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Budsjettoversikt 2013 - pleie- og omsorgssektoren

Rådmannens forslag til vedtak
Helse- og omsorgsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og forutsetter at det
framover settes i verk nødvendige tiltak for å sikre at budsjettet for pleie- og omsorgssektoren
ikke overskrides.
I forbindelse med budsjettregulering i juni bes rådmannen fremme eventuelle forslag til
regulering mellom ansvarsområdene.

Saksopplysninger
Rådmannen rapporterer vanligvis tertialsvis (hver 4. måned) til de politiske organene. For helseog omsorgssektoren, hvor konsekvensene ved selv mindre hendelser kan bli store, har som
ambisjon å rapportere fortløpende såfremt forholdene endrer seg ved avdelingene.
Av denne grunn vil rådmannen signalisere utfordringer ved en enkeltavdeling som i tillegg til de
pleiefaglige, også kan gi økonomiske utslag.
Polmak sykehjem:
Avdelingen har i et forslag til regulering av budsjett for 2013 signalisert et tilleggsbehov på ca
1,3 millioner forutsatt at en må videreføre en styrkning av bemanningen fram til og med juni
2013. Avdelingen begrunner dette slik:
På grunn av ny bruker med omfattende behov for skjerming, ble det fra januar 2013 nødvendig å
forsterke bemanningen med en person på hver vakt. Dette er en særlig krevende bruker, som
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reagerer med vold og utagerende oppførsel med jevne og ujevne mellomrom, dette har også ført
til episoder med ødelagt inventar og voldelige episoder.
Avdelingen har måttet organisere seg slik at beboeren ble skjermet ved å bo i egen etasje, noe
som har virket positivt på beboerens oppførsel, men altså gjort at behovet for forsterket
bemanning har vært nødvendig. Antall voldelige episoder har dermed minsket. Andre beboere
og ansatte har dermed begynt å føle seg tryggere. Vi ser at sykdommen endrer seg, og dagene
våre begynner dermed sakte men sikkert nå å bli bedre. Beboerens tilpasning til vårt bomiljø ved
Polmak sykehjem har likevel gått over mye lengre tid enn først antatt.
Tallene i budsjetteringssystemet Arena er beregnet ut fra et behov for slik ekstra bemanning i 6
mnd. Det er likevel vanskelig å vite om behovet for ekstra bemanning er nødvendig i 6 måneder.
Dette er ikke noe vi vet på forhånd, da situasjonen endrer seg fra uke til uke.
Likevel kan en si noe om dagens situasjon:
≠ Fra og med mandag 22.4 er ekstra dagvakt tatt bort.
≠ Fra og med lørdag 27/4 er ekstra nattevakt tatt bort, her vil hvilende nattevakt være
alternativet i to netter før den tas helt bort.
≠ Ekstra A vakt vil måtte være et tiltak enda en stund til, tidspunkt for avslutning har jeg
ikke i dag. Dette evalueres fortløpende fra vår side.
I helgene er det tre på dagen, og tre på kveld pr nå. Den ekstra A her vurderes samtidig som
ekstra A ellers i uken. Den tredje på dag, er det jo gitt penger til jmfr ekstrabevilgning kst.
Denne nedtrappingen i ekstra bemanning kan vi nå gjøre da situasjonen har roet seg veldig, og
vi ser at miljøtiltaket som ekstra bemanning har vært, har hjulpet veldig godt. Det har i den siste
tiden vært aktiv bruk av spaserturer med beboere og ansatte, noe som har hjulpet veldig godt på
situasjonen inne på avdelingen. De aktive beboerne har fått utløp for sin rastløshet ved å være
ute å gå.
Avdelingen regner med at det verste trykket er over for denne gangen, men ser ikke bort i fra at
enkelt situasjoner kan forekomme. Og da vil en antakelig måtte innkalle ekstravakter igjen, men
det vil bli mer sporadisk, og ikke fast som det har vært hittil i år.
Det vil bli gjennomført et evalueringsmøte den 2/5, hvor avdelingen har dette som tema.
Generelt:
En gjennomgang av økonomirapporten pr dato viser at pleie- og omsorgssektoren
kostnadsmessig ligger litt over det budsjetterte (ca kr 500 000). Inntektsmessig mangler
bokføring av vederlag/egenbetaling tilsvarende ca kr 1 millioner. Dette vil måtte rettes opp til
regnskapsrapporten for 1. tertial.
Vurdering
Som det framgår av ovenstående gir en endring av pleietyngden som den beskrevne svært store
budsjettmessige utslag. Det vurderes fortløpende tiltak for å redusere presset på denne
institusjonen slik at behovet for ekstra bemanning skal opphøre. De andre av våre avdelinger
avlaster pr tiden Polmak.
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Det vil i forbindelse med budsjettregulering i juni bli framlagt oppdaterte tall og en ytterligere
klargjøring av hvilke tiltak som blir iverksatt for å balansere budsjettet for 2013.
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Referatsaker / Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det vil i møtet bli gitt orientering om framdriften av utbyggingen av Tana omsorgssenter og
prosessen i forbindelse med omorganiseringen av pleie- og omsorgssektoren.
Det kan i møtet bli gitt ytterligere orienteringer om andre saker innenfor utvalgets
ansvarsområde.

Vurdering
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