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Kommentarer til budsjettforslaget LMS

1. Lønnskostnader –døgnbemannet LMS

- Virksomhetsleder –ansvar for både LMS og legevakt.
- Avdelingssykepleier –ansvar for LMS. Ikke turnus –kun dagtid.

2. Kvelds- og nattillegg –kun turnuspersonell, fast ansatte.

3. Lørdags- og søndagstillegg –kun turnuspersonell, fast ansatte inkl. renholdere.

4. Høytidstillegg –kun turnuspersonell, fast ansatte.

5. Lønn til vikarer med korttidsfravær.

6. Ferievikarer. Lønn til vikarer i forbindelse med ferieavviklingen.

7. Kvelds- og nattillegg –kun turnuspersonell, vikarer.

8. Lørdags- og søndagstillegg –kun turnuspersonell, vikarer.

9. Høytidstillegg –kun turnuspersonell, vikarer.

10. Pensjon –lagt til grunn 16 %.

11. Arbeidsgiveravgift –14,1 %.

12. Kjøp av mat til pasientene. Det er regnet kr 100 per pasient per døgn. Beløpet inkluderer
tørrmat og middag. (Samme enhetskostnad som Høyås har i dag).

13. Utgifter til medisiner og medisinsk materiell. Kostnaden er basert på en utgift på kr 89 per
pasient per dag (totalt for medisiner og medisinsk utstyr). Til sammenligning har Høyås kr 34
per dag.

14. Se kommentarer i punktet over.

15. Utgifter til diverse serviceavtaler.

16. Kontormateriell. Rekvisita, bøker, papir, tonere, etc.

17. Diverse materiell og tjenester, som blomster, lyspærer m.m.

Lønnskostnader: ( beregnet ut fra 24 plasser)
Virksomhetsleder - 1 ,0 årsverk (à kr 700 000) 700 000
Avdelingssykepleier - 1 ,0 årsverk (à kr 535 000) 535 000
Sykepleier – 1 7,0 årsverk (à kr 425 000) 7 225 000
Helsefagarbeider - 7,6 årsverk (à kr 385 000) 2 926 000
Lege - 1 ,92 årsverk (`kr 900 000) 1 728 000
Fysioterapeut - 1 ,0 årsverk (à kr 425 000) 425 000
Sekretær - 1 ,0 årsverk (à kr 385 000) 385 000
Portør, vaktmester - 0,3 årsverk (à kr 350 000) 1 05 000
Renholder – 2,0 årsverk 700 000

SUM fastlønn 14 729 000
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18. Annonser og kunngjøringer.

19. Telefon/linjeleie, datalinjer/bredbånd m.v. Avventer tilbakemelding fra MK.

20. Kurs, opplæring, konferanser.

21. Utgifter til km-godtgjørelse.

22. Utgifter til litt større medisinsk utstyr. (Denne posten vil være høyere ved etableringen av
LMS og må ses i sa e he g ed poste ”etableri g –i ve tar og utstyr” i 6).

23. Vedlikehold av inventar, utstyr og maskiner.

24. Inventar og utstyr. (Denne posten må i etableringsåret ses i sammenheng med kr 3000 000
som er lagt til inventar og utstyr i forbindelse med oppstarten).

25. Renholdsartikler og utgifter til renhold av skyllerom.

26. Arbeidsklær, tekstiler (sengetøy, håndklær, kluter, duker etc.). (På denne posten vil det
påløpe en høyere engangskostnad ved oppstarten).

27. Utgifter kun til TV-lisenser. For datalisenser, jfr. kommentar litt lenger ned på arket.

28. Velferdstiltak for ansatte.

29. Leie av driftsmidler. Utgifter til leie av kopimaskiner og lignende.

30. IKT-utstyr –vanskelig å estimere ut fra hvilket behov og systemer som skal inn.

31. PPS – lisens og brukerstøtte. (Programvare) Se egen oversikt)

32. IKT avtaler. Datalisenser for Gerica, Notus, Helsenett m.v. –vanskelig å si eksakt beløp.

33. Farmasøytisk tilsyn –tilsyn og opplæring. I dag bruker èn institusjonen ca. 30 000 i året
(dagens ordning).

34. Kommunale avgifter

35. Kjøp av tjenester fra private

36. Påløpt moms på anskaffelser. Moms som omfattes av generell kompensasjonsordning og
som skal kreves refundert, jfr. inntektsposten lenger nede i tabellen.

37. Utgifter til strøm.

38. Vaskeritjenester - utgifter til vask av uniformer, sengetøy, håndklær, generelt renhold etc.

39. Forsikring av ansatte. Det legges til grunn kr 1 500 per person og 40 ansatte. Etter
forsikringsselskapet kalkyler så koster det følgende å forsikre: kr 35 000 eks mva. Det er da
fullverdiforsikret som helsebygg for kr 59 mill.

40. utforutsatte utgifter
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Kostander ved bygget er det samme uavhengig av antall/typer plasser

41. Renter og avdrag - lån. Se egen oversikt.

42. Finansiering. Tilskudd fra staten –kr 4 330 per plass.

43. Mottaksplasser. Betaling fra kommunene for utskrivningsklare pasienter som venter på plass
i egen kommune –kr 3 000 per plass.

44. Moms som omfattes av generell kompensasjonsordning og som skal kreves refundert, jfr.
utgiftsposten lenger opp i dokumentet.
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INVESTERINGER/ETABLERINGSKOSTNADER

Inventar og utstyr Antall Kostnad per stk. Totalt
Diverse inventar avhengig av hva som ligger i byggekostnadene (inkl. IKT) 3 000 000
Seng og madrass 24 25 000 600 000
Nattbord og skap 24 10 000 240 000
Tv-skjerm med oppheng 20 5 000 100 000
Bord på rommene 20 3 000 60 000
Stoler på rommene 20 2 500 50 000
Div. medisinsk utstyr (EKG, CRP, BT Blodsukker m.m) 300 000 300 000
Gardiner 100 000 100 000
Dyner og puter 30 1 000 30 000
Sengetøy, håndklær m.m. 250 000 250 000
Uniformer 250 000 250 000
Trillebord 2 1 000 2 000
Spisebord med stoler 25 000 25 000
Div. kjøkkenutstyr inkl. servise 10 000 10 000
Oppvaskmaskin 1 20 000 20 000
Medisinskap og medisintralle 12 000 12 000
Innredning på vaktrom 150 000 150 000
Innredning leders kontor (inkl. avd.spl.) 100 000 100 000
Mva 701 000
SUM ETABLERINGSKOSTNAD INVENTAR OG UTSTYR 6 000 000

Ut fra beregninger fra Ole Hellem ligger inventar på ca. kr 3 000 per m2. Dette medfører at beløpet
på investeringer på inventar og utstyr ligger i størrelsesorden 6 mill kr. (med utg.punkt i 2000 m2)

Lån
Tomtekjøp
Refusjoner Husbanken (20 rom à 1 815 000 kr) -36 300 000


