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Agenda

1. Status for arbeidet

2. Planlegging av arbeidsseminaret 6. mai

3. Videre fremdrift



Status i arbeidet (1)

• Siden oppstart av «Balanse 2021» medio februar har prosjektet 
arbeidet med å finne fram til tiltak som kan gi økonomiske 
besparelser i både det kortsiktige og langsiktige perspektivet.

• Totalt arbeider vi nå med 18 tiltak som samlet kan gi betydelige 
gevinster, men målet om å nå en samlet effekt på disse tiltakene på 
90 mill. kroner i inneværende år er ikke realistisk.

• Vi arbeider nå med beskrivelser av de enkelte tiltakene frem mot 
arbeidsseminaret i hovedutvalget 6. mai.



Status i arbeidet (2)

• Hvert tiltak vil bli beskrevet etter følgende mal
• Tiltakets innhold
• Hvilke konsekvenser tiltaket har på brukere/pasienter/ansatte?
• Hvilke økonomiske effekter tiltaket kan gi?
• Hvilke alternative tilbud vil vi ha for pasienter/brukere som blir 

berørt?
• Hvilke konsekvenser får tiltakene i forhold til det samlede tilbudet?
• Hvordan står tiltaket i forhold til politisk plattform?
• Hvordan kan tiltaket gjennomføres?
• Hva er kost/nytte av tiltaket?
• Gjennomføringstidpunkt



Status i arbeidet (3)

• Det gjennomføres nå også budsjettoppfølging med 
virksomhetslederne med bakgrunn i regnskapstall for mars

• Det er foreløpig for tidlig å konkludere så langt i dette 
oppfølgingsarbeidet, men det kommer tydelig frem at 
kostnadsforbruket fortsatt er høyt.

• Vi har startet arbeidet med det saksdokumentet som skal 
fremlegges for hovedutvalget til møtet 3. juni



Planlegging og organisering av arbeids-
seminaret 06.05. (1)

Det planlegges følgende opplegg for arbeidsseminaret 6. mai:

• Først gis det en samlet oversikt over de tiltak det er arbeidet med og hvilke 
økonomiske effekter disse tiltakene kan få i inneværende år og i et lengre 
perspektiv

• Deretter beskriver virksomhetslederne nærmere et utvalg av tiltakene 
som vurderes å gi stor økonomisk effekt og som krever politisk vedtak for 
å bli gjennomført.

• Tiltakene beskrives etter den malen som jeg viste tidligere i denne 
presentasjonen.



Planlegging og organisering av arbeids-
seminaret 06.05. (2)

• Hovedutvalget inviteres til å drøfte og komme med innspill til 
den videre bearbeidingen av tiltakene.

• Det legges opp til at det skal arbeides både i grupper og i plenum
• Avslutningsvis vil det bli gitt en oppsummering og orientering om 

det videre arbeidet frem mot hovedutvalgets møte 3. juni



Videre fremdrift

• Det foreligger nå oppdaterte KOSTRA-tall.  Prosjektet vil med bakgrunn i de 
analyser som fremkommer i denne sammenheng vurdere om disse analysene 
gir grunnlag for ytterligere tiltak 

• Prosjektet viderefører arbeidet med opplegget for arbeidsseminaret 6. mai

• Arbeidet med saksfremlegget til hovedutvalgets møte 3. juni videreføres

• Oppfølgingen av kostnadsutviklingen, basert på regnskapsresultater for mars-
måned ferdigstilles.





Tiltak som vurderes av arbeidsgrupper

1. Innføre abonnementsløsninger aktivitetssenter 

2. Reduksjon utskrivningsklare pasienter 

3. Etablering av tverrfaglige team 

4. Rett tjeneste til rett tid og tildelingspraksis

5. Redusere private kjøp 

6. Samordne kontorfaglige ressurser 

7. Strategi 6 – Ernæring og kjøkkendrift 

8. Beste praksis  

9. Omsorgsboligkonseptet



De øvrige tiltakene:

• Organisering av aktivitetssentre og vurdering av sentrenes størrelse
• Forslag om endringer i institusjonsplasser både midlertidig og 

permanent
• Spesialisering av institusjonsplasser
• Turnus
• Vikarpool
• Bruk av personale på tvers av gamle kommunegrenser og 

kommunedelsgrenser
• Organisering av nattjenesten
• Bestillingsrutiner - kjøkkendrift
• Organisering av P06


