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Innsparinger i helse og sosialetaten jmf budsjett vedtak 2014, 0,5 %.

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/00202-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for helse og sosial

Rådmannens innstilling:
Innsparingstiltak og omgjøringer i helse og sosialetaten vedtas i henhold til tabell 1
og 2.

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Vedlegg:
Ingen

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i desember 2013 en innsparing på 0,5 % for alle
stabsenheter og etater i forbindelse med behandling av handlingsprogram med
budsjett 2014 - 2017. Dette utgjør for helse og sosialetaten kr. 1 752 000.

I rådmannens forslag var det utarbeidet et kutt på 1 %, og alle enheter i helse og
sosial hadde frem mot budsjettvedtaket gjennomført innsparingsprosesser med alle
personalgruppene og tillitsvalgte.

Rådmannen har med dette fremmet de mest hensiktsmessige kuttforslagene. Alle
stillinger som er foreslått innspart / kuttet er vakante, slik at forslagene medfører ikke
overtallighet / oppsigelser. I tillegg har rådmannen tatt hensyn til signaler om ønsker
om å videreføre ungdomsteamet ved NAV Ås.

Innsparinger / kutt-tiltak:

Tabell.1:
Ansvar: Konto: Kutt: Sum:

1. 3430
Demens
omsorgen

101000 3430 253 60 %
hjelpepleierstilling på
FSE

267.000,- (inkl.
pensjon og
arbg.avg)

2. 3430
Demens

101000 3430 253 40 % sekretærstilling. 210.000,- (inkl.
pensjon og
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omsorgen arbg.avg)
3. 3341

Forvaltning
101000 –lønn
ergo funksjon
241

40 %
ergoterapeutstilling

176.000,-

4. 3520
Kajavn

101000-3520-
prosjekt 3007

100 % stilling i fritid
for
funksjonshemmede.

952.000,-

5. 3820
Folkehelse
og
frivillighet

Ansvar: 3820
Konto: 101000
Funksjon: 253

50 % aktivitør stilling. 150.000,-

SUM: 1 752 000,-

Omgjøringer / flytting av midler:

Tabell.2:
Ansvar: Fra: Til: Sum:

6. Nav Ås Sosialhjelp, kto
1.3220.281.147040

Stilling 100 %
veileder
(ungdomsteamet),
Fast lønn:
1.3210.242.101000
(feriep:101090,
pensjon:109000,
arb.avg:109900)

614.432,-
(Lønn: 414.
233,
feriepenger:
49.708,
pensjon:
74.562,
Arb.avg.:
75.929)

7. Ljungbyveien 137090 101000 3560 253 80.000,-
8. Solfallsvn 101000 3540 254

60 %
fagarbeiderstilling

135000 3540 254
Kjøp fra andre

190.000,-

Kommentarer til tabell 1. og 2.:
1. På bakgrunn av færre pasienter er en vakant stilling holdtledig. Denne foreslås
innspart.
2. Stillingen er vakant og oppgavene ivaretas av andre.
3. Ny stilling som ikke er besatt. Oppgavene ivaretas av fysioterapeut i
forvaltningsenheten.
4. Stillingen er overført fra oppvekst og kultur og er vakant. Oppgavene kan ivaretas
på en god måte av eksisterende tilbud, og foreslås innspart.
5. Stillingen er vakant etter at ansatt har gått av med pensjon. Foreslås innspart.

6. Signaler fra kommunestyret om å opprettholde / videreføre ungdomsteamet ved
NAV Ås.
7. Ny bruker krever ompostering.
8. Kjøp av plass til bruker krever ompostering.

Alternativer:
Andre alternativer er kutt i stillinger i mer direkte rettet pleie eller reduksjon / kutt i
ikke-lovpålagte tjenester. Dette er en større prosess da det også medfører
omplasseringer / oppsigelser av ansatte.
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Økonomiske konsekvenser:
Et eventuelt handlingsrom i helse og sosial blir ytterligere redusert ved at muligheten
til å holde stillinger ledig for å «demre opp» i forhold til merforbruk på variabel lønn
reduseres. Ut over dette ingen.

Vurdering:
Det er generelt en utfordring for etaten å redusere rammene da budsjettet i helse og
sosial totalt sett mangler midler på variabel lønn-feltet. (opplæring, sykevikarer,
overtid og ferievikarer)

Medbestemmelse:
Plasstillitsvalgte har vært med i innsparingsprosessene, samt at hovedtillitsvalgte er
orientert uten innvendinger.

Konklusjon:
Etaten har frem mot budsjettbehandlingen jobbet frem ulike innsparingsforslag.
Kuttene som foreslås kan effektueres umiddelbart, og medfører ikke overtallighet /
oppsigelser.

Rådmannen anbefaler at kuttene vedtas.


