Balanse 2022
Eldrerådet 20.01.2022

Et tilbakeblikk (1)
• Prosjektet startet opp i februar/mars 2021 – prosjektleder innleid eksternt
• Det ble etablert en koordineringsgruppe ledet av rådmannen bestående av
•
•
•
•
•

Prosjektleder
Kommunalsjef
To virksomhetsledere
Stabsleder oppfølging og analyse
To hovedtillitsvalgte

• Flere arbeidsgrupper med involvering av ledere, tillitsvalgte og
verneombudstjenesten jobbet fram og foreslo en rekke tiltak

Et tilbakeblikk (2)
• Hovedutvalget ble invitert til et arbeidsverksted i mai 2021 hvor de fikk tiltakene
presentert og kom med innspill
• Tiltakene ble vedtatt av hovedutvalget og kommunestyret i juni 2021

• Underveis i 2021 ble det orientert om at samlet innsparingseffekt ikke ville
kunne komme opp i 90 mill. som var utgangspunktet for prosjektet
• Jevnlig orientering om status gjennom 2021 for de 15 tiltakene og
gjennomføring av disse

Hovedoversikt med spareeffekter for 2022 og 2023
Tiltak (beløp i millioner kroner)

Ny vurdering
Effekt
2022
Effekt i 2023

Effekt
2021

Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid

0

16

16

Spesialisering av sykehjemsplasser

0

3

3

Omdisponering av plasser

0

3

3,6

Tiltak knyttet til hjemmetjenesten

0

27

27

Redusere private kjøp

3,5

6

6

Samordne kontorfaglige ressurser

0,7

1

1

Harmonisere drift i ernæring og kjøkkendrift

0,9

0,9

0,9

Abonnementsløsning dagsenter

0

1,5

1,5

Reduksjon utskrivningsklare pasienter

0

1,5

1,5

Organisering av P06 hjemmetjenester og institusjon

0

0

0

Stram styring/andre tiltak

12

10

14,5

Sum

17

70

75

Hvor var vi ved inngangen til 2022?
• Fra prosjekt til drift – overført til linja
• Vi sto overfor ny organisering 03.01.2022, rigging av nye virksomheter
• Sikre overgang til ny organisering og samtidig ikke miste fokuset på tiltakene –
fra «Balanse 2021» til «Balanse 2022»
• Overordnet ROS – analyse er utarbeidet
- Utarbeidet ROS – analyser for det enkelte tiltak
• Samtidig hadde pandemien blusset opp igjen, men vi har klart å holde fokus
på «Balanse 2022»

Hvor er vi nå?
• Budsjettramme for 2022 er fastlagt – det jobbes ut i fra
tenkning at dette er pengene vi har og driften må tilpasses
rammene
• Tiltakene i «Balanse 2022» er innarbeidet i budsjettene for
avdelingene
• Tiltakene brytes ned til avdelingsnivå for å skape eierskap og
fremdrift for hver enkelt avdeling – hver og en avdelingsleder
får et tildelingsbrev i forbindelse med budsjett 2022
• Modell for å måle effekt av hvert tiltak er under utarbeidelse
• Systematisk oppfølging av virksomhetene og iverksettelse av
tiltak for avdelinger som ikke klarer å holde budsjettet
• Digitalt verktøy for å sikre daglig oppfølging av budsjett (gir
mulighet for fortløpende oppfølging av forbruket).
• Tiltakene gjennomføres innenfor kvalitetsmessige krav til
tjenesten
• Gjennomføringen skjer i nært samarbeid med ansattes
organisasjoner og vernetjenesten

Budsjett 2022
• Utarbeidet prinsipper og fordelingsnøkler for tildeling av budsjett
• Sikrer «riktig» fordeling av budsjett for ulike tjenester – vært mer detaljert i
budsjettet
• Gjennomgang av alle kostnader tilknyttet P06 – dette for å ha oversikt og snu
hver stein
• Budsjett 2022 synliggjør bemanning som er utenfor rammene. Det er
iverksatt tiltak for dette, innplassering i vakante stillinger og stillinger i
ressursteam
• Tydeligere rapporteringsrutiner som følges tett opp av virksomhetslederne

Orientering om status for tiltakene (1)
Tiltak

Effekt 2022 Status

Tildelingspraksis og rett
tjeneste til rett tid

16

Tiltak iverksatt

Spesialisering av
sykehjemsplasser

3

Tentativ plan er lagt

Omdisponering av plasser

3

11 av planlagt 19 plasser er omdisponert i januar 2022

Tiltak knyttet til
hjemmetjenesten

27

Resultatene fra «Beste praksis» er lagt til grunn for
bemanning av hele hjemmetjenesten.

Redusere private kjøp

6

Iverksatt en arbeidsgruppe som jobber med dette tiltaket og
ser muligheter for å ta hjem brukere til kommunen

Samordne kontorfaglig
ressurser

1

Er gjennomført

Orientering om status for tiltakene (2)

Tiltak

Effekt 2022

Status

Harmonisere drift ernæring og
kjøkkendrift

0,9

Er gjennomført

Abonnementsløsninger dagsenter

1,5

Systemet er utviklet – eget prosjekt iverksatt: dag- og
aktivitetstilbud

Reduksjon av utskrivningsklare
pasienter

1,5

På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å ta ut
effekt av dette tiltaket.

Organisering av P06
hjemmetjenester og institusjon

0

Gjennomført i januar 2022

Stram styring/andre tiltak

10

Godt i gang med å gjennomgå alle kostnader og snu hver
stein. Ny struktur for oppfølging av budsjett og
perioderesultater

Utfordringer underveis
• Krevende for ledere og ansatte
• Omlegging for noen brukere
• Belastninger over tid – pandemi – krevd mye tid og kraft
• Effekter av tiltakene har blitt spist opp av andre kostnader

Tjenesteutvikling i «Balanse 2022»
«Balanse 2022» legger opp til flere utviklingstiltak og kvalitetsforbedringer på tjenestene:
Spesialisering av sykehjemsplasser
• Gir et mer spesialisert og tilpasset tjenestetilbud med riktig kompetanse og robuste fagmiljøer
Organisering av P06 hjemmetjenester og institusjon
• Likeverdig tjenestetilbud
• Bedre bruk av fagkompetanse

• Større virksomheter – økt lederkraft
• Ny organisering tilrettelegger for at kommunens innbyggere kan bli boende hjemme
Tildelingspraksis og rett tjeneste til rett tid
• Økt fokus på forebygging og tidlig innsats
• Sikre rett «omsorgsnivå» og tildeling av tjeneste
• Tydeligere differensiering av tjenestetilbudet
Tiltak knyttet til hjemmetjenesten
• Ny struktur gir rom for vekst

Hjemmetjenester og Institusjon – P06

