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Som diagrammet viser, har Molde 
kommune en høyere prosentvis andel 
i alderen 80 + enn de kommunen sam-
menlignes med. Isolert sett skal en 
høyere andel i alderen 80 + medføre at 
kommunen anvender en høyere andel 
av totale ressurser til pleie og omsorg. 
Indikatoren skal normalt ikke ha betyd-
ning for ressursbruk per mottaker av 
pleie- og omsorgstjenester. Dette for-
utsetter at kommunen har en gruppe 
eldre med samme behov for pleie- og 
omsorgstjenester som de kommunen 
sammenlignes med. De siste fire 
årene viser at andelen 80+ er svært 
stabil, uten vesentlige endringer med 
tanke på eldrebølgen. Økningen ligger 
foreløpig i aldersgruppen 67 - 79 år.  

 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Budsjett 2014 
Fagseksjon pleie og omsorg inkl. fellesområde  8 078   6 450   -1 628   6 291 
Glomstua omsorgssenter  77 326   75 950   -1 376   77 043 
Kirkebakken omsorgssenter  84 444   75 960   -8 484   74 328 
Råkhaugen omsorgssenter  21 215   19 223   -1 992   25 554 
Bergmo omsorgssenter  66 459   65 722   -737   68 744 
Røbekk omsorgssenter  24 503   25 117   614   19 877 
Kleive omsorgssenter  37 021   36 657   -364   36 839 
Skåla omsorgssenter  23 318   21 555   -1 763   21 723 
Pleie- og omsorgsområdet   342 364   326 634   -15 730   330 399 

Økonomisk oversikt for området                                                                                                   (i 1.000 kr.)
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= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

Utdrag av behovsprofil andel 80 år og over

Pleie- og omsorgstjenesten

796 824 802 769 728 770 896

Ressursbruk per sykehjemsplass
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Pleie- og omsorgsområdet i Molde  
kommune består av
•  fagseksjon pleie og omsorg
•  institusjon
•  hjemmebaserte tjenester
•  dagtilbud
•  boliger

Pleie- og omsorgsområdet er inndelt i 
syv omsorgssentre: Glomstua, Kirke-
bakken, Bergmo, Røbekk, Råkhaugen, 
Kleive, og Skåla. Hvert omsorgssenter 
har ansvar for alle pleie- og omsorgstje-
nestene. Dette omfatter heldøgnsplasser 
i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, 
dagsenter og botilbud. Unntaket fra dette 
er Røbekk omsorgssenter som kun tilbyr 
institusjonstjenester.

Fagseksjon pleie og omsorg
Fagseksjon pleie og omsorg er organi-
sert som en del av plan- og utviklings-
avdelingen. Fagseksjonen har ansvar 
for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn 
med alle enheter innen pleie og omsorg. 
Koordinering av rapportering og opp-
gaver innenfor fagområdet, utarbeidelse 
av bestilling til enhetene og utvikling av 
fagområdet i tråd med sentrale føringer 
og retningslinjer, er også av fagsek-
sjonens oppgaver. Fagseksjonen skal 
arbeide med overordnet planarbeid, 
være faglig støttefunksjon, gjennomføre 
vederlagsberegning og drifte fagsys-
temet for enhetene. 

I tiltaksplan for 2013 har hovedfokus og 
arbeidsområder vært rettet mot følgen-
de områder:

Hovedmålområde samfunnsutvikler:
Molde kommune skal drive aktivt  
folkehelsearbeid.

Fagområdet hadde som mål å invitere til 
samarbeid mellom PLO, frivilligsentra-
len og andre frivillig organisasjoner for 
kartlegging og gjensidig informasjon om 
aktiviteter og hva de enkelte kan eller 
ønsker å bidra med. Tiltaket er ivaretatt 
og blir fulgt opp gjennom frivilligplan for 
kommunen, vedtatt i 2013.

Hovedmålområde tjenesteleverandør:
Molde kommune skal levere gode tje-
nester til sine innbyggere.

Revidering av gjeldene omsorgsplan for 
å sikre en bærekraftig utvikling av kom-
munens helse- og omsorgstjenester 
innenfor tilgjengelige rammer. Tiltaks-
delen er iverksatt ved at det høsten 
2013 ble gjennomført spesialisering av 
sykehjemmene, samt startet utredning 
av arbeidet med å etablere heldøgns 
bemannet bo-felleskap. I tillegg er det 
iverksatt et arbeid med å se på organi-
sering av hjemmetjenestene for å sikre 
best mulig fleksibilitet av tilgjengelig 
ressurs og kompetanse. 

Molde kommune skal være en effektiv 
tjenesteleverandør. 

I 2013 er det påbegynt arbeidet med 
gjennomgang av kommunale standar-
der og kriterier for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester, og tilpasse disse 
til et tjenestetilbud i tråd med tilgjen-
gelig rammer. Arbeidet utføres i tett 
samarbeid med enheter og kontor for 
tildeling og koordinering. Kommunen er 
deltagere i nasjonalt nettverk for utvik-
ling av gode og sømløse pasientforløp i 
kommunen. Fokus blant annet på «Hva 
er viktig for deg» og hverdagsrehabilite-
ring hos tjenestemottakere i hjemmetje-
nesten. 

Det skal jobbes videre med Lean som 
forbedringsmetode. Prosjektstillingen 
kreftkoordinator og palliativ koordinator 
er tett fulgt opp. Opplæring og kompe-
tanseheving innen palliasjon, demens-
omsorg og medikamenthåndtering er 
prioriterte områder. Pleie og omsorg har 
i 2013 jobbet mye med å ta i bruk flere 
muligheter som ligger i det elektronisk 
dokumentasjonssystem Gerica. Mye 
av dette er knyttet mot elektronisk 
samhandling som skal bidra til effektivi-
sering i hjemmetjenesten, og er en del 
av gjennomføring av samhandlingsrefor-
men. Fagseksjon har jobbet mot både 
helseforetaket, ressurstjenesten og 
kommunale fastlegekontorer.

Hovedmålområde arbeidsgiver: Molde 
kommune skal være en attraktiv arbeids-
giver.
Det er gjennom fagnettverkene til kjøk-
ken, dagsenter, kontor og vaskeri utarbei-
det stillingsbeskrivelser for de respektive 
fagområdene.

innt.

26%

4%

70%

84%
8%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  544 405,67
2012  548 406,44
2011  557 405,02
2010  548 400,51

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  342 364 326 634 -15 730
2012  306 292 302 352 -3 940
2011  293 077 290 863 -2 214
2010  265 046 254 177 -10 869

fagsjef
Kjersti Bakken

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 1,1 % 7,4 % 9,6 %
2012  1,2 % 1,3 % 6,6 % 9,2 %
2011  1,1 % 1,4 % 9,4 % 11,9 %
2010  1,1 % 1,4 % 9,4 % 11,9 %

utg. utg. utg.innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

321 -28 336 -29 409 -66 387 -57

innt.

8%

Tjenester og oppgaver 

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør
- Liggedøgn - sykehus 38 - - - 1 425
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 11,9 % 11,9 % 9,2 % 9,6 %
- Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -4,3 % -0,8 % -1,3 % -4,8 %

utg.
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Hovedmålområde økonomi og  
organisasjon: Molde kommune skal  
ha økonomisk handlefrihet.
Fagseksjon har kvalitetssikret innrappor-
terte tall til SSB, korrigert feil og jobbet 
med oppfølging av IPLOS registrerin-
ger i pasientjournalsystemet Gerica.  
Arbeidet med å koordinere tiltak for å 
tilpasse driftsnivå til rammer er styrt fra 
fagseksjonen. I helse- og omsorgspla-
nen ligger tiltakene som skal bidra til å 
effektivisere og skape en bærekraftig 
utvikling av PLO gjennom å vri ressurser 
fra institusjonsbasert til mer hjem-
mebaserte tjenester. Videre etablere 
døgnbemmannet bofellesskap som 
har manglet i omsorgstrappen. Det må 
jobbes videre med tiltakene i 2014. 

Tjenesteområdet har redusere tjenes-
tetilbudet, gjennomført strukturelle 
endringer og personellmessige inn-
skrenkninger i 2013 for å tilpasse driften 
til vedtatte rammer. I perioden januar 
til juli ble følgende tiltak effektuert: 
ikke fornyet avtale med Ellingsgården 
«Grønn omsorg», redusert ett årsverk 
ved Rosestua, avvikling av to lederstillin-
ger, reduksjon dagsenter ved Kirkebak-
ken og overføring av denne til Glomstua 
og Bergmo, opphør av ordning med 
fradrag for boutgifter ved vedtak om 
langtidsplass i institusjon.

Samhandlingsreformen  
Innføring av samhandlingsreformen 
startet i 2012 og skal være helt gjen-
nomført innen fire år. Målet med 
samhandlingsreformen er å få et bedre 
og mer helhetlig helsetilbud. Samhand-
lingsreformen er en retningsreform med 
følgende fokus
• viser vei fremover og gir helse- 

tjenesten ny retning
• forebygge fremfor bare å reparere
• tidlig innsats fremfor sen innsats 
• få ulike ledd i helsetjenesten til å 

jobbe bedre sammen
• flytte tjenester nærmere der folk bor
• flere oppgaver og penger til kommu-

nene og som skal utføre tjenestene. 
• samle spesialiserte og sterke fag-mil-

jøer
• bedre for pasientene - sterkere  

brukermedvirkning

Nasjonal helsekonferanse for samhand-
lingsreformen i januar 2014 oppsumme-
rer utviklingen i kommunene så langt 
som i hovedsak positive: 

Det er inngått samarbeidsavtaler 
mellom kommunen og helseforetake-
ne, og samarbeidet mellom partene er 
forbedret. Kommunene er i god gang 
med å opprette døgnplasser for øyeblik-
kelig-hjelp tilbud.

Det har vært en reduksjon i antall 
utskrivningsklare pasienter som blir 
liggende på sykehuset, men antall reinn-

leggelser har økt. 

Reformen har så langt også styrket 
både tjenestetilbudet og kompetansen i 
kommunene.

Kommunal medfinansiering (KMF) av 
sykehustjenester
Det er sett på bakenforliggende årsaker 
til at så mange kommuner går med 
underskudd på KMF. Rapporten viser at 
økt aktivitet og ledig kapasitet i helse-
foretaket gir økte utgifter for kommu-
nene, og en del av vertskommunene 
for sykehus merker dette spesielt godt.  
Også Molde kommune. Med i utfor-
dringsbildet er også at størsteparten av 
aktivitetsøkningen står helseforetaket 
selv for, og ligger utenfor kommunenes 
kontroll og påvirkning.

Veksten i kommunenes frie inntekter 
fastsettes uavhengig av aktivitets-
utviklingen i sykehusene. I 2012 ble 
kommunene underfinansiert med om 
lag 150 mill. kroner. Denne underfinan-
sieringen drar kommunene med seg i 
årene fremover. Selv om det ble lagt 
opp til 2 pst. økning i sykehusforbruket 
i 2013, var det forutsatt om lag nullvekst 
i aktiviteten som omfattes av kommu-
nal medfinansiering. Nullvekstanslaget 
må ses i sammenheng med at det er 
forutsatt at kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold isolert sett vil redusere 
behovet for medfinansiering med om 
lag 80 mill. kroner, noe kommunene 
også er trukket for. Molde kommune er 
ikke i gang med dette tilbudet enda. I 
statsbudsjettet er prognosen for 2013 
at utgiftene vil bli om lag 40 mill. kroner 
høyere enn lagt til grunn. Under nasjonal 
helsekonferanse i januar i år, signaliserer 
imidlertid helseministeren at dagens 
finansieringsordning vil bli avviklet. Det 
er ikke avgjort hvordan dagens ordning 
skal erstattes.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Undersøkelser viser at 3 av 4 kommuner 
har inngått interkommunale samarbeid 
ved etablering av øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud. Begrunnelsene for det er 
økonomiske og ressursmessige årsaker, 
i tillegg til ønske om robuste tilbud og 
fagmiljø. Molde kommune har under 
planlegging oppretting av 4 plasser i 
2014. Nabokommuner er invitert inn til 
et samarbeid med etablering av inntil 6 
døgnplasser ved Kirkebakken helsehus.

Rehabilitering
Rehabilitering er et felt der statlige for-
skrifter og rapporter er utydelige på hva 
som er spesialisert rehabilitering og hva 
som er kommunalt ansvar. Ny regjering 
har varslet økt fokus på rehabilitering.

Hverdagsrehabilitering i hjemmet setter 
fokus på «hva er viktigst for deg» og 
skal bidra til økt egenmestring i hverda-
gen, sikre sterkere brukermedvirkning, 
gi tidlig innsats og dermed bidra til å 

forebygge fremfor bare å reparere. Mol-
de kommune deltar i nasjonalt lærings-
nettverk for forbedring av pasientforløp 
i kommunen, der hverdagsrehabilitering 
er et av hovedelementene. 

Velferdsteknologi
Utvikling av velferdsteknologi innenfor 
pleie og omsorgssektoren skal være 
et supplement til kommunalt omsorgs-
tilbud og gi innbyggere større frihet 
og mulighet til å mestre hverdagen og 
kunne leve det gode liv. Velferdstekno-
logi har eksistert i mange år allerede, og 
finnes som trygghetsalarmer, elektriske 
rullestoler, komfyrvakt, omgivelseskon-
troll i bolig osv. Det er imidlertid nød-
vendig å videreutvikle teknologien, ikke 
minst som følge av at de fleste ønsker å 
bo lengst mulig i eget hjem, eller i eget 
liv. Molde kommune har på utprøving 
bruk av sporingsteknologi for demente.

Psykisk helse og rus
Forskningsrapport fra Sintef om sam-
arbeid mellom kommunale tjenester 
og spesialisthelsetjenesten innenfor 
psykisk helse og rusarbeid viser at det 
kun er 7 pst. av pasientene i psykisk 
helsevern som er utskrivningsklare og 
venter på et kommunalt tilbud. Årsaken 
oppgis å være mangel på kommunalt 
botilbud. For mange er også evnen til å 
bo en utfordring. Dette er alvorlig syke 
pasienter som trenger omfattende tilbud 
i kommunene i tillegg til omsorgsboliger 
med bemanning og tilsyn. Tett samar-
beid mellom kommunene og spesialist-
helsetjenesten er nødvendig for å gi et 
godt tilbud til disse pasientene. 

Utviklingspotensialet ligger i området 
mellom tjenestenivåene. Molde kom-
mune har under arbeid et prosjekt som 
skal identifisere samhandlingsmodeller 
inne rus og psykisk helse for å gi et best 
mulig sømløst forløp mellom helsenivå-
ene, samt å finne en modell som samler 
og koordinerer det kommunale fagom-
rådet rus og psykisk helse på en bedre 
måte. Videre jobbes det systematisk i 
samarbeid med Husbanken, gjennom 
boligsosialt program, som i tillegg til den 
fysiske boligen også har et sterkt fokus 
på innholdstjenestene som er nødven-
dig for å kunne opparbeide og forbedre 
boevnen.

Kompetanse
KS og kunnskapssenteret har i høst 
invitert kommunene til å delta i na-
sjonalt læringsnettverk for helhetlige, 
koordinerte og trygge pasientforløp i 
kommunene. Satsingen er forankret i 
kvalitetsavtalen mellom HOD og KS, og 
er et virkemiddel for å møte hovedut-
fordringene i samhandlingsreformen: 
bedre koordinering av tjenestene, økt 
helsefremmende innsats for å begrense 
og forebygge sykdom, og utvikling av 
bærekraftige tjenester for å møte den 
demografiske utviklingen. I stedet for 

standardiserte diagnoserelaterte forløp, 
er fokuset på hva den enkelte pasient 
trenger og ikke hva som er i veien. 
Fra Møre og Romsdal deltar Molde 
kommune.

IKT-meldingsutveksling
Det har vært lagt ned betydelig innsats i 
2013 for å kunne kommunisere gjennom 
elektroniske meldinger mellom hel-
seforetak, pleie og omsorg og lege-
kontorene i kommunen. Flere enheter 
utenom helse og pleie og omsorg har 
i løpet av året tatt i bruk elektronisk 
pasientjournal, eksempelvis ressurstje-
nesten. Det gjenstår fortsatt noe arbeid 
før legekontorene kan sende og motta 
pleie- og omsorgsmeldinger. 

Institusjon  
Sykehjem
Det er i 2013 gjort en omfattende 
strukturendring og spesialisering innen 
sykehjemsdriften i tråd med helse- og 
omsorgsplanen.  

Kirkebakken omsorgssenter. Institusjon 
med 56 plasser for korttidsopphold og 
rehabilitering. Institusjonen har benev-
nelsen helsehus, og rommer også Kirke-
bakken legesenter. Arbeidet med å flytte 
interkommunal legevakt til helsehuset 
har startet, og kommunens døgnplasser 
for øyeblikkelig hjelp skal etableres her.

Råkhaugen omsorgssenter. Frem til 
september rommet Råkhaugen det som 
var tiltenkt utvikling av lokalmedisinsk 
senter med blant annet legekontor 
og rehabiliteringsavdeling. Som følge 
av helse- og omsorgsplanen ble dette 
tilbudet flyttet til Kirkebakken helsehus. 
Råkhaugen skal være kommunens kom-
petansesenter for demensomsorg. Per. 
31. desember var det 24 langtidsplasser 
for personer med demenssykdom i byg-
get. Fortsatt er det 10 plasser igjen ved 
Glomstua, men disse kan ikke flyttes før 
krisesenteret har fått alternative lokaler 
til sin drift. Krisesenteret benytter loka-
lene i underetasjen som er tilrettelagt 
for demente med utfordrende adferd. 
Omsorgssenteret har også eget dagsen-
ter for hjemmeboende demente. 

Bergmo omsorgssenter. Institusjon med 
47 langtidsplasser.

Glomstua omsorgssenter. Institusjon 
med 54 langtidsplasser. Reduserte med 
1 plass ved omgjøring til ren langtidsin-
stitusjon som følge av trippelromspro-
blematikken i 2013.

Røbekk omsorgssenter. Institusjon med 
24 langtidsplasser. Bygget planlegges 
avviklet som sykeheim når tjenesteom-
råde skal avvikle 16 plasser for å kunne 
bygge opp hjemmebaserte tjenester i 
tråd med vedtatt plan. 

Kleive omsorgssenter. Institusjon med 
24 langtidsplasser 

Skåla omsorgssenter. Institusjon med 
17 langtidsplasser. Økt med en plass 
som følge av at Glomstua måtte redu-
sere. Det ble tatt i bruk krise/velvære 
rom som var tilrettelagt som ordinært 
beboerrom. 

Kjøkken
Glomstua, Bergmo og Kleive om-
sorgs-senter har institusjonskjøkken. De 
produserer mat til eget distrikt, inkludert 
hjemmeboende. I tillegg produserer 
Glomstua mat til Kirkebakken og Råk-
haugen, Bergmo til Røbekk og Kleive til 
Skåla omsorgssenter.

Vaskeri
Fire av omsorgssentrene har vaskeri 
som leverer tjenester til sentrene og 
hjemmeboende i de ulike distriktene.

Hjemmebaserte tjenester
For å løse de lovpålagte oppgavene, 
er kommunen forpliktet til å sørge for 
følgende deltjenester:

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er et heldøgns 
tilbud til alle aldersgrupper som trenger 
behandling eller pleie og omsorg i 
hjemmet, både av fysisk og psykisk 
art. For best mulig å styrke brukerens 
deltagelse og egenomsorg, skal hjem-
mesykepleiens tilbud også omfatte tiltak 
for nødvendig informasjon, støtte og vei-
ledning. Helse- og omsorgsplan har som 
mål å styrke hjemmebasert tjeneste, og 
i 2013 ble det bevilget 5 nye stillinger. 

Prosjektstilling som kreftkoordinator har 
hatt en svært positiv effekt i hjemmetje-
nesten. Personer som er rammet av 
kreftsykdom og deres familier har fått 
en person som skal bidra til å gjøre 
hverdagen enklere, ved å tilby råd og 
veiledning og som kan koordinere 
samhandling mellom viktige aktører 
rundt pasienten. Dette er oppgaver som 
ordinær hjemmesykepleie har proble-
mer med å kunne prioritere. Prosjektstil-
lingen er også med å heve kompetan-
sen blant andre ansatte i tjenesten på 
området omsorg ved livets slutt. 

Det har over flere år vært gap mellom 
mengde oppdrag og tilgjengelig ressurs 
til å utføre oppgavene. I forbindelse med 
helse- og omsorgsplan er det i 2013 
startet en gjennomgang av organiserin-
gen av hjemmetjenesten, med fokus på 
best mulig utnyttelse av kompetanse 
og ressurs i sentrumsdistriktene. Dette 
for å kunne gi brukere av tjenestene et 
likeverdig tilbud.

Spesielt tilrettelagte tiltak i hjemmet
Dette omfatter hjemmeboende tjeneste-
mottakere med personlige assistenter 
eller døgnbemanning.

Nattpatrulje
Kommunenes heldøgnstilbud i hjem-
me-baserte tjenester er ivaretatt ved at 
det er opprettet en egen nattpatrulje. 
Denne er operativ mellom klokken 22:15 
og 07:45 alle dager og er administrativt 
lagt til Kirkebakken omsorgssenter. 
Arbeidsområdet er hele kommunen 
unntatt Sekken. I praksis viser det seg 
at tjenestemottakere i kommunens 
ytterkanter ikke får like godt tilbud fra 
nattpatruljen som tjenestemottakere i 
bydistriktene. Dette skyldes manglende 
kapasitet. Nattpatruljen har, i tillegg til 
ordinær hjemmesykepleie, også bered-
skapsfunksjon for trygghetsalarmer på 
natt. I 2013 er det gjort et forberedende 
arbeid med å administrativt dele denne 
mellom Glomstua og Bergmo omsorgs-
senter. Tjenesten vil bli styrket med en 
person for å kunne håndtere oppdrag på 
Skåla og Kleive. Strukturendringer ble 
iverksatt fra januar 2014.

Helsestasjon for eldre
Helsestasjonens oppgaver er å drive 
forebyggende og helsefremmende 
arbeid, og er et sted å henvende seg 
når det oppstår et behov for rådgiving 
og veiledning. Helsestasjonen har en 
sykepleier ansatt i 20,0 pst. stilling. 

Dagtilbud for eldre, og personer med 
demens
Dagtilbudet innenfor pleie- og omsorgs-
tjenesten har hvert sitt omsorgs-senter 
som geografisk utgangspunkt. Dagtil-
budet har som hovedmålsetting overfor 
brukergruppen å ta vare på arv og kultur, 
aktivisering, samt det sosiale felles-
skapet. Overfor den enkelte bruker har 
dagtilbudet følgende målsettinger:

• Gi et målrettet tilbud ut ifra et individu-
elt kartlagt behov. 

• Øke mestring av dagliglivets gjøremål. 
• Skape trygghet og forutsigbarhet for 

den enkelte og pårørende.

Det driftes 60 dagplasser for eldre fem 
dager i uken. I tillegg driftes det 15 dag-
plasser for personer med demens seks 
dager i uken med utvidet åpnings-tid 
på hverdager to dager i uken, samt 
lørdager. Dagtilbudet for personer med 
demens er et felles tilbud for hele Molde 
kommune og er lokalisert på Råkhaugen 
omsorgssenter. Grunnet store distanser 
og individuelle behov, er det i tillegg 
opprettet plasser for personer med 
demens ved dagsentrene ved Kleive om-
sorgssenter to dager per uke samt Skåla 
omsorgssenter én dag per uke.

Dagtilbud for personer med  
psykisk sykdom
• Rosestua ved Kirkebakken omsorgs-

senter driftes med inntil 15 plasser per 
dag, fem dager i uken.

• Ellingsgården «Grønn omsorg» ble 
avviklet fra 1. august 2013.
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Boliger
Omsorgsboliger
Omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på 
boliger som er tilrettelagt for omfattende 
pleie og omsorg utenfor institusjon. En 
omsorgsbolig er beboers eget hjem og 
skal være fysisk tilrettelagt slik at beboer 
etter behov skal kunne motta heldøgns 
pleie og omsorg livet ut. Omsorgsboli-
ger er primært tenkt som et tilbud for 
eldre, men også yngre med omfattende 
behov for pleie- og omsorgstjenester 
kan ha behov for godt tilrettelagte 
boliger.

Bofellesskap
Pleie- og omsorgstjenesten drifter 
fem bofellesskap med tilbud til ulike 
bruker-grupper.

• Godfred Lies plass1 har tre bofelles-
skap med til sammen 15 boenheter

• Råkhaugen bofellesskap, åtte boen-
heter

• Tollero bofellesskap, seks boenheter 
innen psykiatri

• Glomstua bofellesskap, fire boenheter 
innen psykiatri

Hjemmetjenestene står for driften av 
bofellesskapene med varierende be-

manningstid. Glomstua bofellesskap har 
heldøgns bemanning med eget persona-
le. I forbindelse med gjennomføring av 
helse- og omsorgsplanen planlegges det 
etablering av døgnbemannet bofelleskap 
i Godfred Lies plass1. Tiltaket vil gi 22 
døgnplasser. Tiltaket iverksettes i 2014.

Hjelpemiddelforvaltning
Hjelpemiddelforvaltningen er organisato-
risk lagt til Kirkebakken omsorgssenter, 
men har tilholdssted på Råkhaugen. Tje-
nesten ivaretar det kommunale ansvaret 
for formidling, reparasjon og montering 
av hjelpemidler.

Økonomi: Pleie og omsorgsområdet 
hadde et merforbruk på kr. 15.729.468,-. 
Institusjonsdriften ved omsorgsenhete-
ne fikk et merforbruk på 8,4 mill. kroner. 
Samtidig er det på sentralt fagområde 
en merinntekt fra oppholdsbetaling for 
institusjonsopphold med 5,4 mill. kro-
ner. Anslagsvis 2,9 mill. kroner av dette 
ajourføring av beboeres inntektsjusterin-
ger for 2012 og 2013. Resterende 2,5 
mill. kroner skyldes økte inntekter som 
følge av overbelegg og korttidsopphold. 
Institusjonsdriften fikk dermed netto et 
merforbruk på 3,0 mill. kroner. Kirke-
bakken omsorgssenter har hatt størst 
overbelegg, og har måttet ta inn ekstra 
bemanning for å ta hånd om pasiente-
ne. De andre institusjonene har leid inn 
ekstra bemanning i mer varierende grad. 

Utgifter til aktiviserings- og servicetje-
nester, samt diagnose og rehabilitering 
ved omsorgsenhetene fikk et merfor-
bruk på 0,4 mill. kroner. Kjøp av inter-
kommunale tjenester fikk et merforbruk 
på 0,3 mill. kroner, mens utgifter til om-
sorgslønn fikk et mindreforbruk på 0,2 
mill. kroner. Medfinansieringsordningen 
fikk et merforbruk på 0,3 mill. kroner 
selv om innbetalte a konto-beløp ble 
redusert ved slutten av året. I bestillin-
gen til institusjonene har det vært lagt til 
grunn drift av 246 heldøgnsplasser. Det-
te tilsvarer 89.790 liggedøgn. I 2013 har 
det jevnt over vært et overbelegg tilsva-
rende 11 pasienter noe som har gitt en 
merproduksjon på 4.015 liggedøgn ved 
sykehjemmene. Samtidig som kommu-
nen har hatt økte utgifter og merforbruk 
til egen institusjonsdrift, har utgiftene til 
betaling for utskrivningsklare pasienter 
i sykehus gått ned fra 8,0 mill. kroner i 
2012 til 4,7 mill. kroner i 2013. I 2012 
betalte kommunen for 1.940 liggedøgn 

på sykehus. i 2013 har kommunen 
betalt for 1.140, en nedgang på 800 
døgn. Til tross for en reduksjon i antall 
liggedøgn ble det et merforbruk 0,7 mill. 
kroner på utgifter til utskrivningsklare 
pasienter. I 2013 mottok kommunen 
1.100 24-timers meldinger, mot 825 sli-
ke meldinger i 2012, noe som utgjør en 
økning på 275 meldinger. Slike meldin-
ger gjelder pasienter som skrives ut fra 
sykehuset med behov for økt bistand fra 
kommunens tjenesteapparat.

Tjenester til hjemmeboende ved om-
sorgsenhetene fikk et merforbruk på 5,3 
mill. kroner. Det er en økning i utgifter 
til ressurskrevende tjenestemottakere. 
særlig har økningene vært stor hos 
gruppen over 67 år. I 2012 kostet denne 
gruppen tjenestemottakere kommunen 
20,7 mill. kroner. I 2013 ser det ut til at 
utgiftene vil ligge på 28,1 mill. kroner. 
Korrigert for lønnsvekst 2012 og ram-
mekorrigeringer ved budsjettrevisjoner 
i 2013, er utgiftsøkningen til ressur-
skrevende tjenester i hjemmet økt med 
3,6 mill. kroner. Omsorgsenhetene 
rapporterer også et betydelig omfang av 
ekstrabemanning for å utføre vedtak om 
nødvendig helsehjelp.

Manglende gjennomførte effektivi-
seringstiltak for tilpassing av driften 
til vedtatte rammereduksjoner ga et 
merforbruk på 5,8 mill. kroner. I 2013 
ble det gjennomført effektiviseringstiltak 
tilsvarende 3,5 mill. kroner. 

På grunn av store utfordringer med å 
finne gode og bærekraftige løsninger på 
den økonomiske utfordringen som lå i 
budsjett og økonomiplanen, ble det be-
sluttet at effektiviseringstiltakene skulle 
finne sin løsning i den nye helse- og 
omsorgsplanen. Planen med tilhøren-

de tiltaksdel ble vedtatt i juni 2013 og 
gjennomføring startet opp høsten 2013, 
med spesialisering av sykehjemmene, 
planlegging av etablering av døgnbe-
mannet bo-felleskap og styrking av 
hjemmebaserte tjenester. Dette var helt 
nødvendige tiltak for å kunne ta ut øko-
nomisk effekt ved å vri tjenestene fra 
institusjon til hjemmebaserte tjenester. 
I en overgangsperiode vil utgiftene øke 
før planen får full økonomisk effekt. 

Sykefravær: Pleie- og omsorgsområdet 
hadde et sykefravær på 9,6 pst. i 2013. 
Dette er en liten økning i fraværet siden 
2012. Det er langtidsfraværet relatert 
til svangerskap, planlagte operasjoner 
og belastningslidelser, som har økt 
noe, mens korttidsfraværet går ned. 
Alle enhetene følger tett opp de som 
er sykemeldt gjennom IA-ordningen og 
har et godt samarbeid med lokale AMU. 
Fleksible arbeidstidsordninger er et av 
tiltakene som nå utbreddes i tjeneste-
området, og som en har forventninger til 
skal ha en positiv innvirkning.

Medarbeidere: Siste medarbeiderunder-
søkelse viser at pleie og omsorgsenhe-
tene skårer i gjennomsnitt 4,5 innenfor 
både institusjon og hjemmebasert tje-
neste. Stolthet over egen arbeidsplass 
og samarbeid og trivsel med kollegaer 
oppnår høyest skår. Utfordringene ligger 
i faglig og personlig utvikling, samt 
fysiske arbeidsforhold. Resultatene av 
undersøkelsen er forelagt de ansatte og 
det jobbes med forbedringer gjennom 
tiltaksplan for det enkelte omsorgssen-
ter. 

Brukere: Ingen målinger siden 2008.

Balansert avviksforklaring 

Fagområdets økonomiske forutsetninger 
og tilpasning av tjenestetilbudet vil være 
hovedutfordringen i årene fremover. 

Gjennom tiltaksdelen i helse- og om-
sorgsplanen skal tjenesteområdet sikre 
en bærekraftig utvikling av tjenestene i 
tråd med behovet i befolkningen, demo-
grafisk utvikling og kommunens økono-
miske situasjon. Spesielt sistnevnte vil 
bli en stor utfordring siden tjenesteom-
rådets rammetrekk skal finne sin løsning 
i planen og gjennomføring av tiltakene 
vil kreve finansiering av pukkelkostnader 
før en vil se effekten av for eksempel re-
dusert trykk på sykehjemsplasser som 
følge av etablering av døgnbemannet 
bofelleskap samt styrking og struktu-
rendring i hjemmebaserte tjenester. Det 
er også behov for å legge om arbeids-
metode og fokus i tjenesteutøvelsen fra 

«hva kan jeg gjøre for deg» til «hva er 
viktigst for deg». I dette ligges det vekt 
på å styrke iboende ressurser og trene 
på funksjoner som har potensiale til at 
tjenestemottaker kan ivareta egenom-
sorg uten bistand fra tjenesteapparatet. 

Kommunen må jobbe videre med tilpas-
ninger i tråd med samhandlingsrefor-
men, der prinsippet er å sikre innbyg-
gerne rett behandling til rett tid på rett 
nivå. I dette ligger at kommunen må ta 
over flere oppgaver som i dag ivaretas 
av spesialisthelsetjenesten. Nedbygging 
av rehabiliteringstilbud i helseforetakene 
og raskere melding om utskrivningsklare 
pasienter, som er på et tidligere tids-
punkt i behandlingsforløpet, medfører 
større behov for medisinsk oppfølging 
både i hjemmet og i institusjonene. 
Dette utfordrer kommunen både på 

kapasitet, kompetanse og økonomi. 

Å spå hva fremtiden ellers vil gi av ut-
fordringer er vanskelig, men kommunen 
må henge med i utvikling av fag, tjenes-
tetilbud og de føringer som nasjonale 
myndigheter legger for fagområdet.  

Gjennom arbeidet med kommunepla-
nens arealdel må det hentes ut gode 
framskrivinger når det gjelder demografi 
slik at fremtidig boligbygging og inn-
holdstjenester blir best mulig tilpasset 
tjenestemottakers behov. 

Å kunne ta i bruk velferdsteknologi som 
supplement til det å motta nødvendig 
helsehjelp for å kunne leve lengst mulig 
i eget liv, og oppleve livskvalitet blir 
også en viktig oppgave å løse i tiden 
framover. 

Fremtidige utfordringer 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
netto driftsutgifter for tjenestefunksjo-
nene aktiviserings- og servicetjenester, 
tjenester i institusjon, tjenester til 
hjemmeboende samt drift av institu-
sjonslokaler. 

Molde kommune bruker mer av sine 
frie inntekter til pleie- og omsorgsformål 
enn de grupper kommunen sammenlig-

ner seg med. I 2013 har kommunen en 
reduksjon på 1,0 pst. som er lik endring 
for landet utenom Oslo, mens kommu-
negruppe 13 fikk en reduksjon på 0,6 
pst. 

Nedgangen i indikatoren i 2011 skyldes i 
all hovedsak økning i kommunens netto 
driftsutgifter som følge av barnehagere-
formen.

 Pleie- og Tiltak Andre enheter Sum
 omsorgs- funksjons-
 enhetene hemmede
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 46,3 35,5 18,2 100,0
Pleie og omsorg, hjelp i institusjon 91,7 9,8 -1,5 100,0
Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet 57,2 54,2 -11,4 100,0
Botilbud i institusjon 78,8 - 21,2 100,0

Andre netto driftsutgifter pleie og omsorg 2013 fordelt på funksjon og område, i pst.

35,8  31,2   31,6 30,6
35,5  30,4   30,8 30,2
40,5  34,5   36,8 35,8

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i pst. av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern

KOSTRA
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Indikatoren viser kommunens drifts-
utgiftene til egen tjenesteproduksjon. 
Utgiftene fordeles på kommunale insti-
tusjonsplasser inkludert barneboliger 
og avlastningsboliger. Indikatoren sier 
dermed noe om kommunens enhets-
kostnad eller produktivitet.  

Diagrammet viser at kommunen de 
siste årene har ligget noe høyere enn 
de andre kommunene i utgiftsnivå per 

kommunal institusjonsplass. Foreløpige 
KOSTRA-tall gir en mindre reduksjon for 
Molde kommune for 2013 og skyldes 
trolig at antall innrapporterte sykehjem-
splasser er økt som følge av stort over-
belegg det siste året. For 2013 havner 
kommunen noe under gjennomsnittet 
for kommunegruppe 13, men fortsatt et 
stykke over gjennomsnittet for landet 
utenom Oslo.

850 214 886 198    995 225    975 280
895 594 933 723 1 002 177 1 037 958
929 598 976 782 1 030 855 1 020 407

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass, konsern

Institusjon

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester, konsern

187 973 197 133 214 882 221 185
187 852 197 963 216 140 225 947
207 802 219 815 233 663 259 768

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

Hjemmetjenester

Indikatoren viser kommunens driftsut-
giftene til egen tjenesteproduksjon per 
mottaker av hjemmetjenester. Indika-
toren viser dermed enhetskostnadene 
eller produktiviteten ved den aktuelle 
tjenesten. 

Etter en forholdsvis jevn økning i årene 
2010 til 2012 har Molde kommune 
nesten fordoblet økningen i 2013. 
Utgiftsøkningen for Molde kommune i 

2013 er også vesentlig høyere enn hos 
de grupper en sammenligner seg med. 
En forklaring til økningen i 2013 er opp-
start av ny samlokalisert bolig hos tiltak 
funksjonshemmede og økte utgifter 
til ressurskrevende tjenester. Molde 
kommune mottar statlig refusjon for res-
surskrevende tjenester, men indikatoren 
tar ikke hensyn til slikt tilskudd. 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Plasser i institusjon i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 21,9 22,2 23,5 16,9 16,9 16,8 18,0 18,0 17,9
Dekningsgrader         
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år og over 18,3 19,1 20,9 16,5 16,6 16,5 18,3 18,5 18,5
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 6,3 6,4 6,1 5,1 5,1 4,8 5,8 5,6 5,3
Andre nøkkeltall        
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 14,3 13,8 13,0 25,2 23,4 23,3 24,9 23,4 23,7
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 3,3 3,1 5,2 6,2 7,7 5,3 5,8 7,9
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter, konsern 12,5 11,9 13,6 13,8 13,5 13,7 14,3 13,8 14,1

Nøkkeltall institusjoner eldre og funksjonshemmede, konsern

 2010 2011 2012 2013
Antall 80 år og over  1 231   1 252   1 264   1 266 
Mottakere av hjemmehjelp totalt/ 80 år og over 369/239 366/234 378/242 385/239
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmehjelp per uke 1,0 0,9 1,1 1,0
Antall brukere av hjemmesykepleie totalt/80 år og over 861/494 874/517 883/522 892/520
Gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie per uke 4,8 4,8 6,0 5,8
Matombringing antall porsjoner 39 742  42 080  44 840  46 399 
Mottakere av trygghetsalarm 480 498 536 644
Timer tildelt omsorgslønn/antall mottakere 7 410/31 8 414/29 6 885/32 7 293/32 
Dagplasser per dag/brukere per år 60/260 60/- 60/196 58/148
Dagplasser for personer med dementsykdom/antall brukere 15/38 15/- 15/53 15/56
Antall omsorgsboliger med utpekingsrett (Molde Eiendom KF og MOBO) 188 188 188 188
Antall trygdeboliger / andre boliger  med utpekingsrett 66/11 66/11 66/11 66/11
Mottakere av ressurskrevende tjenester 12 14 11 16
Hjelpemiddelforvaltning – utførte serviceoppdrag 2 579 2 419 2 119 2 003
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 890 2 631 2 379 2 407
Utlån/innlevering fra hjelpemiddelsentralen 4 204/1 385 3 976/1 609 3 698/1 548 3 612/2 630
Antall sykehjem 6 6 7 7
Antall sykehjemsplasser 239 230 230/246 246
Enerom i pst. 96,4 95,2 95,2 87,7
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 115 121 158 154
Vedtak faste plasser i sykehjem 73 82 77 118
Antall avslag sykehjemsplass 18 28 34 36

Andre nøkkeltall

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Dekningsgrad         
Mottakere av hjemmetjenester, per 1.000 innbyggere 80 år og over 298 306 303 329 323 321 345 340 339
Produktivitet/enhetskostnader         
Brukerbetaling, praktisk bistand, i pst. av korrigerte brutto driftsutgifter 0,7 0,6 0,6 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 9,3 9,0 9,9 6,0 6,3 6,7 6,1 6,3 6,5
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 6,6 6,3 7,3 12,7 12,8 13,2 11,8 12,1 12,4

Nøkkeltall hjemmetjenesten, konsern



Med alderen blir man  
mer moden, får mer  
erfaring og visdom,  
men behovet for trivsel  
og glede i hverdagen  
er det samme.
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Glomstua omsorgssenter 

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 1 375.934,-.

Merforbruket skyldes i hovedsak økte 
lønnsutgifter i hjemmetjenesten med 
1,7 mill. kroner. Årsaken er ekstrainnleie 
på grunn av flere vedtakstimer enn det 
fast ansatte kan håndtere. 

Institusjonsdriften er tilnærmet i balan-
se. Selv om det har vært overbelegg 
store deler av året har enheten forsøkt 
å redusere utgiftene der det har vært 
mulig. Det har vært nødvendig å benytte 
vikarbyrå til ferieavviklingen noe som er 
utgiftsført med 0,4 mill. kroner. Kjøp og 
salg av matvarer fra institusjonskjøkken 
har et merforbruk på 0,1 mill. kroner. 

Dagavdelingen har et mindreforbruk på 
0,2 mill. kroner i hovedsak på reduserte 
lønnsutgifter. Drift av institusjonsbygg 
har et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner 
på grunn av vakanse i vaktmesterstilling.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 9,8 pst. i 2013. Dette 
er en nedgang fra 2012. Enheten har 
tett oppfølging av de som er sykmeldt. 
Lokalt AMU tar sykefraværsarbeidet på 
alvor og tenker kreativt for å finne løs-
ninger på de utfordringene som dukker 
opp. Holdningsarbeid er et fokusområ-
de.

Medarbeidere: Gjennomsnittet ved 
hjemmetjenesten var på 4,7 mens det 
for sykehjemmet var på 4,4. Medar-
beiderundersøkelsen er lagt frem for 
alle ansatte og den enkelte avdeling 
jobber videre med de utfordringer som 
personalet mener er viktigst. Enheten 
har i løpet av høsten kartlagt behovet for 
hjelpemiddel og innkjøp har vært basert 
på denne kartleggingen.  

Brukere: Ingen målinger siden 2008.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 11,1 % 10,8 % 12,0 % 9,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,2 - 4,5  - 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -5,2 % 0,5 % -0,3 % -1,8 %

utg. innt.

52%

10%

38%

90%10%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  129 104,30
2012  135 100,96
2011  140 102,92
2010  134 99,22

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  77 326 75 950 -1 376
2012  75 892 75 644 -248
2011  72 154 72 483 329
2010  66 285 63 021 -3 264

distriktsleder
Corinna Stene

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,0 % 1,3 % 7,5 % 9,8 %
2012  1,4 % 2,0 % 8,6 % 12,0 %
2011  1,2 % 1,7 % 7,9 % 10,8 %
2010  1,2 % 1,9 % 8,0 % 11,1 %

utg. utg. utg.innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

78 -6 85 -9 85 -8 83 -6

utg. innt.

Balansert avviksforklaring 

Kirkebakken omsorgssenter

Økonomi: Enheten hadde et merfor-
bruk på kr. 8.484.179,-. Merforbruket 
ligger i hovedsak på institusjonsdriften 
som hadde et avvik på 6,2 mill. kroner. 
Lønnsutgifter hadde her et merforbruk 
på 6,1 mill. kroner der ekstrahjelp og 
tarifftillegg har store avvik. Enheten 
har også vært nødt til å bruke vikarbyrå 
som er utgiftsført med 0,3 mill. kroner. 
I tillegg er det merforbruk på medisiner 
og medisinsk forbruksmateriell.  Drift av 
institusjonsbygg har et mindreforbruk på 
0,1 mill. kroner knyttet til lønn renhold.

Årsaken til merforbruket skyldes at 
sykehjemmet inntil september hadde 
6-8 personer i overbelegg. Dette for 
å avhjelpe situasjonen med utskriv-
ningsklare pasienter fra sykehuset. For 
å håndtere ekstra arbeidsmengde ble 
det leid inn ekstra personell på dag og 
kveld. I perioder ble det også leid inn 
ekstra på natt. I september ble Kirke-
bakken korttidsinstitusjon, noe som 
medførte økte lønnsutgifter. 

Hjemmetjenesten har et merforbruk 
på 2,4 mill. kroner som er knyttet til 
lønnsutgifter der spesielt ekstrahjelp og 
overtidsbetaling har store avvik.  Det 
er også benyttet vikarbyrå i hjemmetje-
nesten med 0,2 mill. kroner. Årsaken til 
avviket er for lite ressurser i forhold til 
antall vedtakstimer. Store deler av siste 
halvår var det nødvendig å leie inn ek-
stra personell i nattpatruljen for å ivareta 
beredskapsfunksjonen for trygghetsa-
larmer.

Sykefravær: Enhetens samlede syke-
fravær ble 9,0 pst. i 2013. Dette er en 
reduksjon fra 2012. Enheten starter 
tidlig med oppfølging og har tett dialog 
med arbeidstaker under sykemeldings-
perioden. Enheten søker aktivt om 
tilretteleggingstilskudd som brukes for 
å få arbeidstaker tidlig tilbake i arbeid. 
Enhetens AMU er en viktig del av opp-
følgingsarbeidet og evaluerer fortløpen-
de arbeidet som blir gjort. 

Medarbeidere: Gjennomsnittet på 
institusjonen ble 4,7 og for hjemmetje-
nesten 4,5. Stort sett på alle punkt har 
enheten bedre eller lik svarprosent 
som tidligere. Siden 2010 har enheten 
fokusert på faglig og personlig utvikling. 
Enheten forbedret sin skår på disse 
områdene i 2012, men de er lavere enn 
den totale skåren fremdeles.

Medarbeiderundersøkelsen er pre-
sentert til alle ansatte ved enheten på 
avdelingenes personalmøter. Det er 
også arbeidet frem fokusområder som 
enheten skal arbeide videre med frem til 
neste undersøkelsen i 2014. Fokusom-
rådene er lederrollen og medarbeider-
samtalen. 

Brukere: Ingen måling siden 2008.

15%

57%

28%

94%
6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  128 103,76
2012  126 100,47
2011  129 99,83
2010  138 105,10

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  84 444 75 960 -8 484
2012  75 298 74 020 -1 278
2011  73 778 73 336 -442
2010  66 040 62 855 -3 185

distriktsleder
Siri Haukaas

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,4 % 1,2 % 6,4 % 9,0 %
2012  1,3 % 1,2 % 7,1 % 9,6 %
2011  1,3 % 1,0 % 6,4 % 8,7 %
2010  1,3 % 1,0 % 11,9 % 14,2 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg.innt. innt. innt.

2011 Budsjett
2014

80 -6

utg. utg.innt.

2012 2013

80 -5 90 78-6 -3

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 14,2 % 8,7 % 9,6 % 9,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,6  - 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -5,1 % -0,6 % -1,7 % -11,2 %

Balansert avviksforklaring
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Råkhaugen omsorgssenter

Som følge av spesialisering av sy-
kehjemmene i september 2013, ble 
Råkhaugen lokalmedisinske senter med 
korttids- og rehabiliteringsplasser og 
legekontor, flyttet til Kirkebakken om-
sorgssenter. Råkhaugen omsorgssenter 
ble fra samme tidspunkt endret til å 
være et demenssykehjem. 24 pasien-
ter, med behov for skjermet tilbud, ble 
overført fra Kirkebakken og Røbekk 
omsorgssenter. 

Fra tidligere driftes dagsenter for 
personer med demens på Råkhaugen. 
I tillegg er vaskeri og kommunens hjel-
pemiddelforvaltning lokalisert i bygget. 
Bergmo omsorgssenter drifter også et 
bemannet bofellesskap som er lokalisert 
på Råkhaugen.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % - - 7,8 % 10,7 %
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -7,3 % 1,5 % -0,9 % -10,4 %

Sykefravær (lokal medisinske senter)
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,8 % 1,9 % 8,0 % 10,7 %
2012  0,9 % 1,7 % 5,2 % 7,8 %
2011      
2010  

47%

90%
10%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  21 215 19 223 -1 992
2012  11 720 11 619 -101
2011  6 425 6 526 101
2010  7 040 6 561 -479

midlertidig leder
Kjersti Bakken

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

7 -1 13 -2 24 -2 27 -2

53%

Bemanning (lokal medisinske senter)
  Ansatte Årsverk
2013  23 17,60
2012  23 17,16
2011    
2010  

Balansert avviksforklaring 

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 1.991.874,-.

Institusjonsdriften har et merforbruk på 
1,5 mill. kroner. Det største avviket er 
knyttet til økte lønnsutgifter på grunn 
av økt ressursbehov på natt. I tillegg er 
det merforbruk på medisiner og diverse 
forbruksmateriell med 0,3 mill. kroner. 
Negativt avvik på oppholdsbetaling fra 
brukere utgjør 0,2 mill. kroner. 

Enheten har merforbruk til diagnose, 
behandling og rehabilitering på 0,2 mill. 
kroner. Dette er knyttet til bruk av vikar-
byrå. Råkhaugen bofellesskap fikk et 

merforbruk på 0,3 mill. kroner på grunn 
av økte lønnsutgifter til tjenestemotta-
kere med endrede behov. 

Dagsenter og hjelpemiddelforvaltningen 
fikk et resultat tilnærmet i balanse. 

Sykefravær: Det vises til det som er 
skrevet om sykefravær under Glomstua, 
Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter.

Medarbeidere: Det vises til det som 
er skrevet om medarbeidere under 
Glomstua, Bergmo og Kirkebakken 
omsorgssenter.

Brukere: Ingen måling.

Bergmo omsorgssenter

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 737.398,-.

Institusjonsdriften fikk et merforbruk 
på 0,4 mill. kroner. Det er spesielt 
merforbruk på medisiner og medisinsk 
forbruksmateriell. I tillegg var det 
merforbruk på innkjøp av matvarer til 
institusjonskjøkken. Sykehjemmet har 
frem til september hatt tre beboere i 
overbelegg uten at det har utløst ekstra 
lønnsutgifter.

Hjemmetjenesten hadde et merforbruk 
på 0,2 mill. kroner. Også dagsenteret 
hadde et merforbruk på 0,2 mill. kroner. 
Dette skyldtes litt færre brukere enn 
budsjettert, samt økte lønnsutgifter. 

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 10,3 pst. i 2013. Fraværet 
er fremdeles godt over kommunens 

målsetting, men utviklingen de de siste 
årene har vært positiv. Enheten har tett 
oppfølging med alle sykemeldte og job-
ber aktivt med sykefravær i lokalt AMU. 
Det er også en nedgang i sykefravær 
ved de avdelingene som har innført 
forhandlingsturnus.

Medarbeidere: Ved sist måling var gjen-
nomsnittet ved hjemmetjenesten 4,1 og 
ved institusjon 4,4.

Enheten hadde høyest skår på stolthet 
over egen arbeidsplass og dårligst skår 
på fysiske arbeidsforhold. Det har det 
siste året blitt gjort en kartlegging av 
løfteutstyr og kjøpt inn flere løfteheiser. 
Alle avdelinger har nå de hjelpemidler 
som ble meldt inn.

Brukere: Ingen måling.

46%
54%

90%
10%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  93 75,57
2012  101 77,78
2011  110 84,96
2010  106 84,37

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  66 459 65 722 -737
2012  61 381 61 297 -84
2011  61 793 60 975 -818
2010  55 473 53 992 -1 481

distriktsleder
Hilde Oppigård

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 1,3 % 7,9 % 10,3 %
2012  1,3 % 1,4 % 7,7 % 10,4 %
2011  1,2 % 2,0 % 11,7 % 14,9 %
2010  1,1 % 1,7 % 12,1 % 14,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

69 -8 68 -6 72 -5 74 -5

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 14,9 % 14,9 % 10,4 % 10,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,3  - 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -2,7 % -1,3 % -0,1 % -1,1 %

Balansert avviksforklaring
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Røbekk omsorgssenter

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 614.416,-.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
reduserte lønnsutgifter på grunn av 
vesentlig mer i refusjon sykelønn og 
permisjonsvikar enn budsjettert.

Sykefravær: Enhetens hadde et samlet 
sykefravær på 10,2 pst. i 2013. Det er 
langtidsfraværet som er høyt. Dette er 
relatert til graviditet, belastningslidelser 
og operasjoner. Det er tett dialog med 
de sykemeldte. Samtale rundt tilret-
telegging for eldre arbeidstakere for å 
forebygge sykmelding, er en viktig del 
av oppfølgingsarbeidet.

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelsen fra 2012 viste et gjennomsnitt 
på 4,4. Det var høyest skår på stolthet 
over egen arbeidsplass og samarbeid 
og trivsel med kolleger. Dårligst skår 
fikk enheten på medarbeidersamtale 
og systemer for lønns- og arbeidstids-
ordninger. Enheten har nå forhandlings-
turnus ved alle boenhetene, og dette 
gir større mulighet for den enkelte til å 
styre arbeidsdagen selv.

Brukere: Ingen måling siden 2008.

92%

8%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  42 29,83
2012  47 32,88
2011  53 34,68
2010  47 31,19

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2013  24 503 25 117 614
2012  24 339 24 160 -179
2011  23 702 23 322 -380
2010  20 278 19 046 -1 232

distriktsleder
Kristin Eidem

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,7 % 0,6 % 8,9 % 10,2 %
2012  1,0 % 1,8 % 6,8 % 9,6 %
2011  0,8 % 2,2 % 11,3 % 14,3 %
2010  1,2 % 1,2 % 8,3 % 10,7 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

26 -2 26 -2 26 -2 21 -1

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 10,7 % 14,3 % 9,6 % 10,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,4  - 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -6,5 % -1,6 % -0,7 % 2,4 %

Balansert avviksforklaring

Kleive omsorgssenter

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 363.835,-.

Institusjonsdriften hadde et merforbruk 
på 0,2 mill. kroner.  Det er spesielt 
merforbruk på lønnsutgifter og utgifter 
til innkjøp av mat til institusjonskjøkken. 
Årsaken til merforbruket er ekstra res-
sursbruk på grunn av overbelegg med 
1 - 2 pasienter frem til september. 

Hjemmetjenesten har et merforbruk på 
0,1 mill. kroner. Enheten har vært nødt 
å leie inn ekstra personale på helg hele 
året på grunn av vedtaksmengde. Som 
følge av ny tariffbestemmelse ble enhe-
ten påført økte lønnsutgifter i et bo-pro-
sjekt. Tiltak for å redusere merforbruket 
har vært å holde en hjemmehjelpstilling 
delvis vakant og nøktern vurdering ved 
innkjøp.

Sykefravær: Enhetens hadde et samlet 
sykefravær på 6,9 pst. i 2013. Konklu-
sjoner fra vernerunde er at personalet 
trives og har et godt arbeidsmiljø. 
Enheten fortsetter å jobbe for å beholde 
og videreutvikle det gode arbeidsmiljø-
et. Det reduserte fraværet fører til mer 
kontinuitet i driften av enheten og både 

ansatte og brukere nyter godt av dette. 
Lederne følger godt opp IA-avtalen og 
vil fortsette med det, men hovedfokus 
er samtidig på de ansatte som er på 
arbeid. I 2014 vil enheten fokusere på 
oppgave- og ansvarsfordeling og mener 
at det kan være en viktig faktor for å 
beholde et godt arbeidsmiljø. 

Medarbeidere: Målingen fra 2012 viser 
et samlet gjennomsnitt for hjem-
metjenesten og sykehjemmet på 4,5. 
Samarbeid og trivsel med kollegene har 
høyest skår på 5,5 og stolthet over egen 
arbeidsplass 5,0. Utfordringer knytter 
seg til systemer for lønns- og arbeids-
tidsordninger, og faglig og personlig 
utvikling.

Brukere: Ingen måling siden 2008.

37%
60%

3%

93%
7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  75 47,98
2012  75 48,98
2011  82 52,78
2010  77 49,31

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  37 021 36 657 -364
2012  35 819 34 869 -950
2011  34 979 34 214 -765
2010  31 803 30 843 -960

distriktsleder
Tanja Thalen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,3 % 0,7 % 4,9 % 6,9 %
2012  1,3 % 0,9 % 7,8 % 10,0 %
2011  0,9 % 0,6 % 9,7 % 11,2 %
2010  1,0 % 1,2 % 5,7 % 7,9 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

38 -4 39 -4 39 -2 39 -2

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 7,9 % 11,2 % 10,0 % 6,9 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 4,5  -   
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -3,1 % -2,2 % -2,7 % -1,0 %

Balansert avviksforklaring
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Skåla omsorgssenter

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 1.763.049,-.

Institusjonsdriften hadde et merforbruk 
på 1,1 mill. kroner. Det er knyttet til økte 
lønnsutgifter. Avviket skyldes i hovedsak 
høyt langtidsfravær ved sykehjemmet 
og overbelegg med 1 - 2 pasienter frem 
til september.

Hjemmetjenesten hadde et merforbruk 
på 0,6 mill. kroner der mesteparten er 
lønnsrelatert. På grunn av vedtaksmeng-
den har enheten hele året vært nødt å 
leie inn ekstra ressurs på alle kveldsvak-
ter, samt dagvakter hver helg. Ekstra 
innleie utgjør i underkant av to årsverk. 
Delt enhetsleder med Kleive omsorgs-
senter fra 1. mai 2011 har bidratt til at 
merforbruket i hjemmetjenesten ikke 
ble høyere, da vakante lønnsmidler har 
vært brukt for å øke opp ekstravaktbud-
sjettet i hjemmetjenesten. 

Enheten ble påført ekstra utgifter til pa-
sientvarslingsanlegg som ikke fungerte. 
Som sparetiltak er videreutdanning og 
kurs til ansatte kun innvilget når det 
har vært pålagt eller påkrevet. Det er 
nøkterne rutiner for innkjøp av forbruks-
materiell.  

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 10,3 pst. i 2013. Dette 
er høyt, og skyldes i stor grad langtids-
fravær. Hoveddelen av langtidsfraværet 
skyldes årsaker som ikke er direkte rela-
tert til arbeid som graviditeter, belast-
ningslidelser og venting på operasjon. 

Enheten har et godt arbeidsmiljø og det 
jobbes aktivt for å holde det ved like ved 
ulike fellesaktiviteter. Enheten har fokus 
på å tenke tilretteleggingstiltak tidlig 
i fraværet, samt ansvarliggjøring hos 
sykemeldte knyttet til å ivareta egen 
helse. Det tilstrebes at arbeidstakere 
som er sykemeldt skal ha tett kontakt 
med arbeidsplassen. Våren 2014 starter 
enheten med fleksibel arbeidstidsord-
ning.

Medarbeidere: Målingen fra 2012 viser 
et resultat litt over målsettingen. Ved 
sykehjemmet er resultatet 4,8. Sam-
arbeid og trivsel med kollegene, samt 
stolthet over egen arbeidsplass oppnår 
5,4. I hjemmetjenes¬ten er resulta-
tet 4,5. Her er det stolthet over egen 
arbeidsplass og spørsmål vedrørende 
mobbing, diskriminering og varsling 
som får høyest skår (5,1). Samarbeid og 
trivsel med kollegene har også en god 
skår på 5,0. Utfordringen for enheten 
knytter seg til systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger.

Brukere: Ingen måling siden 2008.

24%

69%

7%

95%5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  42 28,11
2012  41 28,21
2011  43 29,85
2010   46 31,32

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  23 319 21 555 -1 764
2012  21 843 20 743 -1 100
2011  20 246 20 007 -239
2010  18 127 17 859 -268

distriktsleder
Tanja Thalen

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 0,8 % 8,3 % 10,3 %
2012  1,0 % 1,2 % 8,4 % 10,6 %
2011  1,1 % 1,0 % 9,4 % 11,5 %
2010  0,9 % 1,2 % 10,6 % 12,7 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)
utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

22 -2 24 -2 25 -2 23 -1

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 12,7 % 11,5 % 10,6 % 10,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,7 - 4,6  - 
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,5 % -1,2 % -5,3 % -8,2 %

Balansert avviksforklaring
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