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•Økonomi

•Utfordringer i drift

•Nytenking





HO-avdelingens arbeid med å tilpasse seg lavere 
driftsrammer i 2020 - 2025

HO avdelingen har tatt ned driften med ca 95 mill. kr. i løpet av 2020

HO avdelingen har tatt ned driften med 42 mill. kr. i løpet av 2021, og 
driftet med 8,8 mill. kr. i mindreforbruk.

________________

HO avdelingen skal i 2022 ta ned driften med ca. 43 mill. mill. kr.

Helse og omsorgsavdelingen har i økonomiplan 2022-2025 et totalt 
omstillingskrav i driften på 118 mill. kr.



2020 - 2025:  tjenester må tas ned for å tilpasses rammer



Arbeid med omstilling i 2022

Vedtatte nedtrekk, ca. 20 mill. kr. under 
innarbeidelse

Uspesifiserte nedtrekk – 23, 5 mill. kr. 







Arbeidet med å rekruttere og beholde fagkompetanse er det 
viktigste vi gjør!

Navn Antall 

sykepleier

stillinger

Antall 

som 

står  

vakante

Antall fra 

vikarbyrå

Sentrum 

sykehjem

20 7

Sølvsuper 55 20 13

Furumoen 8 4 1

Hjemmetjeneste 

Mørkved, 

Tverlandet og 

Saltstraumen

19 7 4

Hjemmetjeneste 

Nord

18 4

Hovdejordet/Volls

letta

27 5

147 47 18







Behov for boliger og bomiljøer for sårbare innbyggere vil øke

- Rus / Psykiatri 

Vi har særlig bekymring knyttet til unge voksne i aktiv rus, med psykisk helseutfordringer og lav bo-evne. Den lave alderen gjør at det ikke er

forsvarlig å samlokalisere disse i bofellesskap med eldre beboere i tung rus.

- Barn hvor det må etableres heldøgns tjenester i bolig utenfor foreldrehjemmet

- Unge voksne med alvorlige utfordringer og med behov for bolig med personell tilknyttet hele døgnet

- Personer med nedsatt funksjonsevne

Vi må sikre best mulig samsvar mellom økonomiske rammer, tjenestebehov og bygg

Lavere sosioøkonomisk status gir økt risiko for dårligere helse og desto 
større behov for helsetjeneste, særlig psykiske lidelser og rusproblemer 





Vurderingsverktøy for HO-bygg



Vurderingsverktøy for HO-bygg



Politisk sak Smart Helse: Forsterke kultur for nytenkning



Fortsatt fokus på digitalisering


