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1. Bruk av bemanningsbyrå – omfang  
Oversikt over bruk av bemanningsbyrå etter første tertial.  

Barnehage  
Utgifter til bemanningsbyrå på kr 450 000 som følge av høyt sykefravær og mangel på vikarer.  

Øyer helsehus 
Utgifter til bemanningsbyrå på kr 250 000. Dette er innleie pga. manglende sykepleierårsverk i natt-

teamet.  

 

2. Konsekvenser av utgiftsreduserende tiltak 2022 
 

Tiltak Øyer helsehus/Hjemmetjenesten  
Øyer helsehus melder en prognose med merforbruk for 2022 i størrelsesorden 7-9 millioner, dette 

inkluderer vedtatt nedtak av 1 nattevakt med kostnadsreduksjon 2 millioner. Grunnen til at progno-

seanslaget spriker skyldes stor uforutsigbarhet og variasjon i driften. Enkeltpasienter kan få store ut-

slag i driften. Det er også en usikkerhet i om grunnbemanningen er framtidsrettet, og om oppgave-

løsningen er framtidsrettet. 

I hht vedtak i sak 130/21 skal det gjennomføres ny ROS-analyse før fast nattevakt på Bakketun bosen-

ter avvikles. Anskaffelsen av sprinkelanlegg tar tid, og det er ikke forventet at dette er på plass og i 

full drift før sept./okt. 2022. Det medfører at innsparingen på 2 millioner ikke vil ha mer enn høyst ¼ 

effekt i 2022, om vedtaket om nedtak av nattevakt opprettholdes.  

Det er iverksatt tiltak for å redusere kostnadene i driften ellers ved ØHH. Det jobbes med bedre be-

manningsledelse, som skal føre til redusert overtidsbruk. Det er også forhåpninger til prosjektet 

«Rusta for framtiden», og at dette arbeidet skal føre til mer stabil bemanning og reduserte kostnader 

tilknyttet overtid og ekstravakter (uplanlagt bemanning). Dette er et prosjekt som løper gjennom 

hele 2022, og noen av de mulige tiltakene vil ikke kunne effektueres før tidligst i 2024 (bl.a. årsplan). 

Uansett er dette tiltak som ikke vil kunne bøte på merforbruk i den størrelsesorden vi ser i dag. ØHH 

har meget lav grunnbemanning (jfr. rapport fra Ambia 7.4.21), som gir driften en stor sårbarhet i 

manglende fleksibilitet med tanke på korttidsfravær og vikarinnleie. Ved ØHH er i dag 2 av 3 avdel-

ingsledere nye i rollene sin, og delvis uten kjennskap til kommunen fra før. Det tar tid å gi tilstrekkelig 

innføring i rutinene, som kan medføre at vaktgjennomføring og vikarinnleie kan blir feil – og da er det 

bedre at det er en person mer på jobb enn planlagt enn at avdeling står underbemannet. 

Det jobbes også kontinuerlig med andre tiltak for å begrense sårbarheten i helsehuset. Det er knyttet 

usikkerhet til gjennomføring av sommerturnus, og om vi klarer å holde riktig kompetansenivå gjenn-

om ferieavviklingen. Utfordring med at kompetanse heller ikke er å skaffe gjennom bemanningsbyrå. 

Det vurderes å tilby kompensasjon til ansatte som kan forskyve ferie til annen tid på året, slik det er 

gjort i andre kommuner i regionen. 

I prosessen mot budsjett for 2022 ble det utarbeidet mulige tiltak for å møte de økonomiske utfordr-

ingene. Det eneste tiltaket som er av et slikt omfang at det kan møte de utfordringene vi står ovenfor 

er å legge ned sykehjemsplasser (langtidsplasser). Ved avvikling av en avdeling (8 plasser) kan det 

potensielt spares ca. 6,2 millioner. Det lar seg ikke gjøre å avvikle disse plassen over natten, det må 



skje i det tempo som belegget på ØHH kan reduseres, og samtidig redusere bemanning i takt med 

belegget (naturlig avgang). Gjennomsnittlig liggetid på langtidsplass på ØHH er ca. 2 år. 

En slik innsparing vil også ha konsekvenser for korttidsplassene ved ØHH og ikke minst hjemmetjen-

esten. Korttidsavdelingen ved ØHH er bemannet med tanke på ca. 7 «gjennomsnittspasienter» - det 

betyr plasser til ordinær rehabilitering, avlastning og rullering. Det faktiske pleiebehov for de innelig-

gende vil variere sterkt, og i perioder har avdelingen hatt 10-12 pasienter inneliggende (med økt be-

manning). Med økt press på langtidsavdelingene vil behovet for avlastning også øke, og med det 

presset på korttidsavdeling. Det kan også medføre økt utfordring med å håndtere utskrivningsklare 

pasienter fra sykehuset, og medfølgende utgifter for overliggere. 

Hjemmetjenesten i Øyer har høy effektivitet (70 % ATA-tid, jfr. rapport Ambia). Fra 2019 til 2021 har 

utførte vedtakstimer økt med 24 %, og vedtakstimer pr bruker har økt med 33 % - uten at bemann-

ingen er økt. Dette betyr at hjemmetjenesten (tildeling) har strammet inn terskelen for tildeling av 

tjenester, og at de som får tjenester har større behov. Dette er i tråd med ønsket utvikling av tjenest-

ene i Øyer med tanke på framtidens utfordringer i demografisammensetningen. Ved reduksjon av 

antall langtidsplasser vil presset på hjemmetjenesten øke betraktelig, og en oppbemanning her vil 

være nødvendig for å kunne levere lovpålagte tjenester. Et absolutt minimum vil være 1,4 årsverk (1 

ekstra kveldsvakt i uken). Det er knyttet stor usikkerhet til om dette tiltaket vil være tilstrekkelig på 

både kort og lang sikt.  

Tildelingskriteriene for tjenestene er under revidering. Det vil måtte bli en høyere terskel for tjenest-

er i framtiden for at kommunen skal kunne klare å holde utgiftsnivået i tråd med økonomiutviklingen 

i kommunen. Kriteriene vil legges fram for politisk behandling over sommeren, og vil være førende 

for budsjettnivået i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer. 

Effekten av disse tiltakene er usikre, og med den pågående eldrebølgen vil behovet for tjenester øke i 

årene som kommer. Det kan derfor være at vi om kort tid må gjenåpne plasser på ØHH for å ivareta 

de eldre som har behov for det, SAMT øke kapasiteten i hjemmetjenesten. På sikt kan det også være 

behov for å ta i bruk alle plassene (66) på helsehuset. 

Oppsummert: Tiltak for å redusere av varslet merforbruk og innsparingseffekt i 2022 og 2023: 

  2022 2023 

Øyer 
helsehus 

Max effekt av reduksjon nattevakt 2022, ¼-del (forutsetter 
opprettholdelse av vedtak) 

 500 2 000 

 Reduksjon 1 langtidsavdeling (8 plasser) 
(Høyst 30 % effekt kan hentes ut i 2022, stor usikkerhet 
forbundet med anslaget) 

 1 860 6 200 

Hjemme-
tjenesten 

Økt bemanning som følge av reduksjon langtidsplasser (30 % i 
2022, full effekt 2023 – stor usikkerhet forbundet med 
anslaget) 

- 330 - 1 100 

 

 

 

 

 



Tiltak Aurvoll og Solvang skole 
Beskrivelse av konsekvenser ved å reduksjon i antall årsverk ved barneskolene. 

Ca 20 % av lærerårsverkene ved barneskolene er spesialundervisning og holdes utenom norm for 

lærertetthet 

Aurvoll skole har 0,6 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet på 

1. - 4.trinn og 1,1 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet på 5. 

- 7.trinn. 

Solvang skole har 0,2 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstrekravet i norm for lærertetthet 

på 1. - 4.trinn og og 2,1 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet 

på 5. - 7.trinn. 

I utgangspunktet viser dete handlingsrom for kostnadsreduserende tiltak, spesielt på mellomtrinn. Ut 

fra tallene over vil kommunedirektøren ikke anbefale redusert bemanning på 1. - 4.trinn.  

Det må også tas i betraktning at klassedelingstallene vil ha en innvirkning på beregning av antall 

årsverk, da norm for lærertetthet ikke tar hensyn til antall klasser ved skolen.  

Klassestørrelsene både på Aurvoll og på Solvang tilsier at reell bemanning utover minimum i hver 

klasse er ca 0,3 årsverk på mellomtrinnet, dvs ca 0,3 årsverk på Aurvoll og 0,6 årsverk på Solvang, 

totalt 0,9 årsverk. 

Konsekvenser av reduksjon på totalt 0, 9 årsverk på 5. - 7.trinn Aurvoll og Solvang: 

Overgang fra småskoletrinn til mellomtrinn med økte faglige krav vil bli sårbart, samt 

overgang barneskole og ungdomsskole. Det vil bli mindre hjelp og støtte i basisfagene som 

igjen kan føre til mere spesialundervisning på sikt. I praktiske fag som kroppsøving, mat-og 

helse, kunst- og håndverk som er populære fag for mange elever vil det være to hender 

mindre til å støtte og hjelpe. Arbeidet med sosiale relasjoner vil kunne bli skadelidende, med 

tilhørende effekt på det psykososiale miljøet for elevene. 

 

 

3. Midler til stipendordning – status 
Det er avsatt budsjettmidler på kr 150 000 til en stipendordning for at Øyer kommune skal kunne 

knytte til seg personer under utdanning. Ordningen er først og fremst tenkt retta mot sjukepleierstu-

denter, men det kan også være aktuelt med andre yrkesgrupper som er utfordrende å rekruttere til.   

Status  

Det har ikke blitt utformet retningslinjer for stipendordningen.  

Kommunedirektøren anbefaler at avsatte midler inneværende år benyttes til en prøveordning innen-

for omsorgstjenestene der ansatte får tilbud om å utsette hovedferien fra fellesferien til seinere på 

året, mot en økonomisk kompensasjon. Dette tiltaket vil kunne bidra til å løse bemanningsutfordring-

er i tjenestene gjennom sommeren, og vil forventes også å ha positiv økonomisk effekt i form av red-

userte vikar- og innleieutgifter.  


