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Saksprotokoll

Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan 2015-18

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253
Behandlet av Møtedato
1 Formannskapet 44/14 11.06.2014

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet forslag om følgende tillegg:
Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet og
hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
utover foreslått ramme.

Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ap’s forslag ble vedtatt 5-4 (1A, 1H, FrP, KrF).

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
1. Prosessen med handlingsprogram 2015-18 gjennomføres som beskrevet i

vedlegg 1.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 –2018 er en videreføring

av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.
3. Tiltak som har helårseffekt i 2015 fra 1. tertial vurderes på nytt som nye tiltak.
4. Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes

innsparingskrav.
5. Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %.
6. Etatene kan fremme nye tiltak gjennom omprioriteringer ved reduksjon av

eksisterende tjenestetilbud.
7. Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet

og hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
utover foreslått ramme.
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Saksprotokollen bekreftes
Ås, 13. juni 2014

Vibeke Berggård
Konsulent
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