbeid, også med tjenester fra andre enheter. Spesielt under paraplyen Familiens hus (spesielt 

barnehage, ppt og barnevern i tillegg til egne tjenester) når det gjelder barn og unge. Det er tett samarbeid med rehabiliteringsavdelingen og 

hjemmetjenesten mht. rehabiliteringsarbeidet. Psykisk helse samarbeider med Sosialtjenesten (psykisk helse/rus) og Bestillerenheten 

 Enheten har avtalt samarbeid med andre kommuner (Frisklivssentralen), Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for barn og unges psykiske helse, 

Idrettskretsen, i tillegg til samarbeid med sykehuset, NAV, etc. vedrørende konkrete brukere 

 Fagprogrammene som benyttes er Gerica og Winmed 

 Helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid (tidlig innsats) for barn/ungdom/familier og voksne/eldre har stort fokus 

 Dagsenteret for psykisk syke i Vossbakke bør sees i sammenheng meg andre aktivitetstilbud i kommunen og driften bør moderniseres  

 

Andre forhold  
(Bygninger, IKT, føringer fra tidligere utredninger osv.) 
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet i Helsetjenesten har blitt 

redusert med 0,3 prosentpoeng fra 2010 til 2012. I 

2011 var fraværet betraktelig høyere enn i både 

2010 og 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger høyere enn 

1. kvartal i 2010 og 2012, som begge er årene 

med lavest sykefravær totalt sett i enhetene. 

Tallene fra 1. kvartal 2013 viser et fravær på 6,4% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær, men det er en 

tendens som viser lavest sykefravær i 2. kvartal 

og høyes i 4. kvartal 

■ Helsetjenesten har ikke mål rettet mot sykefravær 

i Handlingsplanen 2013 – 2016  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 I forhold til et beregnet utgiftsbehov basert på inntektssystemet til kommunene, er utgiftene til kommunehelse i Grimstad ca. 13,3 millioner 

kroner lavere enn «normert utgiftsnivå» i 2012 skulle tilsi. Tilsvarende tall for 2011 var 12,3 millioner kroner lavere enn «normert utgiftsnivå» 

skulle tilsi. Helsetjenesten har på tross av dette gått med overskudd alle år siden 2007, med unntak av ett år (2010) og framstår som 

veldrevent ift økonomi og ledelse. Leder er flink til å styre etter budsjett selv om rammen med rette oppleves urealistisk i forhold til hva et 

«normert utgiftsnivå» skulle tilsi. Enheten har måttet holde budsjetterte stillinger ledig for å klare budsjettet i 2012. Dette er stillinger som har 

betydning for tidlig innsats og forebyggende arbeid, og er ikke de stillingene kommunen bør saldere. Dette får i lengden uheldige 

konsekvenser for en strategisk satsing på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Dette gjelder spesielt psykisk helse for 2012 og 2013 

 Hovedutfordringen fra Helseenhetens ståsted ift å etablere et realistisk budsjett, er at pålagte oppgaver i løpet av året ikke blir korrigert i 

budsjettet før i etterkant, ca. 1/2 år i etterkant, f.eks. utgifter til fastlegeavtaler og legevaktsamarbeid. I budsjett for 2013 er det for første 

gang lagt inn det som antas å bli utgiftene til fastlegetilskuddet og legevakten. Det har blitt lovet at et eventuelt merforbruk her skal 

kompenseres for etterkant. Kjøp av tjenester i EØS-land til lege, fysioterapi o.l. på ca. 120 000 kroner  pr. år har enheten ikke fått midler til i 

budsjettet (rammetildeles kommunen, men ligger ikke inne i enhetsbudsjettet)  

 Tidlig innsats og behov for koordinerte tjenester. Arbeidet med å innføre modell for «Familiens Hus» er påbegynt. Dette innebærer 

utvikling av et helhetlig tjenestetilbud og samlokalisering av de aktuelle tjenestene på Dømmesmoen. «Familiens Hus» er planlagt med 

tjenester som Familiesenter, Frisklivsentral, Helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, psykisk helse og fysio- og ergoterapitjenesten. 

Fremover er det viktig å jobbe mer samordnet med tidlig innsats. Derfor er det også avgjørende at disse jobber effektivt sammen med PPT 

og barnevernet, som etter modellen er en del av Familiens hus til avtalte tider, samt hjemmetjenesten. Tiltak som SMIL (for barn av foreldre 

med ROP-lidelser) må ses i sammenheng. Det er kommet fram at det er et betydelig potensiale ift intern samhandling i kommunen og tidlig 

innsats, f.eks. ift et tettere samarbeid mellom jordmortjenesten og barnevernet for å komme raskere i gang med gode forebyggende tiltak til 

utvalgte familier  

 Grimstad kommune ligger på en lav %-andel av anbefalt nivå fra Helsedirektoratet ift helsesøstertjenesten i skolen. Dette er ikke i 

samsvar med en satsing på tidlig innsats og forebygging. Helsesøstrene bruker totalt 50-60% stilling til merkantile oppgaver som med fordel 

kan gjøres av merkantilt personell slik at denne tiden blir frigjort til skolehelsetjenesten 

 Plan for implementering av hverdagsrehabilitering – prosjektet er meldt som sak til politisk behandling og bør inngå i 

handlingsprogrammet. Prosjektet har levert en gevinstpotensial-beregning på over 8 millioner kroner, men krever en bredt forankret satsing i 

flere enheter med blant annet en økt satsing på fysioterapiressurser/ergoterapiressurser i hjemmetjenesten. Foreløpig er satsingen noe 

sårbar ift fysioterapiressurser/ergoterapiressurser (Kristiansand har 10 årsverk med dedikerte fysioterapiressurser/ergoterapiressurser, 

Grimstad er ca. en 1/4 av Kristiansand og trenger til sammenligning ca. 2,5 årsverk). I tillegg må denne satsingen sees i sammenheng med 

den totale belastningen i hjemmetjenesten, slik at man ikke reduserer kapasitet der  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Psykisk helse og rus. I Grimstad er det 3 enhetsledere (Helse, Berge Gård og Sosial- og Barnevernstjenesten) som på ulik måte har 

ansvaret for tjenester innen psykisk helsearbeid og rusforebyggende tiltak. Bakgrunnen for dette var omorganiseringen i 2009 hvor boligene 

i Vossgate ble lagt inn under Berge gård. «Rustjenesten plukker folk opp av elven, men klarer ikke alene å få dem til ikke å falle ut i elven». 

Psykisk helse, med fagleder i spissen, jobber nå målbevisst ift en ny strategisk satsing på egenmestring og å ansvarliggjøre brukere til å 

lære å mestre sitt eget liv. Det finnes fortsatt vedtak på såkalte «støttesamtaler» i systemet, men dette arbeides det nå med å avslutte. Dette 

er helt i tråd med god praksis og viktig for ikke å dublere tilbudet fra DPS, men snarere supplere tilbudet med det som er kommunens 

ansvar og oppgave, nemlig å hjelpe folk til å mestre å bo og til å komme i arbeid. Støttesamtaler har mer form av «terapi» og hører hjemme 

på DPS-nivå, mens på kommunalt nivå viser de sjelden til nødvendig effekt ift egenmestring 

 Det bør utarbeides tydeligere kriterier for tildeling av psykiske helsetjenester. Det er et potensiale for mer tverrfaglig samarbeid ved 

tildeling av tjenester. Tildelte timer innen psykisk helse er lavere enn for ett år siden. Dette skyldes riktigere vedtak/tildelte timer og mer 

helhetlig jobbing. Noen brukere ligger fortsatt inne med støttesamtaler. Dette bør reduseres ytterligere i 2013 
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Boveiledertjenesten – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Bygninger, føringer fra tidligere utredninger osv.) 

 Boveiledertjenesten har seks boliger til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, to avlastningsbolig/barnebolig og et aktivitetssenter 

 Enheten har 46 brukere som mottar tjenester i bolig eller avlastning. 25 av 

disse er også brukere ved aktivitetssenteret. I tillegg kommer 10 brukere med 

BPA , 105 brukere med støttekontakt og 39 brukere med privat avlastning 

 Faglederne har avsatt administrativ tid og går resten av stillingen i turnus, den 

administrative tiden varierer fra 20-90% 

 Faglederne har delegert ansvar for fag, personal og økonomi, avgrenset til 

hensiktsmessig organisering innenfor økonomiske rammer og vurderinger 

knyttet til vikarer/ekstratiltak/overtid/innkjøp 

 Det er utarbeidet egen instruks for innleie, overtid og beordring 

 

 

 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Boveiledertjenesten 88 768 83 303 -5 464 -7 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 69 117 63 894 -5 223 -8 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 39 088 37 554 -1 534 -4 %

Vikar (samlet) 7 311 7 479 168 2 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
1 280 0 -1 280 -

Overtid 1 603 883 -720 -82 %

Forbruksvarer og tjenester 2 473 2 114 -359 -17 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 696 330 -366 -111 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
15 869 15 808 -61 -

Totale inntekter -22 446 -22 553 -107 0 %

- 155 - 

Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 

 Boveiledertjenesten har totalt 96 årsverk, av dette er 7,7 årsverk fagledere og 

administrative stillinger. I tillegg har enheten 4,6 årsverk knyttet til brukere 

med BPA 

 Det er totalt 5,8 årsverk fagledere i enheten (deres administrative tid utgjør 4,2 

årsverk) 

 150 personer går i turnus 

 Enheten har totalt 10 turnuser. Flere av boligene har langturnus/lange vakter 

 Ca. 10 av medarbeiderne på aktivitetssenteret starter arbeidsdagen sin i 

boligen og jobber også helg i bolig. Personalet i Holteveien følger «sine» 

brukere til aktivitetssenteret  

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 62% 

 37% av personalet er fagarbeidere, 38% er miljøarbeidere, hvorav 15% 

vernepleiere, 25% er assistenter 

 

 

 Fire av avdelingene består av flere boenheter. Med unntak av to avdelinger er 

derfor avdelingene nokså store 

 Boenhetene ligger spredt rundt i kommunen, hvilket begrenser mulighetene til 

å bruke personale på tvers. Utfordringene med å bruke personalet på tvers i 

boligene er også en kombinasjon av turnustekniske ting og en 

kompetanseutfordring 

 Det er tidligere utarbeidet kuttforslag/bemanningsreduksjon tilsvarende 4,7 

millioner kroner  

 Det er per i dag ikke et godt system for å håndtere vekst/endringer i 

brukerbehov 

 Behovet for tjenester er økende, også ”nye” brukergrupper, bl.a. unge voksne 

med ulik grad av atferdsproblematikk, som ikke er utviklingshemmet, men som 

trenger bistand i bolig  
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet i boveiledertjenesten har 

blitt redusert med 4,4 prosentpoeng fra 2010 til 

2012. Fraværet i 2011 var 0,6 prosentpoeng 

lavere enn i 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger høyere enn 

1. kvartal de to foregående år, og viser et fravær 

på 13% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: «Nærværet skal 

være på 91%» 

‒ Enheten lå på et sykefravær 0,2 prosentpoeng 

høyere enn dette målet i 2012. Tall for 1. 

kvartal 2013 viser et fravær 4 prosentpoeng 

over dette målet  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 I KOSTRA-sammenheng rapporteres boveiledertjenesten inn under funksjon 254, hjemmetjenester. Da det ikke finnes statistikk eller 

styringsdata som fanger opp tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det vanskelig å gi et presist bilde av utgiftsnivået på 

tjenester til denne brukergruppen, sammenlignet med andre kommuner 

 I Devolds rapport fra 2012 vises det til at Grimstad har en langt større andel hjemmetjenestemottakere under 67 år enn landsgjennomsnittet 

(47 % i Grimstad mot 32 % på landsbasis). Grimstad bruker imidlertid en langt mindre andel av de samlede utgiftene til hjemmetjenester 

(funksjon 254) enn landsgjennomsnittet (43 % i Grimstad mot 62 % på landsbasis). Disse tallene berører også andre brukergrupper enn 

boveiledertjenestens, men bør likevel inngå som en del av totalvurderinger når det gjelder utgiftsnivå 

 I Devolds rapport ble det foretatt en mer inngående analyse av ressursbruken (kostnadsnivå sett opp mot brukernes bistandsbehov) i 

boveiledertjenesten. Denne konkluderer med at driften «er effektiv og svært produktiv når den analyseres på systemnivå» 

 Boveiledertjenesten har i dag et driftsnivå som ligger ca. 5,1 millioner kroner over det enheten har budsjettrammer til 

 Årsakene til dette er i hovedsak igangsatte tiltak som det ikke er midler til å drifte. Tiltakene er igangsatt med grunnlag i nye brukere med 

behov som skal dekkes og økning i bistandsbehov hos brukere som allerede hadde botilbud/tjenester i enheten. Bestillerenheten har gjort 

vurderinger og fattet vedtak som underbygger bistandsbehovet 

 Boveiledertjenesten er en stor enhet. Antallet medarbeidere, døgndrift og en sammensatt brukergruppe gir en svært kompleks drift. 

Enhetsleder synes likevel å ha god oversikt over brukere, bemanning og driftsmessige forhold 

 Fagledernes kontrollspenn (antallet medarbeidere under hver fagleder) varierer noe fra avdeling til avdeling. Det er imidlertid rimelig godt 

samsvar mellom den enkelte fagleders administrative tid og antallet personer i turnus i hver avdeling (forutsatt at tiden satt av til 

administrative oppgaver for hver av avdelingslederne også stemmer med praksis)  

 Langturnus gir normalt bedre kontinuitet (færre ansatte å forholde seg til hos brukerne), større stillinger, og gjør det enklere å fylle 

helgevakter. Det at hele boveiledertjenesten er samlet i en enhet gir samtidig større fleksibilitet (bolig/aktivitet) og gode muligheter til å 

utnytte ressurser på tvers. Samdrift mellom boliger og dagsenter er et godt eksempel på dette 

 Det er utarbeidet budsjett per avdeling, men dette brukes i liten grad som et styringsredskap for faglederne 

 Selv om produktiviteten i boveiledertjenesten synes å være god, kan det likevel være grunn til å gjøre en egen analyse av ansattes og 

beboeres tilstedetid i boligene, for å sikre at det er riktig antall ansatte med riktig kompetanse i boligene på de tider av døgnet hvor behovet 

er størst  

 Manglende samsvar mellom vedtak, igangsatte tiltak og budsjettrammer er enhetens hovedutfordring. Dette er en utfordring som gjelder 

store deler av helse- og omsorgstjenesten. Tiltak rettet mot dette omhandles på overordnet nivå 
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NAV – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

NAV 21 277 24 110 2 833 12 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 15 508 19 214 3 706 19 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 3 283 3 553 270 8 %

Vikar (samlet) 200 0 -200 -

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
200 0 -200 -

Overtid - - - -

Forbruksvarer og tjenester 743 781 38 5 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 293 27 -266 -985 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
981 895 -86 -10 %

Totale inntekter -16 928 -16 954 -27 0 %

Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 
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 Grimstad kommune var forholdvis sent ute med å etablere NAV-kontor 

 Kommunen valgte da en «minimumsløsning», hvor introduksjonsprogrammet, 

gjeldsrådgivning, råd og veiledning samt kvalifiseringsprogrammet ble lagt til 

NAV. Rusomsorgen er organisert i flere andre enheter i kommunen 

 NAV er inndelt i tre avdelinger, avdelingslederne har «sine» fagfelt og 

personalansvar for sine medarbeidere 

 Økonomiansvaret ligger hos enhetsleder. NAV har ett budsjett og er ikke 

spesifisert per avdeling 

 Avdelingslederne har vedtaksavgjørelsen og godkjenner alle vedtak om 

økonomisk sosialhjelp. NAV-leder godkjenner alle sosialhjelpsvedtak når 

avdelingsledere er fraværende 

 

 

 

 Det er 7,8 kommunale og 21,7 statlige stillingshjemler i NAV. I tillegg har NAV 

0,5 årsverk midlertidig stilling knyttet til introduksjonsprogrammet  

 

 Tabellen til venstre viser kun driftsbudsjettet og ikke 

sosialhjelpsutbetalingene? Viser dette kun den kommunale delen av NAV* 

 Prosjekt på ressursstyring i den kommunale delen av NAV ble gjennomført i 

2010. 

 NAV Grimstad har, i tråd med politisk vedtak, innført arbeidsplikt for alle 

brukere mellom 18-67 år som er arbeidsføre. Intensjonen er at brukere som 

starter på jobbsentralen med sosialhjelp og som etter 2-3 uker viser stabilt 

oppmøte, skal over på individstønad, dvs. statlig ytelse istedenfor sosialhjelp  

 Det er utfordringer knyttet til å skaffe midlertidig bolig i Grimstad. Denne 

utfordringen har vært stor siden NAV ble etablert i 2009 

Andre forhold  
(Bygninger, føringer fra tidligere utredninger osv.) 
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet i NAV har blitt redusert 

med 2,4 prosentpoeng fra 2010 til 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger høyere enn 

1. kvartal de tre foregående år, og viser et fravær 

på 8,6% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: : «Godt 

arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95%» 

‒ Enheten lå på et sykefravær 0,9 prosentpoeng 

høyere enn dette målet i 2012. Tallene for 

første kvartal 2013 ligger over målsetningen  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 I forhold til beregnet utgiftsbehov er utgiftene til sosialhjelp i Grimstad 6,6 millioner kroner høyere enn «normert utgiftsnivå». Dette tilsier at 

sosialhjelp har vært en høyt prioritert tjeneste i Grimstad kommune 

 Kostnadsnøkkelen som benyttes fanger opp de faktorer som påvirker behovet for sosialhjelp sterkest (innbyggere 16-66 år, flyktninger, 

urbanitet, uføre og opphopning). Prosjektet ressursstyring i NAV peker også på flere årsaker til at sosialhjelpsutgiftene har økt 

(universitetsby, rusmiljø). Dette er forhold som fanges opp av kriteriesettet. Andre forhold som nevnes (strømutgifter, lavere terskel for å søke 

om hjelp og få ressurser til å arbeide med økonomisk sosialhjelp/gjeldsrådgivning) fanges ikke opp i samme grad 

 En nedbryting av tallene viser at utgiftene til økonomisk sosialhjelp lå 4,5 millioner kroner over «normert utgiftsnivå». Utfordringene for 

enheten ligger dermed i omfanget av sosialhjelpsutbetalinger, som er langt høyere enn det beregnet utgiftsbehov tilsier  

 Inntrykket fra intervjuene er at NAV Grimstad er raske til å få klienter over på statlige tiltak (bl.a. arbeidspliktordningen). Dersom det er slik at 

Grimstad har forholdsvis mange klienter på statlige tiltak, forsterkes alvorligheten i at kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp er såpass 

høye 

 NAVs budsjett og regnskap for 2012 viser at enheten hadde et underforbruk. Hvordan kan dette forklares? Se spørsmål på foregående side  

 Som nevnt ble det foretatt en ressursgjennomgang av enheten i overgangen 2011/2012, og en rekke tiltak ble iverksatt for å redusere 

kostnadsutviklingen. I følge handlingsprogrammet synes tiltakene å ha god effekt. I budsjettet for 2013 det foretatt en reduksjon i rammen til 

NAV Grimstad på 1 millioner kroner. Videre er det planlagt at Jobbsentralen skal styrkes med en ekstra arbeidsleder, 100% stilling, i 2013. 

NAV Grimstad overfører 500 000 kroner til Jobbsentralen av eget budsjett til dette 

 Avviket fra normert utgiftsnivå tilsier at det er behov for å se nærmere på hvordan NAV og sosialtjenesten, sammen med andre enheter i 

kommunen, kan redusere behovet for økonomisk sosialhjelp 
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Sosial- og barnevernstjenesten – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Resultat tidligere år tidligere utredninger osv.) 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Sosial- og barneverntjenesten 45 030 40 443 -4 587 -11 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 42 344 42 344 -0 0 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 20 868 23 381 2 513 11 %

Vikar (samlet) 1 229 346 -883 -255 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
446 165 -281 -171 %

Overtid 158 95 0 %

Forbruksvarer og tjenester 8 026 7 192 -834 -12 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 1 468 1 170 -298 -26 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
14 407 10 774 -3 633 -34 %

Totale inntekter -27 068 -26 889 179 -1 %

 Enheten har to ansvarsområder; sosial- og barneverntjenesten. Disse to 

tjenestene har «alltid» vært organisert sammen i Grimstad 

 Det er en seksjonsleder for barnevern og en for sosial, hver seksjon er delt i to 

faggrupper som har hver sin teamleder. Det er også en teamleder for 

merkantil stab 

 Vedtaksmyndigheten er delegert til seksjonslederne, med unntak av 

hastesaker i barnevern som er lagt til enhetslederstillingen 

 Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er lagt til enheten 

 I tillegg til egen drift har enheten betydelige utgifter knyttet til fosterhjem og 

kjøp av plasser i rusomsorgen «kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon» 
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Kilde: Regnskap Grimstad kommune 2012, hjemmesiden, årsmelding 

 Enheten har totalt 30,1 årsverk, fordelt slik: 

‒ 7 årsverk tiltaksgruppe barnevern 

‒ 3 årsverk omsorgsgruppe barnevern 

‒ 3,5 årsverk EMA 

‒ 0,8 årsverk PMTO og 0,5 årsverk MOT- konsulent 

‒ 1,4 årsverk er knyttet til søknader om bostøtte og startlån og sekretær for 

overformynderiet 

‒ 2,5 årsverk prosjektstillinger 

‒ 4,4 årsverk i rusomsorgen 

‒ 3,5 årsverk i jobbsentralen 

‒ 3,5 årsverk knyttet til merkantile tjenester  

 Det utarbeides adskilte budsjett for barnevern og sosial, men det er enheten 

som helhet det rapporteres på 

 I 2010 ble det foretatt utredning rundt økonomi og faglighet til etter anmodning 

fra kliennemda. Utredningens status er uklar  

 I 2011 ble det nedsatt en ressursstyringsgruppe, hvor blant andre enhetsleder 

og økonomisjef inngikk. Gruppen utarbeidet en prosjektrapport med 

beskrivelse av årsaker til overskridelser og forslag til tiltak. Rapportens status 

er uklar  
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet i sosial- og 

barneverntjenesten har blitt redusert med 5,2 

prosentpoeng fra 2010 til 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger høyere enn 

1. kvartal de to foregående år, og viser et fravær 

på 6,9% 

■ Trenden viser at 2. kvartal har lavest sykefravær, 

mens 4. kvartal har ligget høyest de siste tre 

årene  

■ Enheten har fremsatt et mål tilknyttet sykefravær i 

Handlingsplanen 2013 – 2016: «…Sette inn 

spesielle tiltak dersom nærværprosenten kommer 

under 95» 

‒ Enheten lå på et sykefravær 1,3 prosentpoeng 

lavere enn dette målet i 2012 
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 I forhold til beregnet utgiftsbehov er utgiftene til barnevern i Grimstad 1,8 millioner kroner høyere enn «normert utgiftsnivå». 

Kostnadsnøkkelen som benyttes fanger opp de faktorer som påvirker behovet for barneverntjenester sterkest (innbyggere 0-22 år, barn med 

enslig forsørger og fattige). Vi har allerede vist at Grimstad har høyere sosialhjelpsutgifter enn normert og at dette kan ha sammenheng med 

andel innbyggere med psykiske lidelser og rusproblemer. Forskning på barnevernområdet viser at det er nær sammenheng mellom 

foreldrenes psykiske lidelser og rusproblemer og risikoen for omsorgssvikt/behov for barneverntjenester  

 En nedbryting av tallene viser at utgiftene til saksbehandling (funksjon 244) lå 2,4 millioner kroner over «normert utgiftsnivå». Utgiftene til 

tiltak i familien lå 1,1 millioner kroner under «normert utgiftsnivå, mens utgiftene til tiltak utenfor familien lå 0,6 millioner kroner over.  

 I tidligere gjennomganger har barneverntjenesten pekt på at årsakene til budsjettoverskridelser ligger i en økning i antallet barn med behov 

for plassering i fosterhjem. Grimstad kommune har de siste tre årene, sett under ett, hatt store utfordringer med økning i antall fosterbarn. 

Lønn til fosterhjem har en forholdsvis større økning en antall barn. Dette fordi fosterforeldrene må frikjøpes i et stort antall saker  

 Sammenligningen med normert utgiftsnivå viser at utgiftene til tiltak utenfor familien (hvor fosterhjem inngår) ikke er spesielt høye. (0,6 

millioner kroner over normert utgiftsnivå). Det kan likevel være grunn til å se nærmere på mulighetene for å redusere de fosterhjemsrelaterte 

utbetalingene 

 Det ser derimot ut til at Grimstad har større utfordringer når det gjelder utgiftene til saksbehandling. Dette kan ha sammenheng med 

økningen i de tunge omsorgsovertakelsessakene, og den utgiftsøkning som følger av dette: 
- mer ressurser til å forberede saker til fylkesnemnda 

- kjøp av juridisk bistand 

- utgifter til sakkyndige rapporter 

 Dersom denne vurderingen stemmer vil færre tunge saker kunne gi en reduksjon i utgiftene saksbehandling. I til I forslag til ny barnevernlov 

presiseres den kommunale barneverntjenestens ansvar. Det legges blant annet opp til at den kommunale barneverntjenesten får fullt 

utrederansvaret og at det statlige barnevernet ikke lenger skal gi tilbud om råd og veiledning (i regi av fagteam). Tilsyn og kontroll med 

fosterhjem skal profesjonaliseres. Dette innebærer flere besøk og grundigere oppfølging av fosterhjem enn i dag. Dersom disse 

lovendringene blir vedtatt, vil det trolig legge større beslag på saksbehandlingsressursene i kommunen. Dette taler for at ressursene til 

saksbehandling ikke bør reduseres vesentlig  

 Forslaget til ny barnevernlov framhever også behovet for at Grimstad prioriterer tiltak i familien høyere enn det som hittil har vært gjort. Det 

forventes økt press på det kommunale barnevernet, generelt sett. Dette øker nødvendigheten av at barnevernet, og andre enheter som 

arbeider med barn og unge, fanger opp barn i risiko tidlig og iverksetter tiltak rundt familien som reduserer risikoen for en mulig framtidig 

omsorgsovertagelse. Slik situasjonen er nå bruker barneverntjenesten for mye ressurser på tunge omsorgsovertakelser og for lite på 

forebyggende tiltak  

 Mange andre kommuner har valgt å legge barneverntjenesten inn i Familiens hus, nettopp for å styrke barneverntjenestens forebyggende 

funksjon. Flere evalueringer viser at en samorganisering av barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste, PPT og psykisk helse for barn og 

unge, setter kommunen bedre i stand til å fange opp barn i risiko tidlig. Gjennom tettere samarbeid med andre tjenester i kommunen styrkes 

også barnevernets mulighet til å trekke inn andre enheters kompetanse når det gjelder tiltak (eksempelvis barnehagene) 



Sosial- og barneverntjenesten – Deloittes vurdering av utfordringsbildet for 

sosialtjenesten 
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Som nevnt er utgiftene til sosialhjelp i Grimstad 6,6 millioner kroner høyere enn «normert utgiftsnivå». En nedbryting av tallene viser at 

utgiftene til personer med rusproblemer ligger 2,5 millioner kroner over «normert utgiftsnivå». Dette berører både NAV, sosialtjenesten og 

andre enheter som yter tjenester til personer med rusproblemer 

 Sosialtjenesten bruker forholdsvis store beløp på kostnadskrevende enkeltbrukere (ca. 2 mill NOK i netto etter refusjon)  

 Sosialtjenesten kjøper private omsorgsplasser i påvente av en plass i spesialisthelsetjenesten. Sosialtjenesten har per i dag i gjennomsnitt 

omtrent syv personer i heldøgnsomsorg. Utfordringen blir da at brukere som har påbegynt et behandlingsopplegg i en omsorgsinstitusjon har 

kommet godt i gang med rehabiliteringen, og ikke er motivert for overflytting til en plass i spesialisthelsetjenesten når det blir tilbudt. 

Kommunen blir dermed sittende med utgiftene til disse brukerne. Dette utgjør ca. 30 000 NOK i måneden per plass 

 Mangel på egnede utleieboliger i Grimstad er trukket fram som et grunnleggende problem for flere tjenester. Høye boligpriser og 

husleiekostnader medfører at sosialtjenestens brukere har problemer med å komme inn både i boligkjøp- og leiemarkedet. Dette medfører at 

kommunen må velge forholdsvis dyre løsninger for å skaffe brukerne tak over hodet 



Bestillerenheten 
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Bestillerenheten – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Styringsprinsipper, vedtak, tidsbruk og kriterier for tildeling) 

 Bestillerenheten er organisert som en enhet på lik linje med de 

tjenesteproduserende enhetene 

 Ansvarslinjene mellom bestillerenheten og de tjenesteproduserende enhetene 

oppleves som ikke avklart 

 FoU-avdelingen er lagt til bestillerenheten  

 Det er saksbehandlerne i bestillerenheten som har kontakt med sykehuset ift 

utskrivningsklare pasienter 

 Bestillerenheten kjøper 10% merkantil ressurs hos boveiledertjenesten (har 

ikke budsjett til dette) 
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 Bestillerenheten har stillingshjemler tilsvarende 4,6 årsverk, men har 3,6 

årsverk besatt. Fra 01.08.13 tiltrer ny medarbeider i 100 % stilling 

(ergoterapeut med særlig ansvar for hverdagsrehabilitering) 

 Saksbehandlerne deler sakene mellom seg ut i fra hvilken kompetanse de 

har. En av saksbehandlerne har ansvar for alle vedtak til boveiledertjenesten, 

en annen for vedtak til barn/unge, de øvrige saksbehandlerne er generalister. 

Leder har ansvar for alle vedtak innenfor psykisk helse (estimert til å utgjøre 

ca. 60% stilling, hvilket i stor grad reduserer enhetsleders tid til å utføre 

lederoppgaver) 

 Det er ikke utarbeidet egen stillingsbeskrivelse for ledere av bestillerenheten. 

De har i prinsippet samme myndighet som enhetslederne i de utførende 

enhetene 

. 

 

 

 

 

 Grimstad innførte en «ISF-modell» for hjemmetjenesten i 2006. Denne ble 

avviklet i 2008 (politisk vedtak knyttet til dårlig økonomi og omorganisering). 

Prinsippene i modellen benyttes delvis fortsatt. Normert tid framgår i 

vedtakene  

 Da kvaliteten på innrapportert tidsbruk i fagprogrammet er blitt dårligere, er 

det blitt vanskeligere å analysere samsvar mellom vedtakstid og utført tid. Det 

føres ikke kontroll på hvorvidt tjenester utføres i henhold til vedtak 

 Det er nedfelt kriterier for tildeling på psykiatriboliger, omsorgsboliger, 

ressursavdeling for demente samt langtids- og korttidsopphold i sykehjem. For 

andre tjenester brukes kriterier, men de er ikke nedfelt. Ingen kriterier for 

tildeling er politisk vedtatt 

 Det opereres ikke med venteliste for sykehjemsopphold 

 

 I bestillerenhetens budsjett inngår lønnsmidler til egen drift (inkl FoU), 

prosjektmidler, omsorgslønn og inntekten for egenbetaling på praktisk bistand 

 Beregning av brukerbetaling/vederlagsberegning ligger ikke hos 

bestillerenheten, men på Berger gård 

 Vedtak som fattes av bestillerenheten har direkte innvirkning på økonomien i 

tjenesteproduserende enhetene 

 Det er ikke etablert mekanismer som sikrer samsvar mellom kriterier for 

tildeling av tjenester, kvalitetsstandarder og økonomiske rammer 

 Vedtaksstatistikken brukes ikke som styringsinformasjon 
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet i Bestillerenheten har økt 

med 2 prosentpoeng fra 2010 til 2012. Fraværet i 

2011 var ytterligere 2 prosentpoeng høyere enn i 

2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger lavere enn 1. 

kvartal de tre foregående år, og viser et fravær på 

5,1% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Bestillerenheten har ikke mål rettet mot 

sykefravær i Handlingsplanen 2013 – 2016. 

‒ Tradisjonelt sett har nærværprosenten i 

Bestillerenheten ligget innenfor kommunens 

målsetning, og er av den grunn ikke prioritert i 

Handlingsplan 2012 – 2016, men beskrevet i 

lederavtale  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Grimstad har valgt å skille ut tildelingen av tjenester i en egen enhet. Erfaringsmessig gir dette økt profesjonalitet i saksbehandlingen, 

bedre rettssikkerhet for brukerne og bedre økonomisk styring med ressursene som skal benyttes til pleie- og omsorgsformål 

 Dokumenterte funn fra Devolds rapport tilsier at profesjonaliteten i tildelingen av tjenester er god, og at brukernes rettsikkerhet blir 

ivaretatt 

 For å oppnå bedre økonomisk styring med ressursene som skal benyttes til pleie- og omsorgsformål kreves imidlertid at enkelte 

grunnleggende prinsipper blir ivaretatt. Disse er: 

‒ Klar kobling mellom politiske prioriteringer på overordnet nivå og tildeling av tjenester  

‒ Plassering av økonomisk ansvar hos bestillerenheten – tydeliggjøring av bestillers ansvar for å forvalte kommunens ressurser til innbyggernes 

beste 

‒ Samsvar mellom økonomiske rammer, kriterier for tildeling og kvaliteten på tjenestene:  

 Tydeliggjøring av bestillerenhetens ansvar for aktiviteten (tildeling av tjenester innenfor økonomiske rammer) 

 Tydeliggjøring av utførers ansvar for effektiviteten (tjenesteyting innenfor økonomiske rammer og definert kvalitet) 

‒ Sikre at bestillerenheten har oversikt over helheten i kommunens tjenestekjede og myndighet til å sette sammen pakker av tjenester tilpasset 

den enkeltes behov  

‒ Samsvar mellom valgte budsjetteringsmodell og de styringsprinsipper utførende enheter er underlagt (mulighet til å måle ressursinnsats og 

styre på resultat) 

 Vår vurdering er at disse prinsippene bare delvis blir ivaretatt i Grimstad. Særlig alvorlig er det manglende samsvaret mellom 

økonomiske rammer, kriterier for tildeling og kvaliteten på tjenestene. Dette er et forhold som også tidligere har vært påpekt, uten at vi 

kan se at det iverksatt tiltak for å bedre på dette 

 Gjennom å skille ut tildelingen av tjenester har Grimstad også foretatt et formelt skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon. Skillet 

mellom myndighetsutøvelse og tjenesteutøvelse er imidlertid ikke rendyrket. Enkelte forvaltningsoppgaver, som vederlagsberegning, 

innkreving av brukerbetaling, administrering av omsorgslønn og forvaltningsoppgaver knyttet til BPA, ivaretas fortsatt av utførerne  

 Vår vurdering er at de Grimstad vil hente styringsmessige og økonomiske gevinster ved å skille klarere mellom forvaltning og 

tjenesteproduksjon enn det som hittil har vært gjort. Dette vil i tilfellet kreve en styrking av bestillerenhetens kapasitet og kompetanse 

 Deloitte gjennomførte i 2011 en evaluering av tildelingen av tjenester i de ti største kommunene, hvor antall årsverk i bestillerenhetene 

ble kartlagt. Dersom Grimstad skal legge seg på det samme nivået som disse kommunene (i antall årsverk til saksbehandling, 

vedtaksarbeid, behovsvurdering, tildeling av tjenester og vederlagsberegning/brukerbetaling for alle brukergrupper), vil dette tilsvare 7,1 

årsverk 
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Kjøkkentjenesten – nåsituasjon  

Organisering, struktur og ledelse Bemanning og kompetanse 

Økonomi Andre forhold  
(Bygninger, IKT, føringer fra tidligere utredninger osv.) 

Utgifts- og inntektspost
Regnskap 

(i 1000 kr)

Budsjett   

(i 1000 kr)
Avvik %-vis

Kjøkkentjenesten 7 608 7 301 -307 -4 %

Lønn inkl. sosiale utgifter 7 142 7 098 -44 -1 %

Fastlønn (samlet, inkl. tillegg) 5 006 4 972 -34 -1 %

Vikar (samlet) 442 384 -58 -15 %

Ekstrahjelp/engasjement 

(samlet)
18 15 -3 -22 %

Overtid 24 30 6 20 %

Forbruksvarer og tjenester 5 772 5 772 -0 0 %

Kjøp, vedlikehold av driftsmidler 644 355 -289 -81 %

Kjøp av tjenester som erstatter 

egenproduksjon
6 0 -6 -

Totale inntekter -5 956 -5 924 32 -1 %

 Enheten har ansvar for drift av produksjonskjøkkenet, med beliggenhet på 

Frivolltun Bo- og omsorgssenter 

 Drift av mottakskjøkken og kantine ved Berge gård senter og Feviktun Bo- og 

omsorgssenter, samt personalkantinen ved Grimstad rådhus og ved 

Kvalifiseringstjenesten 

 All transport av mat til hjemmeboende og leveranser av middag til institusjonene 

+ Markveien bofellesskap og Landviktun 

 Mølle hvor de kverner lokalt dyrket, økologisk korn til baking og salg til Arendal 

kommune 

 Kjøkkenet på Feviktun baker brød til sin institusjon. Produksjonskjøkkenet baker 

brød, loff og kaker til Frivolltun og Berge gård. Brød leveres også til Hausland 

barnehage, Tønnevoldskogen barnehage og Landviktun 

 Store leveranser av krem/marsipankaker i kommunen 

 Rammefinansiering av kjøkkenet  

 Har hatt omtrent samme ramme i fem år 

 Kutt og effektivisering har i stor grad vært løst ved salg av ekstratjenester  

 Matleveranser til institusjonene blir ikke fordelt og belastet institusjonen. De har 

tidligere benyttet internfakturering, men dette er nå avviklet  
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 Total faste stillinger 13,3 årsverk.  

 Feviktun  
‒ ca. 0,95 årsverk assistent  

 Berge gård    
‒ 1 kokk 100% 

‒ 1 assistent 100% 

‒ + 4 assistenter i mindre stillinger, noen kombinert på andre institusjoner 

 Frivolltun    
‒ Enhetsleder 

‒ Teamleder kokk 

‒ 2 kokker 

‒ 1 fagarbeider baker 

‒ Ca. 1,5 assistent 

‒ 2 lærlinger 

 Rådhuskantine  
‒ 1 kokk 95% stilling  

‒ 1 assistent 50% 

 Kvalifiseringstjenesten 
‒ 1 assistent 75% stilling 

  I tillegg har enheten 4 årsverk VTA-stillinger. 2 på Feviktun, 1 på Berge gård 

og 1 på Frivolltun 

 Ingen vaktmestertjenester til teknisk utstyr. Kun bygningsmessig 

 Driftsmessige omlegginger av IKT og telefon til belastning på enhetsnivå har 

ikke gitt tilhørende økonomiske overføringer 

 Nytt kjøkken i 2002, og full renovering av gulv og en del fuktskader i vegger i 

2012. Full stans i produksjon i 2 mnd., og en del ekstra utgifter også for 

kjøkkentjenesten 

 Kjøkken bygd uten varmegjenvinning av luft og kjøling (energisløsing) 

 Teknisk avdeling belastes for de bygningsmessige utgiftene som strøm, FTV 

og forsikringer for kjøkkenet  
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Kommentarer 

■ Det totale sykefraværet i kjøkkentjenesten har blitt 

redusert med 5,1 prosentpoeng fra 2010 til 2012 

■ Fraværstall for 1. kvartal 2013 ligger høyere enn 

1. kvartal de to foregående år, og viser et fravær 

på 8,7% 

■ Det er ingen klar trend for hvilke kvartal som har 

høyest og lavest sykefravær  

■ Kjøkkentjenesten har ikke mål rettet mot 

sykefravær i Handlingsplanen 2013 – 2016  
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Vurdering av nåsituasjonen og utfordringsbildet 

 Grimstad kommune hadde tidligere intern fakturering knyttet til kjøp av tjenester fra kjøkkentjenesten. Dette systemet er nå avviklet og i dag 

blir levering av mat til sykehjemmene ikke fakturert, men fordelt kostnadsmessig i KOSTRA-regnskapet 

 Utgifter til strøm, forsikringer og bygningen blir belastet sentralt på teknisk avdeling, og reflekterer dermed ikke hva det koster å produsere 

mat i egenregi 

 Kjøkkentjenesten sender faktura på leveranser av mat utover det som blir levert som «standard mat» til sykehjemmene 

 Slik kjøkkentjenesten i dag er organisert i Grimstad kommune, foreligger det ikke noen totaloversikter eller beregninger på hva det koster å 

levere mat fra eget kjøkken kontra å kjøpe disse tjenestene i markedet. Det er heller ikke gjennomført noen brukerundersøkelser mht. 

matleveransen fra kjøkkentjenesten. I mange kommuner har kjøkkentjenesten blitt organisert som kommunalt foretak eller i et 

interkommunalt foretak, men dette er ikke vurdert i Grimstad kommune. Vi har ikke grunnlag for å vurdere om Grimstad kommune har en 

kostnadseffektiv kjøkkentjeneste, men mye tyder på at kjøkkentjenesten har vært proaktiv med å tilpasse seg kutt og nye innsparingskrav 

bl.a. ved å ta på seg tilleggsoppgaver som den tar betalt for. Kjøkkentjenesten har ikke hatt vesentlig budsjettavvik i perioden 2009-2012 

 
 



Deloittes forslag til utviklingstiltak (1 av 5) 

 Profesjonalisere tildeling av tjenester  

– Økonomisk effekt 

 Riktig nivå på tjenestene til enhver tid  

 Potensiale for å redusere antall vedtakstimer og avslutte vedtak hyppigere med en strammere organisering  

– Strukturelle grep/forutsetninger 

 Skille tydeligere mellom forvaltning og tjenesteproduksjon – legge alle forvaltningsoppgaver til bestillerenheten 

 Utarbeide standarder for hver deltjeneste. Standardene skal sikre at prinsippet om forsvarlighet veies opp mot 

tjenestens økonomiske rammer  

– Felles forståelse av «rett til nødvendig helsehjelp» 

 Definere bestillerenhetens økonomiske ansvar 

 Utarbeide kriterier for tildeling av tjenester. Kriteriene må utarbeides slik at det er samsvar mellom dem og de 

økonomiske rammene for driften av den gjeldende tjenesten. Mange andre kommuner har utarbeidet gode kriterier, så 

disse trenger ikke utarbeides fra bunnen av. Kriteriene bør vedtas politisk  

 Utvikle en budsjetteringsmodell som tar hensyn til de reelle kostnadene i driften og sikrer samsvar mellom tildelt 

plass/tildelte timer og tilgjengelige ressurser hos de tjenesteproduserende enhetene 

 Sikre at det er samsvar mellom tildelte tjenester og utførte tjenester 
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Deloittes forslag til utviklingstiltak (2 av 5) 

 Optimalisere bruken av korttidsplasser  

– Økonomisk effekt 

 Få flere til å bo hjemme lengre  

 Høyere kostnad per korttidsplass, men lavere utgiftsnivå totalt sett på grunn av større sirkulasjon  

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Økt andel korttidsplasser av totalt antall institusjonsplasser (20-25%) 

 Samlokalisering (fra tre til to lokasjoner); rendyrke korttidskompetanse  

– Flytting av korttidstilbudet fra Berge gård til Feviktun/Frivolltun  

 Omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser (politisk forankring av samlet dekningsgrad)  

 Øke fokuset på tidlig innsats 

– Økonomisk effekt 

 Riktig innsats tidlig for å redusere bistandsbehovet i omfang og tidshorisont  

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Aktiv bruk av dagtilbud for å bidra til at brukerne kan bo lengre hjemme  

 Samlokalisering og helhetlig tilnærming gjennom «Familiens hus» 

 Etablere tverrfaglig «innsatsteam»  

– Hverdagsrehabilitering/demenspakke 
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Deloittes forslag til utviklingstiltak (3 av 5) 

 Øke satsing på hjemmebaserte tjenester  

– Økonomisk effekt 

 Gir trygge tjenester slik at flere kan bo i egen bolig lengre 

 Justere på vedtakene som eventuelt kan gi bemanningseffekt  

 Mer stabil driftssituasjon i omsorgsboligene, eksempelvis GROM  

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Gjennomgang av intern struktur i de hjemmebaserte tjenestene  

– Etablere felles tjeneste for praktisk bistand  

– Vurdere felles organisering av BPA  

 Samlokalisering av hjemmetjenesten f.eks. på Berge gård  

 Månedlig sikring av samsvar mellom innvilgede vedtak og tilgjengelig bemanning 

 Vurdere og etablere poliklinikk 

 Gjennomgang av bemanningen i omsorgsboliger med sikte på å få bedre samsvar mellom behov og tjenester 
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Deloittes forslag til utviklingstiltak (4 av 5) 

 Redusere utgiftene til økonomisk sosialhjelp (Sosialtjenesten/NAV) 

– Økonomisk effekt 

 Grundig analyse av årsak til merforbruk i forhold til beregnet normert utgiftsnivå (i 2012 beregnet til 6,5 millioner 

kroner) 

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Tiltaket krever trolig at det arbeides tverrenhetlig og langsiktig med tanke på å påvirke de faktorene som reduserer 

behovet for økonomisk sosialhjelp i befolkningen 

 Riktigere bruk av barnevernets ressurser og kompetanse  

– Økonomisk effekt 

 Grundig analyse av årsak til merforbruk i forhold til beregnet normert utgiftsnivå (i 2012 beregnet til 1,8 millioner 

kroner) 

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Fokus på tidlig innsats 

– Høyere prioritering av tiltak i familien enn det som hittil har vært gjort. Barnevernet, sammen med andre 

enheter som arbeider med barn og unge, må arbeide mer systematisk for å fange opp barn i risiko tidlig og 

iverksette tiltak rundt familien som reduserer risikoen for en mulig framtidig omsorgsovertagelse 

 Samlokalisering i «Familiens hus» 
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Deloittes forslag til utviklingstiltak (5 av 5) 

 Bedre koordinering og samling av tilbudene innen psykisk helse og rusomsorg 

– Økonomisk effekt 

 Redusert bruk av dyre korttidsplasseringer/midlertidige boliger  

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Økt fokus på tidlig innsats  

 Helhetlig tilnærming og koordinering av  

– Kommunale boliger 

– Kompetanse  

– Jobbtiltak 

– Støtte- og behandlingstiltak i kommunen  

 Kommunisere kommunens tjenestetilbud og –nivå til innbyggerne 

– Økonomisk effekt  

 Avstemme forventninger til kommunens tjenestetilbud til innbyggerne  

– Strukturelle grep/forutsetninger  

 Gode tjenestebeskrivelser av standarder som er politisk forankret  

 Informasjonskampanje  

– Bruk av lokal media  

 Pedagogisk fremstilling av Grimstad kommunes «omsorgstrapp» 
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Oppsummering av analysen – identifisering og beskrivelse av konkrete tiltak for å 

redusere gapet mellom tildelte rammer og forventet resultat for sektoren (3 av 3)  

 Forklaring til fremstillingen av tiltak i boblediagrammet 

– Skala  

 Fra 1 (enkelt/liten effekt) til 10 (vanskelig/stor effekt) 

– Farge 

 Årstallet tiltaket vurderes til å ha økonomisk effekt første gang illustreres med ulike farger 

– Boblens størrelse 

 Liten boble; antatt total økonomisk effekt i økonomiplanperioden på under 1 million kroner 

 Mellomstor boble; antatt total økonomisk effekt i økonomiplanperioden på mellom 1 og 3 millioner kroner 

 Stor boble; antatt total økonomisk effekt i økonomiplanperioden på over 3 millioner kroner 

 Den angitte økonomiske effekten er basert på våre erfaringer og kvalifiserte skjønn, og er ikke et resultat av 

kvalitetssikrede beregninger  
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Omstillings- og utviklingstiltak i bearbeidet prioriteringsmatrise  

- 181 - 

7. Koordinering psykisk helse og rus 

5. Økonomisk sosialhjelp 

2. Korttidsplasser 1. Tildeling av tjenester 

EFFEKT 

GJENNOMFØRINGSMULIGHET 

8. Kommunisere kommunenes tjenestetilbud og –nivå   

6. Barnevernsressurser 

4. Økt satsing hjemmebaserte tjenester 

3. Tidlig innsats 

L
IT

E
N

 
S

T
O

R
 

ENKELT VANSKELIG 

2016 

2015 

2014 

2013 



Hjemmetjenesten – detaljerte innspill til tiltak (1 av 2) 
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Forslag til tiltak 

 Dreiing av tilbudet fra institusjon og omsorgsboliger til hjemmebasert tilbud ved en økt satsing på hjemmetjenesten 
‒ økt tilbud/kapasitet på kvelden som samsvarer med brukernes behov 

 Organisere hjemmetjenesten, BPA og praktisk bistand på en mer helhetlig og strukturert måte; praktisk bistand som ett felles team 

 Samlokalisering av Fevik ute og Frivoll ute og alle lederne på det stedet man sikrer flest synergieffekter og har egnede lokaler. Klar fordel 

med base tilknyttet omsorgsboliger. Vurdere Berge Gård som base dersom rehabavd. flyttes inn i korttidsavdelinger på Feviktun og 

Frivolltun 

 Tegne opp et pedagogisk enkelt organisasjonskart slik at innbyggerne og brukerne vet hva de kan forvente seg og hvor de kan henvende 

seg 

 Kommunisere tydelig ut til innbyggerne hva de kan forvente seg av tjenester og hvordan kommunen satser på at flere kan bo hjemme lengre 

og samtidig være trygge og få mer hjelp enn før når de trenger det (nytt hverdagsrehabiliteringsprosjekt) 

 Redusere antall brukere og antall vedtakstimer pr bruker pr år med regelmessig evaluering av alle vedtak og mer fokus på tidlig innsats og 

hverdagsrehabilitering, videreutvikle demenspakken o.l. (se prosjektbeskrivelse og gevinstpotensial) 

 Sikre bedre kontinuitet og større trygghet for brukerne med færre ulike hjelpere innom til hver bruker i løpet av en dag/uke  

 Mer tid til og fokus på ledelse og strategisk utvikling av tjenesten 
‒ vurdere å samle BPA og praktisk bistand under en egen fagleder slik at enhetsleder/fagledere frigjør tid til ledelse og utvikling 

‒ frigjøre fagledernes tid slik at de kan ha mer fokus på personalutvikling (sykefraværsoppfølging) og kompetansebyggende tiltak 

‒ organisere innleie av vakter på en annen måte enn i dag ved å samordne dette mer på tvers av gruppene og vurdere innføring av felles 

«ressursbank» 

‒ enhetsleder bør delegere det meste av sykefraværsoppfølgingen til faglederne for å frigjøre tid til ledelse og sikre at faglederne følger opp sine 

medarbeidere tettere 

‒ mer strukturerte og faste ledermøter for å sikre at alle jobber mot samme mål 

‒ tettere budsjettkontroll, spesielt fokus på kontroll av fastlønn og variable lønnskostnader 

 mer opplæring av lederne i budsjett- og økonomisystemene 

 redusere bruk av innleie og overtid ved å jobbe med å redusere det økende sykefraværet, mål om nærværsprosent på 94% 

‒ en annen organisering av faglederrollen med mer tid avsatt til utvikling og mer avlastning ift. merkantile funksjoner 

‒ vurdere mer merkantil støtte til enheten til f.eks. kontrakter, føring av sykefravær inn i agressosystemet, fakturaføring, lønn til BPA osv. 

‒ alle lederne i enheten må gjennomføre kommunens mellomlederutdanning  
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Forslag til tiltak 

 Tettere og mer strukturert kontakt og dialog med bestillerkontoret og enhetsleder/fagledere for å sikre rett behandling på rett sted til rett tid 

og sikre at det til enhver tid er en optimal ressursfordeling ift. de økonomiske rammene 

 Etablere et mer realistisk budsjett for tjenesten for 2014. Budsjettere med en forventet vekst i antall vedtakstimer eller alternativt korrigere 

budsjettet oftere enn i dag ift veksten i vedtakstimer (månedlig vs. halvårlig) 
‒ ny satsing krever flere årsverk – 60/40 ift vedtakstimer (avlastning-demenspakken, hverdagsrehabilitering)  

‒ vurdere økning med 1,7 årsverk praktisk bistand ut i fra en 30/70 modell og dagens vedtaksfestede behov 

‒ vurdere bedre dekning ift BPA-ordningen med 1 årsverk ut i fra dagens vedtaksfestede behov 

 Bedre dokumentasjonsrutiner og kontroll  
‒ ift utførte besøk, vedtak, justering av behov, evaluering av effekt og avslutning. Mål: alltid samsvar mellom vedtatt og utført tid 

‒ mer fokus på internopplæring av medarbeidere og fagledere ift prosedyrer og arbeidsform  

‒ bygge mer struktur og rutiner  

 Vurdere etablering av poliklinikktilbud i hjemmetjenesteregi for å redusere behovet for hjemmebesøk (gode erfaringer ift dette fra Lillesand) 
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Forslag til tiltak 

 Dreiing av institusjonstilbudet fra langtidsplasser til en mer strategisk satsing på korttidsplasser med god tverrfaglig kompetanse fra lege, spl, 

ergo og fysioterapeut 
‒ Redusere antall langtidsplasser på både Feviktun og Frivolltun med minimum 1 avdeling på 7-10 plasser 

‒ I tillegg legge ned avdeling Bølgen og flytte dagens 3 brukere 

‒ Etablere en avdeling med 7-10 korttidsplasser på både Feviktun og Frivolltun og legge en strategisk plan for hvordan disse korttidsplassene kan 

bidra til å redusere ytterligere en avdeling med langtidsplasser på hvert sted 

‒ Rendyrke en korttidsavdeling til avlastningsopphold (forslag Feviktun) og en avdeling til aktiv rehabilitering og behandling (forslag Frivolltun)  

‒ Vurdere interkommunalt samarbeid om korttidsplasser med fokus på aktiv rehabilitering ved en spesialisert korttidsavdeling med finansiering av 

dedikerte plasser av nabokommunene 

‒ Flytte de lindrende plassene inn i den nye/de nye korttidsavdelingene 

‒ Samlokalisere korttidstilbudet og kompetansen på Berge Gård inn på de to andre sykehjemmene, med fokus på tidlig innsats og rehabilitering 

‒ Etablere egen fagleder for korttid med mer administrasjonstid enn dagens løsning (20% stilling) 

‒ Etablere en forsvarlig og bærekraftig pleiefaktor for korttidsplasser med høy sirkulasjon 

‒ Politisk forankring av andel korttidsplasser av totalen for å sikre en bærekraftig og sterk nok satsing og et mer realistisk budsjett for tjenesten for 

2014 

‒ Strategisk kompetanseheving ift. korttidstilbudet med riktig kompetanse på riktig sted, ansette sykepleiere med videreutdanning innen palliasjon, 

rehabilitering, geriatri, psykisk helse der det er hensiktsmessig 

 Vurdere ny bemanningsløsning for GROM 
‒ Redusere antall boliger ut i fra dagens behov (alternativ bruk inntil større behov kan være ny base for hjemmetjenesten) 

‒ Øke dagens bemanning på bakgrunn av antall vedtakstimer med utgangspunkt i den fastlagte ressurstyringsmodellen i hjemmetjenesten, men 

hvor irrelevant tid som er avsatt til kjøring er trukket ut 

‒ Vurdere å gå fra timebaserte vedtak til tjenestebeskrivende vedtak (fast pleiefaktor) og rydde opp i avviket mellom vedtakstimer og utført tid slik at 

man får etablert et realistisk budsjett og sørge for at de heldøgnsbemannede omsorgsboligene i kommunen ikke fortsatt er underbudsjettert 

 Satse videre på utvikling av «eHelse» og velferdsteknologi med fokus på tidlig innsats og en mer effektiv drift av omsorgsboligene og 

korttidstilbudet 

 Redusere dagens pleiefaktor på 1,63 på de skjermede plassene til minimum budsjettert nivå på 1,5.  

 Samlokalisering av Fevik ute og Frivoll ute og alle lederne på det stedet man sikrer flest synergieffekter og har egnede lokaler. Klar fordel 

med base tilknyttet omsorgsboliger ved f.eks. Frivolltun eller Berge Gård 

 Kommunisere tydelig ut til innbyggerne hva de kan forvente seg av korttidstilbudet og hvordan kommunen satser på at flere kan bo hjemme 

lengre og samtidig være trygge og få mer hjelp enn før når de trenger det med en tett kopling til hverdagsrehabiliteringsprosjektet 

 Tettere og mer strukturert kontakt og dialog med bestillerkontoret og enhetsleder/fagleder for korttidstilbudet for å sikre rett behandling på 

rett sted til rett tid og sikre at det til enhver tid er en optimal ressursbruk og sirkulasjon ift. de økonomiske rammene 
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Forslag til tiltak 

 Etablere en strategisk og helhetlig plan for tidlig innsats og behovet for koordinerte tjenester med fokus på riktig innsats tidlig for å redusere 

bistandsbehovet i omfang og tidshorisont  

 Lage en strategisk informasjonskampanje som har til hensikt å avstemme innbyggernes forventninger til kommunens tjenestetilbud  
‒ Oppdatere hjemmesidene og eksisterende brosjyrer 

‒ Bruke lokalmedia for å fortelle «de gode historiene» 

‒ Utarbeide gode tjenestebeskrivelser av standarder som er politisk forankret for flere ulike tjenester i tjenestetrappen, med spesielt fokus på de 

laveste trinnene  

‒ Lage Grimstads egne pedagogiske «Omsorgstrapp» som brukes aktivt av tjenesten og som kommuniseres ut til innbyggerne, brukere, pårørende 

og samarbeidspartnere 

 Satse på prosjekt hverdagsrehabilitering og sikre at «Plan for implementering av hverdagsrehabilitering» kommer inn i 

handlingsprogrammet og blir tett fulgt opp ift. å foreta nødvendige investeringer for å kunne hente ut det store gevinstpotensialet som ligger i 

prosjektet og som bygger på erfaringer fra andre kommuner 

 Styrke fysio-/ergoterapiavdelingen med 3 årsverk, hvor 2-2,5 årsverk settes inn i hverdagsrehabilitering, 0,5 - 1 årsverk settes inn mot aktiv 

rehabilitering på korttidsplassene  

 Styrke helsesøstertjenesten i skolen, ligger på lav %-andel ift anbefalt nivå fra Helsedirektoratet (jf. nye føringer/midler i 

Folkehelsemeldingen) og redusere tiden helsesøster bruker til merkantile funksjoner som kan utføres av merkantilt personell 

 Vurdere hvilke tjenester som bør samlokaliseres i «Familiens Hus» i tillegg til de allerede planlagte, f.eks. PPT og barnevern. Sikre at disse 

jobber effektivt sammen med de eksisterende enhetene som Helse, hjemmetjenesten og Psykisk Helse 
‒ Samordne felles sentralbord/mottak/merkantile funksjoner i Familiens Hus for å sikre «en dør inn» og god tilgjengelighet og god service i en tidlig 

fase for aktuelle brukere 

 Sikre et tettere samarbeid mellom jordmortjenesten og barnevernet 

 Satse på et utvidet dagaktivitetstilbud, inkludert mennesker med demens, for å bidra til at brukerne kan bo lengre hjemme  

 Fortsette Psykisk helse sin målbevissthet ift en ny strategisk satsing på egenmestring og det å ansvarliggjøre brukere til å lære å mestre sitt 

eget liv (mestre å bo og til å komme ut i arbeid) 
‒ Redusere ytterligere inn på vedtak på støttesamtaler innen psykisk helse 

‒ Ansette psykisk helsearbeider (jf. budsjett 2013) med fokus på tidlig innsats, nettverk, grupper for lettere psykiske lidelser 

‒ Etablere flere heldøgnsbemannede treningsboliger for rus/psykisk helse. Dette er allerede planlagt inn i handlingsprogrammet  

‒ Sikre bedre samarbeid mellom enheter som i dag jobber med psykisk helsearbeid og rusforebyggende tiltak og vurdere en mer helhetlig 

organisering av satsingen på tidlig innsats (3 enhetsledere (Helse, Berge Gård og Sosial- og Barnevernstjenesten) som på ulik måte har ansvaret 

for tjenester innen psykisk helsearbeid og rusforebyggende tiltak) 

 Legge til rette for at FoU-avdelingen kan arbeide mer ute i enhetene, slik at de er synkronisert med de ulike enhetenes behov og 

rammeforutsetninger med spesielt fokus på tidlig innsats og forebyggende helsearbeid 

 FoU-avdelingen må hjelpe enhetslederne med å legge gode opplærings- og kompetanseplaner og samtidig sikre at enhetene har avsatt 

penger nok til frikjøp ved interne kurs og opplæringstiltak 
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Forslag til tiltak 

 Grimstad har valgt å organisere tildeling av helse- og omsorgstjenester i en egen enhet. Dette innebærer at det er innført et skille mellom 

kommunens forvaltningsoppgaver på den ene siden og kommunens tjenesteproduksjon på den andre. I prinsippet har bestillerenheten 

ansvaret for at kommunen kan tilby sine innbyggere helse- og omsorgstjenester i riktig volum og av riktig kvalitet samt å tildele tjenester i 

henhold til lov, forskrift og lokalt vedtatte kriterier for tildeling. De tjenesteproduserende enhetene har ansvaret for å gi en spesifisert type og 

mengde tjeneste til tjenestemottaker 

 I en ideell situasjon skal bestiller sikre at det er fullstendig samsvar mellom økonomiske rammer, kriterier for tildeling av tjenesten og 

kvaliteten på tjenestene. Dersom det ikke er samsvar, er det et spørsmål som skal løses på politisk nivå. Politikerne står da overfor tre valg:  
‒ å øke de økonomiske rammene 

‒ å stramme inn kriteriene for tildeling 

‒ å redusere kvaliteten på tjenestene 

 I Grimstad er skillet mellom forvaltning og tjenesteproduksjon ikke gjennomført fullt ut. Bestillerenhetens økonomiske ansvar er heller ikke 

definert. Det er ikke utarbeidet kriterier for tildeling av tjenester som kan benyttes som rettesnor for å sikre at tildelingen av tjenester tar 

hensyn til økonomiske rammer. Det er heller ikke utarbeidet standarder for tjenesteutførelsen som kan benyttes som rettesnor for å sikre at 

utførelsen av tjenester tar hensyn til økonomiske rammer. Dette er faktorer som vanskeliggjør god økonomiske styring av helse- og 

omsorgstjenestene 

 Vår vurdering er at bestillerenheten vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med å oppnå økonomisk balanse for helse- og 

omsorgstjenestene i Grimstad. Dette gjelder både bestillerenhetens rolle i å sikre samsvar mellom tildelingspraksis og økonomiske rammer 

og bestillerenhetens rolle i å sikre at BEON-prinsippet etterleves i tildelingen av tjenester. Dersom Grimstad skal lykkes i å dreie sitt helse- 

og omsorgstilbud mot mer forebyggende arbeid og mot at flere tjenester skal ytes i hjemmet, må bestillerenheten ha en tildelingspraksis 

som bygger opp under dette. På bakgrunn av dette er våre anbefalinger at:  
‒ Det skilles tydeligere mellom forvaltning og tjenesteproduksjon og at alle forvaltningsoppgaver (også vederlagsberegning og brukerbetaling) legges 

til bestillerenheten. Dette krever en styrking av bestillerenhetens kapasitet og kompetanse og en overflytting av oppgaver (og medarbeidere) som i 

dag er organisert andre steder 

‒ Det utarbeides standarder for hver deltjeneste som gjør det klart hva kommunen kan tilby og hvor tjenestenivået er avstemt med sektorens 

økonomiske rammer 

‒ Bestillerenhetens økonomiske ansvar er klart definert og at utøvelsen av faglig skjønn er avstemt med tilgjengelige økonomiske rammer 

‒ Det utarbeides kriterier for tildeling av tjenester som klart definerer hvilke forhold som må være oppfylt for å ha rett til en tjenestene og hvilke 

tjenester som skal være utprøvd før tjenester på høyere nivå i omsorgskjeden tilbys. Også kriteriene for tildeling må være avstemt mot sektorens 

økonomiske rammer  

‒ Det utvikles en budsjetteringsmodell som tar hensyn til de reelle kostnadene i driften og sikrer at det er samsvar mellom tildelt plass/tildelte timer 

og tilgjengelige ressurser hos de tjenesteproduserende enhetene 

‒ Det innarbeides kontrollmekanismer som sikrer at det er samsvar mellom tildelte tjenester og utførte tjenester. Dersom dette ikke er tilfellet må det 

undersøkes hva som er årsakene til dette (er summen av vedtak mer omfattende enn det de utførende enhetene har ressurser til å utføre, er ikke 

effektiviteten hos utfører så høy som budsjettmodellen forutsetter, eller er årsaken en kombinasjon av disse faktorene?) 
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Forslag til tiltak 

 Sosial- og barneverntjenesten har tradisjonelt vært organisert i samme enhet i Grimstad. Vi har gjennom intervjuene ikke funnet indikasjoner 

på at denne organiseringen på noen måte er uheldig. Vi har heller ikke kunnet påvise spesielt heldige effekter av at disse tjenestene er 

organisert sammen 

 De siste årene har det vært mye oppmerksomhet om betydningen av tidlig innsats og at kommunens hjelpetjenester må gripe inn på et tidlig 

stadium for å hindre at problemer får utvikle seg. Det finnes etter hvert mye forskning som dokumenterer at hjelpetjenestenes mulighet til å 

identifisere problemer tidlig er sterkt påvirket av hvordan disse tjenestene samarbeider med andre tjenester:  
‒ For barneverntjenesten handler dette ofte om barnverntjenestens samarbeid med helsestasjon/skolehelsetjeneste, skole, barnehage, PPT og 

psykisk helsetjeneste for barn og unge 

‒ For sosialtjenesten handler dette ofte om samarbeidet med rusomsorgen og NAV 

 På bakgrunn av dette er det vår anbefaling at Grimstad kommune vurderer en annen organisering av sosialtjenesten og barneverntjenesten 

enn det de har i dag 

 Videre er de detaljerte innspillene til tiltak i sosialtjenesten at:  
‒ Sosialtjenesten, sammen med NAV, må gjennomføre en grundig analyse av årsakene til at utgiftene til økonomisk sosialhjelp lå 6, 5 mill over 

normert utgiftsnivå i 2012 

‒ Sosialtjenesten kjøper private omsorgsplasser i påvente av en plass i spesialisthelsetjenesten og opprettholder dette tilbudet når brukere ikke er 

motivert for overflytting til en plass i spesialisthelsetjenesten når det blir tilbudt. Med tanke på kommunens økonomiske situasjon stilles det 

spørsmålstegn ved om en så «snill» praksis kan opprettholdes. Sosialtjenesten bør heller, sammen med den private institusjonen, gjøre det klart at 

plassen er et midlertidig tilbud og arbeide aktivt for å motivere til overflytting til spesialisthelsetjenesten når plass blir ledig 

‒ Det må arbeides aktivt for å øke antallet egnede utleieboliger i Grimstad. Dette er et arbeid som krever involvering av flere enheter enn 

sosialtjenesten. Vi er kjent med at andre kommuner har gode erfaringer med at kommunens samlede boligmasse administreres av en enhet. Dette 

kan vurderes også i Grimstad 

 Videre er de detaljerte innspillene til tiltak i barneverntjenesten fundert i følgende: 
‒ Grimstad kommune hadde ikke spesielt høye utgifter til tiltak utenfor hjemmet i 2012. De siste 3 årene har imidlertid kommunen hatt en sterk 

økning i antall fosterbarn. Lønn til fosterhjem har også en forholdsvis større økning en antall barn. Dette har sammenheng med at man som oftest 

må frikjøpe en av fosterforeldrene. Kostnadene knyttet til fosterhjem er langsiktige utgifter som barneverntjenesten har pådratt seg for lang tid 

framover (til barna blir 18 eller 20 år). Kommunen bør derfor arbeide aktivt for å finne alternative løsninger når dette er mulig  

‒ Utgiftene til saksbehandling lå 2,4 millioner kroner over «normert utgiftsnivå» i 2012. Med henvisning til nye bestemmelser i barnevernloven 

anbefales likevel ikke en reduksjon i ressursene til saksbehandling tilsvarende dette nivået. Forutsetningen for denne vurderinger er at ressurser 

som benyttes til saksbehandling benyttes til å arbeide målrettet med identifisering av barn i risiko og forebyggende tiltak i familie og nærmiljø  
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