FORVALTNINGSREVISJON

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

Hemnes kommune

Rapport 2016

Forord
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SAMMENDRAG

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Hemnes kommune gjennomført et
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren.
Kontrollutvalgets formål med undersøkelsen er å kartlegge, analysere og drøfte ressursbruken i
pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune. I tillegg ønsket kontrollutvalget informasjon om
hvorvidt ressursbruken i sektoren har vært underlagt tilfredsstillende styring og kontroll. Prosjektets
problemstillinger er:
1. Hvordan er ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune
sammenliknet med KG31, landsgjennomsnittet og utvalgte kommuner? Hva er mulige
årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen?
2. Har ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune vært under
tilfredsstillende styring og kontroll?
I det videre følger et sammendrag av våre funn og vurderinger for hver av de to problemstillingene.
Datamaterialet i undersøkelsen er hentet fra Hemnes kommunes årsregnskaper for årene 2011-2014
og tallene som er registrert i KOSTRA på grunnlag av kommunens innrapporteringer for samme
periode. Vi har sammenliknet Hemnes kommunes ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren med to
sammenliknbare kommuner samt gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 3. Tall for
sammenlikningsenhetene er også hentet fra KOSTRA. Videre har vi gjennomgått årsmeldinger,
økonomiske rapporteringer og andre dokumenter som er sentrale innenfor økonomistyring i
sektoren.
Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene
Regnskapene for Hemnes kommune viser at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i
kommunen økte fra 108,8 millioner kroner i 2011 til 122 millioner kroner i 2014. Justert for lønnsog prisvekst innebærer dette at kommunens netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester var
omtrent den samme i 2014 som i 2011. Utviklingen i netto driftsutgift for de ulike tjenesteområdene
var som følger:
 Netto driftsutgift til aktivisering og støttetjenester ble redusert fra 5,2 millioner i 2011 til 3,6
millioner i 2014.
 Netto driftsutgifter til institusjoner økte fra 46,3 millioner i 2011 til 57,5 millioner i 2014.
 Netto driftsutgifter til hjemmetjenester økte fra 57,2 millioner i 2011 til 61,5 millioner i 2014
Det vil si at institusjonstjenestene utgjorde størsteparten av økningen i netto driftsutgifter til pleieog omsorgstjenester. Hovedårsaken til økte netto driftsutgifter til institusjoner var økte lønnsutgifter,
herunder økte utgifter til fast lønn, vikarer, pensjon og arbeidsgiveravgift.
I perioden 2011 til 2014 prioriterte Hemnes kommune pleie- og omsorgstjenester høyere enn
sammenliknbare kommuner. Hemnes kommunes prioritering av pleie- og omsorgstjenester, sett
som andel av netto driftsutgift, var tiltakende i perioden. I fireårsperioden hadde Hemnes en relativt
sett større primær målgruppe for pleie- og omsorgstjenester, sammenliknet med gjennomsnittet for
kommunene som inngår i KG3. Dette er noe av forklaringen på at Hemnes kommune brukte mer
ressurser på tjenestene enn gjennomsnittlig for KG3 i fireårsperioden.
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KOSTRA-gruppe 3. KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Hemnes kommune fremstår som mindre enn gjennomsnittlig produktiv innenfor både institusjonstjenester og hjemmetjenester når vi sammenlikner med KG3, og produktiviteten var avtakende i
fireårsperioden.
Indikatorene for dekningsgrader viser at Hemnes kommune, korrigert for ulik befolkningssammensetning, i fireårsperioden ga hjemmetjenester til en noe større andel av sine innbyggere i alderen 67
og over sammenliknet med KG3. For aldersgruppen 0-66 år ga Hemnes kommune hjemmetjenester
til en mindre andel av sine innbyggere enn KG3. Sammenliknet med KG3 hadde Hemnes kommune
i perioden en lavere andel av sine innbyggere i målgruppen (innbyggere i alderen 67 år og over)
som beboere på institusjon.
Hemnes kommune fremstår sammenliknet med KG3 altså med en høyere prioritering av
tjenesteområdet, samt med lavere produktivitet i tjenestetilbudet. Bemanningen er den viktigste
innsatsfaktoren i tjenestetilbudet, og det framkommer i kapittel 5.1 at lønnsutgifter utgjør en stor
andel av netto driftsutgifter for tjenesteområdet. Produktivitetsindikatoren for antall årsverk i
brukerrettet tjeneste, eksklusiv fravær, viser at Hemnes kommune driver sine pleie- og
omsorgstjenester med en større bemanning per mottaker enn hva sammenlikningsenhetene gjør.
Dette kan være et resultat av en bevisst prioritering av høyere bemanningstetthet, eller det kan være
utløst av behov i brukermassen. Andelen av alle brukere med omfattende bistandsbehov var høyere
i Hemnes kommune enn i sammenlikningsenhetene i fireårsperioden. Samtidig var gjennomsnittlig
antall tildelte timer i hjemmetjenestene lavere i Hemnes kommune i hele fireårsperioden –
sammenliknet med KG3. Dette gir grunn til å tro at KOSTRA-tallene for gjennomsnittlig antall
tildelte timer i hjemmetjenestene er beheftet med feil.
Mulige årsaker til at Hemnes kommune fremstår med en høyere prioritering av tjenestene og lavere
produktivitet i tjenestene kan være at:
 Andelen tjenestemottakere som har et omfattende bistandsbehov, var høyere i Hemnes enn
i sammenlikningsenhetene i fireårsperioden.
 Tjenestetilbudet i Hemnes kommune er relativt desentralisert. Sammenlikningsenhetene kan
ha organisert tjenestetilbudet slik at det gir stordriftsfordeler.
 Hemnes kommune tilbyr tjenester av høyere kvalitet enn gjennomsnittlig. KOSTRA-tallene
fanger ikke opp forskjeller i kvalitet.
Ressursbruk – styring og kontroll
Etter revisors vurdering oppfyller administrasjonen i Hemnes kommune krav i kommuneloven og i
forskrift om årsbudjett for kommuner og fylkeskommuner med hensyn til økonomiplaner,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetninger. Disse dokumentene er sentrale i kommunens
økonomistyring – herunder også økonomistyring i pleie- og omsorgstjenestene. Revisors vurdering
er at administrasjonen i Hemnes kommune ikke har oppfylt bestemmelsen i kommunens
økonomireglement om månedlige rapporter på enhetsnivå til formannskapet. Revisors vurdering er
videre at administrasjonen i Hemnes kommune delvis oppfyller budsjett- og økonomiplanreglementets bestemmelse om to hovedrapporteringer gjennom året. Bestemmelsen er vurdert som
delvis oppfylt med bakgrunn i at kravet til antall rapporteringer ikke er fulgt for alle årene, og at
flere av rapporteringene ikke er fremlagt for kommunestyret innenfor de aktuelle fristene.
Orienteringer om den økonomiske situasjonen innenfor pleie- og omsorgstjenestene som legges
fram i oktober eller desember, kan ha liten informasjonsverdi dersom hensikten med rapporteringen
er å vise behov for justering av økonomien innenfor omsorgstjenesten gjennom året.

Vi bemerker også at Hemnes kommune i perioden 2010 til 2014 hadde to gjeldende reglementer
med bestemmelser om rapportering; økonomireglement og budsjett- og økonomiplanreglement.
Begge reglementene er vedtatte av kommunestyret, men rapporteringsbestemmelsene i de to
reglementene er ikke likelydende. Hemnes kommune viser i sin høringsuttalelse til at sist vedtatte
dokument er gjeldende, samt at økonomireglementet skal revideres innen utgangen av september
2016 slik at det harmoniserer med øvrige reglementer.
Revisors konklusjon er at ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren i Hemnes
kommune i perioden 2011 til 2014 i stor grad, men med visse mangler, har vært under tilfredsstillende styring og kontroll.
På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler revisor Hemnes kommune å sikre
at økonomiske rapporteringer til politikerne er i tråd med gjeldende regelverk.
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Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

INNLEDNING

På bakgrunn av Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2012-2015 Hemnes kommune og
den overordnete analysen som lå til grunn for planen, vedtok kontrollutvalget i sak 009/15 å bestille
forvaltningsrevisjon innen temaet «Ressursbruk». I sak 022/15 vedtok kontrollutvalget KomRev
NORDs overordnede prosjektskisse. Kontrollutvalgets formål med revisors undersøkelse er å
kartlegge, analysere og drøfte ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune. I
tillegg ønsket kontrollutvalget informasjon om hvorvidt ressursbruken i sektoren har vært underlagt
tilfredsstillende styring og kontroll.
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PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

2.1

Problemstillinger

Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har revisor utledet følgende problemstillinger:
1. Hvordan er ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune?
a) Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune
sammenliknet med KG032, landsgjennomsnittet og utvalgte kommuner?
b) Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen?
2. Har ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune vært under
tilfredsstillende styring og kontroll?

2.2
Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte
området skal vurderes i forhold til.
Problemstilling 1 er deskriptivt formulert, som betyr at den besvares som en ren beskrivelse av
kartlagte fakta. Vi utleder ikke revisjonskriterier og vi gjør derfor heller ikke vurderinger eller
konklusjoner på grunnlag av funnene. Vi analyserer og drøfter imidlertid tallmaterialet, og lager
oppsummeringer av dette.
Problemstilling 2; har ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune vært under
tilfredsstillende styring og kontroll, er normativ og vi utleder revisjonskriterier fra autoritative kilder
på området.
I problemstilling 2 er temaet økonomistyring. Roller og ansvar for økonomistyringen i en kommune
er fordelt mellom de folkevalgte og administrasjonen (med administrasjonssjefen/rådmannen som
øverste ansvarlige). I kommuneloven kapittel 8 er det regler om økonomiplan (§ 44), årsbudsjett (§§
45 og 46) og årsregnskap og årsberetning (§ 48), som er de helt sentrale dokumentene i kommunens
økonomistyring.3 Dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet, som vil si at vi ut fra en
2

KOSTRA-gruppe 3 er den kommunegruppen Statistisk sentralbyrå (SSB) har plassert Hemnes kommune i, og de
andre kommune i denne kommunegruppen er sammenliknbare med Hemnes kommune.
3
I tillegg kommer kommuneplan som er en overordnet og langsiktig strategi for kommunen.
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undersøkelse av om Hemnes kommune har overholdt bestemmelser knyttet til økonomiplan,
årsbudsjett og årsregnskap vil kunne gjøre vurderinger og konkludere på problemstillingen om
styring og kontroll på ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren. Dokumentene skal vedtas av
kommunestyret, og ifølge kommunelovens § 45 nr.1 skal kommunestyret innen årets utgang vedta
budsjett for det kommende kalenderår. Revisor skal ikke gjøre vurderinger knyttet til folkevalgtes
forpliktelser: vi skal gjøre vurderinger av administrasjonens økonomistyring. Revisor må derfor for
utledning av revisjonskriterier finne hvilke forpliktelser administrasjonen i Hemnes kommune har,
knyttet til disse ovennevnte styringsdokumentene.
Bestemmelsen som på overordnet nivå hjemler administrasjonssjefens utrednings- og
iverksettelsesansvar er kommuneloven § 23 nr. 2 første setning, som lyder «Administrasjonssjefen
skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak
blir iverksatt».
Når det gjelder de ovennevnte dokumentene – som vedtas av kommunestyret – innebærer
kommuneloven § 23 nr. 2 første setning at administrasjonen i Hemnes kommune må legge disse
frem for folkevalgte organer og at administrasjonen må iverksette det som fremgår av de vedtatte
planene. I ansvaret for å iverksette politikernes vedtak ligger det en forpliktelse til å melde ifra
dersom vedtak ikke lar seg gjennomføre eller det inntreffer forhold med betydning for
iverksettelsen, det vil si at administrasjonen må rapportere dette til folkevalgte. Administrasjonens
økonomistyring handler altså helt generelt om å legge fram saker for politisk behandling, iverksette
vedtak og rapportere. Administrasjonssjefen i kommunen har det overordnede ansvaret for disse
oppgavene. For å kunne ivareta ansvaret er administrasjonssjefen avhengig av å ha et reglement 4
som sørger for at informasjon gjøres kjent for han/henne og at dette reglementet faktisk etterleves.
For å kunne gjøre vurderinger og konkludere på problemstillingen om styring og kontroll på
ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren, må vi derfor utlede revisjonskriterier fra bestemmelser i
Hemnes kommunes reglementer som gir forpliktelser knyttet til økonomistyring i omsorgstjenesten.
Når det gjelder rapportering knyttet til økonomi fremkommer det av forskrift om årsbudsjett (for
kommuner og fylkeskommuner) § 10 at administrasjonen gjennom budsjettåret skal legge fram
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og
utbetalinger sammenlignet med det vedtatte årsbudsjettet. Hemnes kommunes økonomireglement,
vedtatt av kommunestyret 17.10.2002 har i pkt 6.1 bestemmelser om periodisk rapportering. I tillegg
til å behandle årsregnskapet skal kommunestyret behandle regnskapsrapporter (kvartalsrapporter)
30.mars og 30.september. I kvartalsrapportene skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de
vedtatte budsjettrammer og dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne
budsjettbalansen.
Budsjett- og økonomiplanreglement for Hemnes kommune, vedtatt av kommunestyret 10.6.2010 i
sak 22/10, har i pkt. 3.9 bestemmelser om rapportering. Ifølge reglementet skal administrasjonen
legge frem månedsrapporter på enhetsnivå for formannskapet. Videre skal administrasjonen ifølge
reglementet legge fram to hovedrapporteringer for kommunestyret. Rapporteringene skal være pr.
31.mars og 31. august, og vise en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. I
Revidert reglement for budsjett og økonomiplan, Hemnes kommune, vedtatt av kommunestyret
17.6.2014, er bestemmelsene om rapportering tatt ut. I kommuneloven § 47 nr. 2 fremkommer det

4

Administrasjonssjefen skal ifølge kommuneloven § 23 nr. 2 siste setning sørge for administrasjonen drives i samsvar
med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Bestemmelsen
forstås som at administrasjonssjefen har ansvar for internkontroll.
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at administrasjonssjefen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av
budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.
Hemnes kommunes økonomireglement har vært gjeldende i hele undersøkelsesperioden og
inneholder bestemmelser om rapporteringer. I tillegg hadde kommunens budsjett- og
økonomiplanreglement i perioden 10.6.2010 – 17.6.2014 også bestemmelser om rapportering.
Revisor har i utledningen av revisjonskriterier lagt til grunn bestemmelsene i budsjett- og
økonomiplanreglementet, med bakgrunn i at det var det sist vedtatte reglementet.
På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier for å besvare problemstilling 2 at:
 Administrasjonssjefen i Hemnes kommune må hvert år legge frem for politisk behandling
forslag til økonomiplan og forslag til årsbudsjett
 Administrasjonssjefen i Hemnes kommune må hvert år legge frem for politisk behandling
årsregnskap og årsberetning.
 Administrasjonen skal hver måned legge frem for formannskapet en rapport på enhetsnivå
 Administrasjonssjefen i Hemnes kommune må legge fram hovedrapport for kommunestyret
31. mars og 31. august hvert år, som inneholder en grundig gjennomgang av regnskapet i
forhold til budsjett
 Administrasjonssjefen skal legge frem for kommunestyret melding om eventuelle endringer
som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag

Side: 4
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METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING

3.1
Metode og datamateriale
Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon5. I det følgende
gjør vi nærmere rede for hvordan vi har gått frem i de ulike delene av prosjektet. Vi drøfter også
gyldighet og pålitelighet for det innsamlede datamaterialet som ligger til grunn for rapporten. Med
gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og
problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.
Oppstartsmøte i prosjektet ble avholdt på rådhuset i Hemnes 21.09.15. I dette møtet deltok revisor,
rådmann, økonomisjef, enhetsleder for omsorgstjenesten (revisjonens kontaktperson i prosjektet) og
sektorledere for Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste samt sektorleder for miljøtjenesten.
Undersøkelsene våre er avgrenset til tidsrommet 2011-2014. I kartleggingen av ressursbruk (kapittel
5) innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune har vi avgrenset området «pleie og
omsorg» som i KOSTRA, slik dette fremgår av presentasjonen av KOSTRA-funksjonene i avsnitt
3.1.1. Våre funn og vurderinger tilknyttet problemstilling 2 (kapittel 2) er avgrenset til
omsorgstjenesten, i tråd med Hemnes kommunes organisering av tjenester.
Kartleggingen av Hemnes kommunes ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene i kapittel 5 har vi
basert på kommunens regnskaper for 2011, 2012, 2013 og 2014, kommunens sykefraværsstatistikk
og årsmeldinger for de samme årene. Videre har vi fått informasjon fra kommuneadministrasjonen.
Kartleggingen er også basert på kommunens registreringer i KOSTRA for årene 2011-2014.
3.1.1 KOSTRA
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem administrert av
Statistisk Sentralbyrå (SSB). I KOSTRA har SSB sammenstilt elektronisk innrapportert informasjon
fra kommunene om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder. Systemet
tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet og gir relevant informasjon til lokale og
nasjonale beslutningstakere og øvrige interessenter.
I fremstillingene i kapittel 5 sammenlikner vi Hemnes kommune med fire sammenlikningsenheter
på utvalgte indikatorer for pleie- og omsorgstjenestene. Landets kommuner er av SSB delt inn i
KOSTRA-grupper på bakgrunn av kjennetegn ved kommunene; folkemengde, bundne kostnader
per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. Hemnes kommune tilhører KOSTRAgruppe 3, som består av små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og høye frie
disponible inntekter6.
Vi sammenlikner Hemnes kommune med gjennomsnittet for KG3, landsgjennomsnittet utenom
Oslo og to utvalgte kommuner; Aure og Lesja. Bakgrunnen for at akkurat disse to kommunene er
valgt som sammenlikningsenheter er at Kommunal Rapport har laget en oversikt over hvilke

5

RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011
I forbindelse med publiseringen av KOSTRA-tallene for 2014 reviderte SSB inndelingen av KOSTRA-gruppene,
slik at tallene for 2013 og 2014 følger den nye gruppeinndelingen. Hemnes kommune forble i KOSTRA-gruppe 3
(KG3), men vi gjør oppmerksom på at enkelte andre kommuner byttet KOSTRA-gruppe som følge av revisjonen til
SSB.
6
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kommuner som likner mest på hverandre, basert på 137 indikatorer: korrigert inntekt (inkl.utbytte
og eiendomsskatt), utgiftsbehov, endring i folketall over en treårsperiode, innbyggertall,
reiseavstand innen sone8, areal, folketetthet, andel innbyggere mellom 2 og 5 år, andel innbyggere
som er skoleelever, andel innbyggere mellom 67 og 79 år, andel innbyggere mellom 80 og 89 år,
andel innbyggere 90 år og eldre, opphopningsindeks9. Disse indikatorene lå til grunn for oversikten,
og i 2014 ble kriteriene tillagt vekting. Mer informasjon om dette finnes i rapportens vedlegg.
I oversikten fra Kommunal Rapport var kommunene Aure og Lesja i både 2012, 2013 og 2014 blant
kommunene som liknet mest på Hemnes - basert på kriteriene til Kommunal Rapport10.
Drøftingen og fremstillingen av KOSTRA-tallene dreier seg om Hemnes kommunes og
sammenlikningsenhetenes prioritering av, dekningsgrader i, og produktivitet i pleie- og
omsorgstjenestene.
Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, og betales av lønn og annen avgiftspliktig
godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. Landets kommuner er plassert i
ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser, i intervallet 0 % til 14,1 %. Hemnes
kommune er plassert i sone 4 og har arbeidsgiveravgiftssats på 5,1 %. Kommunene Aure og Lesja
er plassert i sone 3 og har arbeidsgiveravgiftssats på 6,4 %. Gjennomsnittlig sats for
arbeidsgiveravgift i KOSTRA-gruppe 311 er 6,9 %. Vi oppfordrer leseren til å ha dette i bakhodet i
tolkningen av indikatorene i kapittel 5.2.
Prioriteringsindikatorene
Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen «velger» å bruke på
de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en
relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering
mellom ulike kommuner er flere elementer som kan bidra til å forklare forskjeller:






Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis
korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er
heterogen (ulike målgrupper har ulike behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i
KOSTRA.
Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å
få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene
som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis
avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe.
Kommunen kan ha relativt høye inntekter.

De tre ovennevnte punktene bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppa ikke
utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå.

7

I 2012 ble det kun benyttet ti kriterier, andel innbyggere mellom 2 og 5 år, andel innbyggere mellom 67 og 79 år
samt opphopningsindeks var ikke inkludert. Mer informasjon finnes i vedlegg til rapporten.
8
Reiseavstand blir beregnet for alle innbyggerne i sonen til sonesenteret, summert for alle innbyggerne i sonen. En
sone er et geografisk sammenhengende område.
9
Opphopningsindeks består av kriteriene skilte og separerte, arbeidsledige, personer med lav inntekt og innbyggertall.
10
Aure og Hemnes forble i KG3 når SSB oppdaterte KOSTRA-grupperingen, mens Lesja ble flyttet fra KG3 til KG5.
11
Gjelder gjeldende inndeling av KSTRA-gruppene.
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Produktivitetsindikatorene
Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når
produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i
kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i
brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har
høye utgifter per mottaker:




Produktiviteten er lav, dvs. man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken.
Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester.
Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den
kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller
et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft.

Dekningsgradsindikatorene
En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste, eksempelvis
andelen innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester. Dersom målgruppen er heterogen, kan
den med fordel splittes opp slik at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen.
Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig
sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør ulike
prioriteringer.
Når kommunene rapporterer til KOSTRA følges en funksjonskontoplan12, slik at rapporteringen blir
lik i alle kommuner. Følgende funksjoner definerer tjenesteområdet pleie- og omsorg i KOSTRA:
1) 234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser:
Tjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser,
utviklingshemming, mv.: Eldresentre og dagsentre13 for hjemmeboende, aktivitetssentre for
personer med utviklingshemming m.m., andre dagaktivitetstilbud, aktivisering av
funksjonshemmede barn utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning,
transporttjenester, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm, vaktmester, vask av tøy
for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak
for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, frivillighetssentraler og kommunale
utgifter til frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelser.
2) 253 – Helse- og omsorgstjenester i institusjon. Bistand, pleie, omsorg, i institusjoner for
eldre og funksjonshemmede: Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie
og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg for eldre og
funksjonshemmede. I tillegg til døgnopphold inkluderer dette dag- og nattopphold, samt
tidsbegrenset opphold på ulike institusjoner som re-/habilitering og avlastning. Funksjonen
inkluderer også servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine/kiosk, vaskeri og
aktivitør. Funksjonen omfatter videre medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemidler,
inventar/utstyr, inntekter av oppholdsbetaling, utgifter til hjelp i og betjening av
avlastningsboliger og betalinger utskrivningsklare sykehuspasienter.
12

Det gjøres endringer/oppdateringer av funksjonskontoplanen hvert år, slik at det kan være mindre endringer i hva
som inngår i de ulike funksjonene fra år til år. Disse endringene er felles for alle kommunene.
13
Aktivitetstilbud der brukerbetaling ikke er hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester. Utgifter til dagopphold på institusjon, dvs. tjenester innvilget ved enkeltvedtak, skal føres på
funksjon 253 (SSB 2014)
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3) 254 – Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Bistand, pleie- og omsorg til
hjemmeboende: Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt til personer som bor i eget hjem
(inklusiv tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast
bemanning). Funksjonen inkluderer utgifter til praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt
personlig assistent, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn samt helsetjenester i
hjemmet (hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste).
4) 261 – Institusjonslokaler: Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner for eldre og
funksjonshemmede med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Funksjonen
inkluderer lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til
drift og vedlikehold og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester knyttet til institusjonslokaler.
3.1.2 Regnskapstall
I fremstillingen av Hemnes kommunes netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester totalt og for
de ulike funksjonene i kapittel 5, benytter vi talldata fra kommuneregnskapet. Revisor har hentet ut
regnskapstallene fra kommunens reviderte regnskaper fra 2011, 2012, 2013 og 2014.
3.1.3 Økonomiske rapporteringer
I kapittel 6 presenterer vi innsamlet data i forbindelse med problemstilling 2 og vurderer disse opp
mot revisjonskriteriene som er utledet i kapittel 2. Revisor har hentet aktuelle dokumenter fra
kommunens hjemmeside, i de tilfeller disse har vært tilgjengelige. I forbindelse med oppstartsmøte
i prosjektet hadde revisor utarbeidet en oversikt over behov for dokumentasjon tilknyttet prosjektets
problemstilling 2. Denne ble overlevert kontaktperson i oppstartsmøte og kort tid etter
oppstartsmøtet mottok vi mesteparten av etterspurt dokumentasjon. Underveis i prosjektet har vi
etterspurt ytterligere dokumentasjon og har fått denne tilsendt på e-post. Dokumentasjonen består
av administrasjonens forslag til økonomiplaner, budsjettreguleringer, årsregnskaper, årsmeldinger
og saksfremlegg/protokoller fra kommunestyremøter.

3.2

Gyldighet og pålitelighet

Kartlegging av ressursbruk
Til sammen regner vi KOSTRA-tallene, regnskapstallene, sykefraværsstatistikken, kommunens
årsmeldinger og informasjonen fra kommuneadministrasjonen til å utgjøre et tilstrekkelig og
relevant datamateriale for analysen av Hemnes kommunes ressursbruk på pleie- og
omsorgstjenestene i perioden fra 2011 til 2014.
Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, bruker vi KOSTRA-tallene med forbehold om at tallene
kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering til
KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. De
nyeste tallene inneholder dermed færre feil enn de eldste tallene. Det vil også kunne være diskusjon
rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye av
tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon».
For å sikre pålitelighet i datamaterialet ser vi informasjonen fra KOSTRA-tallene, regnskapene,
årsmeldingene, sykefraværsstatistikkene, samt opplysninger fra kommuneadministrasjonen, i
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sammenheng. Vi kan ikke se vesentlige motsetninger mellom de ulike datakildene, med hensyn til
det overordnede bildet informasjonen i dem gir om ressursbruken i Hemnes kommunes pleie- og
omsorgstjenester. Vi tar imidlertid et ekstra forbehold når det gjelder tallene for årsverk i pleie- og
omsorgstjenestene. Kommuneadministrasjonen har opplyst at kommunen har opplevd problemer
med lønnssystemet når det gjelder blant annet rapporteringer til Aa-registeret14. Vi tar også ekstra
forbehold når det gjelder riktigheten i KOSTRA-tallene for gjennomsnittlig antall tildelte timer i
hjemmetjenestene. Kommuneadministrasjonen har opplyst at det pågår et internt
kvalitetssikringsarbeid med å kvalitetssikre IPLOS15-kartlegging og presisering av tildelte timer i
enkeltvedtak.
På grunnlag av det ovenstående anser revisjonen i hovedsak påliteligheten i dataene som ligger til
grunn for kapittel 5 som god, selv om enkelte mindre feil kan inngå i datamaterialet.
Ressursbruk – styring og kontroll
Dokumentasjonen som ligger til grunn for revisors funn og vurderinger tilknyttet problemstilling 2
består av dokumenter som er utarbeidet av kommuneadministrasjonen og som i all hovedsak har
vært til behandling i kommunestyret. I tillegg har vi fått muntlig og skriftlig informasjon fra
administrasjonen i Hemnes kommune. Vi anser disse dataene som pålitelige. Vi anser den skriftlig
innhentede dokumentasjonen – samt opplysninger fra kommuneadministrasjonen - for å utgjøre et
tilstrekkelig og relevant datamateriale for å besvare prosjektets problemstilling 2.
Generelt om gyldighet og pålitelighet
Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet
de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som
fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle
faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter
revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.
Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom
revisjonens interne kvalitetssystem.

14

Aa-registeret administreres av NAV og gir oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte
arbeidsgiver.
15
Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
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OMSORGSTJENESTER I HEMNES KOMMUNE

Figur 1: Organisasjonskart, Hemnes kommune

Kilde: www.hemnes.kommune.no

Av figur 1 fremgår det at tjenesteområdene kommunehelse og pleie- og omsorgstjenester er samlet
i én enhet i Hemnes kommune. Enheten «omsorg/helse» har eksistert siden 2014, og er den av
kommunens enheter som har flest årsverk.16 Omsorgstjenesten i Hemnes er et samlebegrep for
institusjonstjenester, hjemmetjenester, bemannede boliger, dagaktiviteter, støttekontakt med videre.
Unntakene er psykiatri, ergoterapi og fysioterapi som ligger under helseenheten.
Figur 2 på neste side viser organisasjonskart for omsorgstjenesten i Hemnes kommune.

16

I figur 1 fremkommer antall årsverk for enhet omsorg og helse samlet, mens det er omsorgstjenesten som er
gjenstand for våre undersøkelser i dette prosjektet. I følge Hemnes kommunes årsmeldinger var antall årsverk i
omsorgstjenesten i 2012, 2013 og 2014 henholdsvis omtrent 171, 172 og 170.
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Figur 2: Organisasjonskart, omsorgstjenesten i Hemnes kommune

Kilde: www.hemnes.kommune.no

Som figur 2 viser, består omsorgstjenesten i Hemnes kommune av følgende tre sektorer:
 Hemnesberget omsorgstjeneste (HOM)
 Korgen omsorgstjeneste (KOM)
 Miljøtjenesten (MIL)
Miljøtjenesten yter tjenester til utviklingshemmede og andre med spesielle behov. Hemnesberget
og Korgen omsorgstjeneste yter hjemmetjenester og institusjonstjenester til personer med et definert
behov. Det er tildelingskontoret som behandler søknader på helse- og omsorgstjenester, kartlegger
bistandsbehovet og fatter vedtak på helse- og omsorgstjenester i kommunen. Tjenester blir tildelt
etter individuelle behov.
Hemnesberget omsorgstjeneste
Sektoren har ansvaret for sykehjem (somatisk/demens), hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig
assistent17, bemannede omsorgsboliger, kjøkken, dagrehabilitering og hjemmehjelp. Sykehjemsavdelingen Gammelstua har ti plasser for somatisk syke, hvorav åtte er langtidsplasser og to er
korttidsplasser. Sykehjemsavdelingen Kårstua har åtte plasser for demente.

17

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.
Brukeren er arbeidsleder for egne assistenter. I organiseringen av ordningen blir det lagt stor vekt på
brukermedvirkning.
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Hemnesberget omsorgstjeneste driver tre bemannede bofellesskap med omsorgsboliger; Selhornet,
Ramflågen og Hveten. Det er åtte plasser i hvert av bofellesskapene, 24 plasser til sammen.
Korgen omsorgstjeneste
Sektoren har ansvaret for samme tjenestetilbud som Hemnesberget omsorgstjeneste; sykehjem
(somatisk/demens), bemannede omsorgsboliger, hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistent,
kjøkken, dagrehabilitering og hjemmehjelp.
Korgen omsorgstjeneste har totalt 32 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger. De to avdelingene
Snytuva og Nystua har åtte plasser hver, tilpasset demente tjenestemottakere. Avdelingene Kangsen
og Okstind har til sammen 16 plasser tilpasset somatisk syke. Korgen omsorgstjeneste har 16 plasser
i omsorgsboliger.
Miljøtjenesten
Miljøtjenesten driver fire bofellesskap, i hovedsak for personer med funksjonsnedsettelser. Tre av
disse ligger i Korgen og et på Hemnesberget. Alle fire bofellesskapene har døgnbemanning som
dekker alle behov som medisinering, rengjøring med videre.
Aspmoen 20 er bofellesskap i Korgen med fire plasser. Dette bofellesskapet skal avvikles i løpet av
kort tid18 i forbindelse med at kommunen åpner et nytt bofellesskap. Det nye bofellesskapet vil være
tilpasset eldre med funksjonsnedsettelser som også har helseutfordringer knyttet til alder, for
eksempel demens.
Aspmoen 29/39 og Villmoneset er to bofellesskap i Korgen, som har henholdsvis åtte og syv plasser.
De syv plassene ved Villmoneset består av fire plasser i bofellesskapet og tre plasser i hus tilknyttet
bofellesskapet.
Prestegårdshagen er et bofellesskap i Hemnesberget med totalt ni plasser, hvorav to plasser er i
leiligheter tilknyttet bofellesskapet.
I tillegg har miljøtjenesten ansvaret for Aspmoen 42, som tilbyr avlastning for barn og har seks
plasser.

18

Per november 2015
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RESSURSBRUK I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE

Hvordan er ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune
sammenliknet med KG3, landsgjennomsnittet og utvalgte kommuner? Hva er mulige årsaker
til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen?

5.1

Hemnes kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenestene 2011-2014

5.1.1 Utledete forventninger om Hemnes kommunes ressursbruk
Basert på befolkningssammensetningen i en kommune, kan vi utlede forventinger om kommunens
ressursbruk på ulike tjenesteområder. Som forklart i kapittel 3, sammenliknes Hemnes kommune i
denne rapporten med kommunene Aure og Lesja, samt gjennomsnittene for KG3 og landet uten
Oslo. Gjennomsnittet for KG3 er den mest relevante og viktigste sammenlikningsenheten.
Innbyggere i alderen 67 år og over er hovedmålgruppen for pleie- og omsorgstjenester. Tabell 1
viser andelen av befolkningen som var 67 år og eldre for Hemnes og sammenlikningsenhetene i
perioden 2011-2014. Sammenliknet med KG3 har andelen innbyggere over 67 år vært noe høyere i
Hemnes kommune i årene 2011-2014. Vi ser av tabellen at andelen eldre i kommunene Lesja og
Aure har vært mer lik andelen eldre i Hemnes kommune i fireårsperioden, og i 2014 var andelen
innbyggere som er 67 år og eldre helt lik i de tre kommunene.
Tabell 1: Andel av befolkningen som er 67 år og eldre, 2011-2014

Hemnes
KG3
Lesja
Aure

2011
18,1 %
16,4 %
17,6 %
18,5 %

2012
18,5 %
16,7 %
19,0 %
18,6 %

2013
19,2 %
16,8 %
19,4 %
19,0 %

2014
19,6 %
17,2 %
19,6 %
19,6 %

Kilde: KOSTRA

At en kommune har en relativt sett høy andel av sine innbyggere i målgruppen for et tjenesteområde
er et forhold som ofte medfører en høyere prioritering av dette tjenesteområdet.
Befolkningssammensetningen som fremkommer av tabell 1 gir grunn til å forvente at Hemnes
kommunes ressursmessige prioritering av pleie- og omsorgstjenester i fireårsperioden var noe
høyere enn gjennomsnittet i KG3, og tilnærmet lik den ressursmessige prioriteringen av
tjenesteområdet i kommunene Aure og Lesja.
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5.1.2 Pleie- og omsorgstjenestens omfang i Hemnes kommune
Tabell 2: Pleie- og omsorgstjenester i Hemnes kommune: Institusjonskapasitet og antall brukere. 2011-2014

Hemnes kommune
Mottakere av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, konsern
Mottakere av hjemmetjenester i alt
Beboere i institusjon i alt
Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl.
barneboliger/avlastningsinstitusjoner
Sykehjemsbeboere
Kommunale sykehjemsplasser

2011
318

2012
312

2013
300

2014
274

264
53
54

256
52
56

244
48
56

218
51
56

51
50

52
53

48
50

49
50

Kilde: KOSTRA

Av tabell 2 ser vi at Hemnes kommune fra 2011-2014 har hatt avtakende antall mottakere av
kommunale pleie- og omsorgstjenester. Reduksjonen i antall tjenestemottakere har i all hovedsak
vært innenfor hjemmetjenestene. I 2014 var det 274 mottakere av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, og av disse var 218 (80 %) mottakere av hjemmetjenester. Antallet kommunale
plasser i institusjon og antallet sykehjemsplasser har vært relativt stabilt gjennom fireårsperioden.
Tabell 3: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune, 2011-2014

Indikator årsverk
Kommunale årsverk i
pleie og omsorg, konsern
Årsverk i brukerrettet
tjeneste, kommunalt

2011
213,80

2012
218,60

2013
209,31

2014
202,66

205,59

211,60

203,32

197,63

Kilde: KOSTRA

Tabell 3 viser Hemnes kommunes registrerte antall kommunale årsverk i pleie- og
omsorgstjenestene og i brukerrettet tjeneste19. Vi ser at antallet årsverk økte fra 2011 til 2012, før
det så ble redusert. Totalt viser begge indikatorene en reduksjon i antall årsverk i perioden 20112014. Dette kan ses i sammenheng med tabell 2, og samlet sett gir de to tabellene indikasjoner på at
omfanget av pleie- og omsorgstjenestene ble noe redusert fra 2012 til 2014.
I kommunens årsmeldinger opplyses det at antall årsverk i omsorgstjenesten i 2012, 2013 og 2014
var henholdsvis 170,65, 171,65 og 169,78. Disse tallene avviker fra KOSTRA-tallene i tabell 3.
Kommuneadministrasjonen i Hemnes har informert om at det som meldes inn til AA-registeret altså tallene som fremkommer i tabell 3 – inkluderer alt av vikarer i tjenesten, ikke bare de som
arbeider i faste hjemler. I tillegg har kommuneadministrasjonen opplyst at helseenheten har noen
årsverk som rapporteres på funksjonene 234, 253 og 254. Dette er årsverk knyttet til kommunale
legetimer, psykiatritjenester, miljøarbeider, ergoterapeut og fysioterapeut og utgjør til sammen 3,96
årsverk. Enhet for tekniske tjenester rapporterer også til sammen 7,61 årsverk på funksjon 261, og
disse årsverkene fremkommer ikke i omsorgstjenestens årsverk i årsmeldingene. Dette forklarer noe
av differansen mellom antall årsverk som fremkommer i tabell 3 og antall årsverk som fremkommer
i årsmeldingene. I tillegg har kommuneadministrasjonen opplyst at personalavdelingen i Hemnes
kommune har opplevd problemer med at lønnssystemet ikke fungerer som det skal når det gjelder
blant annet rapportering til AA-registeret og er kjent med at dette kan føre til feil i rapporteringer.
19

NAVs Arbeidsgiver-Arbeidstakerregister (Aa-registeret) er hovedkilden til statistikk over avtalte årsverk i pleie- og
omsorgssektoren. I tallene inngår vikarer i avtalte årsverk, og det er ikke korrigert for fravær. Korrekt fordeling på
KOSTRA-funksjon er betinget av at den enkelte ansatte er oppført med korrekt virksomhet i Aa-registeret (SSB
2015).
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Kommunens forklaringer viser at ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene i KOSTRA omhandler
hvor mye av de kommunale utgiftene og inntektene som kan knyttes til bestemte tjenesteområder,
mens man i årsmeldingene er mer opptatt av ansattes organisatoriske tilhørighet (eksempelvis
tekniske tjenester osv.).
Tabell 4: Faktisk og estimert befolkningssammensetning i 201420, 2020, 2030 og 2040, Hemnes kommune

Aldersgruppe
0-66 år, prosent
(antall)
67 år og over, prosent
(antall)
Totalt

2014

2020

2030

2040

80,4%
(3641)
19,6%
(887)
4528

79,3%
(3617)
20,7%
(944)
4561

77,8%
(3583)
22,2%
(1022)
4605

75,5%
(3478)
24,5%
(1131)
4609

Kilde: SSB

Tabell 4 viser faktisk befolkningssammensetning i Hemnes kommune i 2014 og prognoser for
hvordan denne vil være i 2020, 2030 og 2040. Prognosene forutsetter middels nasjonal
befolkningsvekst21. Prognosene viser en klar tendens; antallet innbyggere i aldersgruppen 67 år og
over øker mer enn det totale innbyggertallet. Dermed vil antallet innbyggere i aldersgruppen 67 år
og over utgjøre en stadig større andel av Hemnes kommunes befolkning i årene som kommer.
Prognosen i tabellen indikerer også en økning i antall innbyggere over 67 år, noe som tyder på at
behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke i årene som kommer. Denne tendensen er typisk for
de fleste av landets kommuner, og er også gjeldende for sammenlikningskommunene Lesja og Aure
samt KG3. Andelen innbyggere i alderen 67 år og over er tilnærmet lik i de tre kommunene i 2014,
men prognosene predikerer en raskere vekst i denne aldersgruppen i de to de
sammenlikningskommunene, sammenliknet med Hemnes kommune.
I tillegg til en forventet økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester blant landets befolkning,
fikk kommunene nye oppgaver innenfor pleie- og omsorgstjenestene når samhandlingsreformen
trådte i kraft i 2012. Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har fått et utvidet ansvar
overfor utskrivningsklare pasienter og at kommunenes ansvar for rehabilitering er utvidet, mens
spesialisthelsetjenestens ansvar er redusert. Kommuneadministrasjonen i Hemnes gir uttrykk for å
oppleve at kommunen har handtert de nye oppgavene som fulgte med samhandlingsreformen
relativt bra, samtidig som de nye oppgavene er relativt kostnadskrevende.
Pleie- og omsorgstjenestene utgjør de fleste kommuners kostnadsmessige største tjenesteområde og
er regulert av et regelverk som gjør at kommunen i mange tilfeller ikke kan unnlate å gi
tjenestemottakerne et tilbud – selv om budsjettet er i ferd med å bli overskredet.
Brukersammensetningen innenfor tjenesteområdet kan endre seg relativt raskt, det samme kan
behovene til brukermassen. Disse forholdene kan gjøre utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene
vanskelige å forutse.
I kapittel 5.1.3 tar vi for oss utviklingen i netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Hemnes
kommune fra 2011 til 2014.

20

Per 31.12.14
SSB lager prognoser for lav, middels og høy befolkningsvekst med hensyn til fruktbarhet, levealder, innenlandsk
flytting og innvandring.
21
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5.1.3 Regnskap
Tabell 5: Netto driftsutgift, pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune, 2011-2014.
Pleie- og omsorgstjenestene,
funksjon 234, 253, 254 og 261

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

Endring
’11-14

Fast lønn

72 435 678

75 404 490

81 029 280
(82 982 441)

Vikar

15 316 382

18 640 200

15 017 393

16 057 067

4,8 %

Ekstrahjelp

2 043 719

2 283 571

1 740 582

1 904 651

-6,8 %

Overtid

3 207 074

3 946 735

2 715 437

2 274 373

-29,1 %

Annen lønn og godtgjørelser

1 912 407

1 687 283

4 380 508
(2 427 347)

4 481 269 134,4 %
(2 533 340) (32,5 %)

10 586 955

16 055 069

14 677 380

16 561 608

56,4 %

Arbeidsgiveravgift
Sum lønnsutgifter

4 988 231
110 490 446

5 526 064
123 543 412

5 864 340
125 424 920

5 779 692
126 239 969

15,9 %
14,3 %

Varer og tjenester

14 848 592

18 333 682

16 207 002

14 978 175

0,9 %

5 944 739

234 46522

6 289 156

5 495 607

-7,6 %

Sum andre utgifter

20 739 331

18 568 147

22 496 158

20 473 782

-1,5 %

Refusjoner/inntekter
Brukerbetalinger
Sykelønnsrefusjoner
Svangerskapsrefusjoner m.m.
Øvrige inntekter

11 413 279
5 543 641
1 090 465
4 463 940

13 431 058
7 972 661
1 783 229
6 653 696

10 126 384
3 896 353
843 793
6 983 135

10 506 485
6 181 301
1 289 031
6 135 686

-7,9 %
11,5 %
18,2 %
37,5 %

Sum inntekter

22 511 325

29 840 644

21 849 665

24 112 503

7,1 %

108 772 452

112 270 915

126 071 413

122 601 248

12,7 %

Pensjon m.m.

Avskrivninger

NETTO DRIFTSUTGIFT

79 181 309
9,3 %
(81 128 750) (12,0 %)

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012, 2013 og 2014, Hemnes kommune

Tabell 5 viser netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune for årene 2011,
2012, 2013 og 2014. Tabellen viser at total netto driftsutgift har økt fra ca. 108,8 millioner kroner i
2011 til 122,6 millioner i 2014 – en økning på 12,7 %. Justert for lønns- og prisvekst23 innebærer
dette at kommunens netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester var omtrent den samme i 2014
som i 2011.
Utviklingen i fast lønn som vi ser i tabell 5 viser at utgiftene i fireårsperioden har økt med 9,3 %,
og justert for lønnsvekst innebærer dette en reduksjon i utgiftene til fast lønn. Vi ser også en
22

Ompostering i 2012
Gjennomsnittlig vekst i månedslønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet innenfor pleie og sosial
omsorg var på 13,7 % i perioden 2011-2014 (SSB). Konsumprisindeksen økte med 6,1 % i samme periode (SSB).
23
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reduksjon i utgiftene fra 2013 til 2014. Reduksjon i utgifter til fast lønn indikerer at antall ansatte i
enheten er redusert, eventuelt at gjennomsnittslønnen blant de ansatte er redusert. Imidlertid viser
de blå tallene i parentes en noe høyere prosentvis utvikling i utgiftene til fast lønn. Disse tallene
inkluderer fast lønn til renholdspersonell. På bakgrunn av endring i veiledningen for
regnskapsrapportering i KOSTRA24, ble fast lønn tilknyttet renhold fra og med 2013 ført på annen
lønn og godtgjørelse. De blå tallene i parentes er tatt inn i tabell 5 for å gjøre det enklere å
sammenlikne mellom år. Når de faste lønnsutgiftene tilknyttet renholdspersonellet tas med, ser vi
en vekst i fast lønn på ca. 12 % over de fire årene. Det innebærer en marginal reduksjon i utgiftene
til fast lønn.
Utgiftene til vikar økte med drøye tre millioner fra 2011 til 2012 og ble så redusert fra 2012 til 2013.
I løpet av fireårsperioden økte utgiftene til vikar med 4,8 %, som justert for lønnsvekst innebærer
en reduksjon. Når det gjelder utgifter til ekstrahjelp og overtid er disse i løpet av fireårsperioden
reduserte.25
Lønnsutgiftene til vikar, ekstrahjelp og overtid varierer ofte med sykefraværet i enheten. Av
Hemnes kommunes årsmeldinger fremgår det at sykefraværet er redusert i fireårsperioden. I 2011
var sykefraværet på 12,8 %26 og i 2012 var det totale sykefraværet på 13,6 %. Et høyere samlet
sykefravær i 2012 kan forklare hvorfor utgiftene til vikar, ekstrahjelp og overtid var høyere dette
året. I 2013 ble sykefraværet redusert til 8,7 %, mens det i 2014 økte noe, til 11,8 %.
Kommuneadministrasjonen har opplyst at det gjennom et nærværsprosjekt arbeides med å få
sykefraværet ned. Målet er at sykefraværet skal reduseres til 7 %.
Utviklingen i sykelønnsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner m.m.27 avhenger av langtidsfravær i
forbindelse med sykdom og graviditet. Arbeidsgiver betaler sykepenger de 16 første dagene i
sykeperioden, deretter kan arbeidsgiver sende refusjonskrav til NAV for sykepenger. Vi ser av tabell
5 at disse refusjonene har variert i størrelsesorden fra år til år. Det var en økning i disse to postene
fra 2011 til 2012, noe som må ses i sammenheng med en økning i langtidssykefraværet i 2012. Det
samlede sykefraværet28 i omsorgstjenesten var i 2012, 2013 og 2014 på henholdsvis 13,6 %, 8,7 %
og 11,8 %. Av kommunens sykefraværsstatistikker fremgår det at størsteparten av sykefraværet var
langtidsfravær og at sykefraværet var høyere i hjemmetjenestene enn i institusjonstjenestene i
fireårsperioden. I fireårsperioden var sykefraværet samlet sett lavest i 2013, og det var et betydelig
lavere langtidsfravær sammenliknet med 2012. Dette bidrar til lavere sykelønnsrefusjoner i 2013. I
2014 økte langtidsfraværet igjen. I løpet av fireårsperioden har sykelønnsrefusjonene totalt økt med
11,5 %, som justert for lønnsvekst innebærer at kommunens reelle inntekter på denne posten var
omtrent like store i 2014 som i 201129.
Utgiftene på posten annen lønn og godtgjørelse ble mer enn fordoblet i løpet av fireårsperioden.
Størsteparten av denne økningen skyldes at fast lønn tilknyttet renhold fra og med 2013 ble ført
24

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning, regnskapsåret 2013 (KRD)
Sektorledere ved Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste opplyser at det i perioder kan være vanskelig å få dekt
opp nattevaktene med sykepleiere, noe som kan medføre overtid
26
Dette gjelder tallet gjelder kun for Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste, ved Miljøtjenesten var sykefraværet i
2011 på 10,6 %.
27
Svangerskapsrefusjoner m.m. omfatter svangerskapsrefusjon, refusjon ved fødsel & adopsjon og refusjon
omsorg/pleiepenger.
28
Det samlede sykefraværet fremgår av Hemnes kommunes årsmeldinger for 2012, 2013 og 2014.
29
Størrelsen på sykelønnsrefusjonene varierer også med hvilke arbeidstakere som blir langtidssykemeldte. Dersom en
arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort eller gjentatt sykefravær, kan arbeidsgiver få fritak for
dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette vil gi økte refusjoner. Størrelsen på refusjonene avhenger også
av lønnsnivået til den sykemeldte arbeidstakeren.
25
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under annen lønn og godtgjørelse, til forskjell fra de to foregående årene. Som nevnt skyldes denne
endringen en endring i veiledningen for regnskapsrapportering i KOSTRA30, som sa at lønn
tilknyttet renhold fra og med 2013 skulle føres på annen lønn og godtgjørelse. Lønn tilknyttet
renhold ble tidligere, altså for årene 2011 og 2012, ført som fast lønn31. I de blå tallene i parentes i
tabell 5 har vi tatt ut fast lønn til renholdspersonell for å forenkle sammenlikningen mellom ulike
år. Korrigert for lønnsutgiftene til renholdspersonale fremkommer en økning på 32,5 % i løpet av
fireårsperioden, og skyldes blant annet økte lønnsutgifter til lærlinger og omsorgslønn.
På posten pensjon ser vi en økning fra 2011 til 2014 på over 56 % i fireårsperioden. Økning i
pensjonsutgiftene må ses i sammenheng med økning i lønnsutgifter. I tillegg må pensjonsutgiftene
ses i sammenheng med de kommuneansattes ansiennitet. Økt ansiennitet blant de ansatte innebærer
økte satser for arbeidsgivers andel av pensjonspremien. Kommuneadministrasjonen har forklart at
utgiftene til pensjonspremie økte kraftig i 2012, på grunn av at Finanstilsynet besluttet at
grunnlagsrenten skulle reduseres fra 3 % til 2,5 %. Dette fører til at utgiftene til pensjonspremie for
kommunen øker, fordi avkastningen reduseres. Dette er en utgiftsøkning som rammer alle
kommuner og fører til at kommunen over eget budsjett må dekke en større andel av
pensjonsutbetalingene.
Posten arbeidsgiveravgift økte med 15,9 % i løpet av fireårsperioden. Arbeidsgiveravgiften er
regionalt differensiert, og Hemnes kommune har en avgiftssats på 5,1 %. Avgiften betales av lønn
og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. Det
innebærer at utgiftene til arbeidsgiveravgift varierer med størrelsen på lønnsutgifter og andre
avgiftspliktige godtgjørelser.
De samlede lønnsutgiftene økte med 14,3 % i perioden 2011 til 2014. Justert for lønnsvekst utgjør
dette en marginal økning i de samlede lønnsutgiftene i fireårsperioden.
Utgifter til varer og tjenester er, justert for lønns- og prisvekst, redusert fra 2011 til 2014. Av tabell
5 ser vi at avskrivninger er redusert fra 2011 til 2014. Samtidig ser vi at utgifter til avskrivninger
var svært lave i 2012, noe som ifølge kommuneadministrasjonen skyldes en feil.
Kommuneadministrasjonen har opplyst at avskrivningene i 2012 ble ført på funksjon 26532, mens
de for øvrige år ble ført på funksjon 261.
Brukerbetalinger er redusert i fireårsperioden, mens øvrige inntekter33 økte med 37,5 %. Den største
økningen i øvrige inntekter var fra 2011 til 2012, og hovedårsaken var økte statlige overføringer.
Hemnes kommune gjennomfører prosjektet «Bærekraftig utvikling 2014-2017», som blant annet
innebærer at kommunen som helhet skal redusere driftsutgiftene med 25 millioner kroner. Dette
påvirker alle kommunens tjenesteområder – også pleie- og omsorgstjenestene. En rekke tiltak er
gjennomført og planlagt gjennomført innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Tiltak som ble
effektuert i slutten av 2013 og i starten av 2014 er blant annet:
 Reduksjon i institusjonstilbudet med to langtidsplasser (reduksjon på ett årsverk)
 Redusert bemanning ved kjøkkenene med til sammen ett årsverk

30

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning, regnskapsåret 2013 (KRD)
Lønn tilknyttet renhold ved institusjoner ble tidligere ført på funksjon 253, mens disse utgiftene etter endringen i
veilederen føres på funksjon 261.
32
Kommunalt disponerte boliger
33
Øvrige inntekter omfatter blant annet kompensasjon for merverdiavgift, refusjon fra staten, fylkeskommunen eller
andre, tilretteleggingstilskudd og andre statlige overføringer.
31
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Renovering og utbygging av bofellesskapet Prestegårdshagen, som medførte nedbemanning
på 2,5 årsverk
Økt egenandel på mat og hjemmetjenester med 10 %

Det er sannsynlig at ovennevnte tiltak, sammen med andre forhold, har bidratt til å redusere netto
driftsutgift i pleie- og omsorgstjenestene fra 2013 til 2014.
I det videre, i tabell 6, 7 og 8, presenteres netto driftsutgifter for de ulike funksjonene; Aktivisering
og servicetjenester, institusjoner og hjemmetjenester.
Tabell 6: Netto driftsutgifter til aktivisering og servicetjenester34, Hemnes kommune 2011-2014
Aktivisering og servicetjenester
(KOSTRA-funksjon 234)

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

Endring
’11-14

2 458 759

1 749 178

1 912 142

1 748 915

-28,9 %

643 094

315 834

355 480

387 008

-39,8 %

Ekstrahjelp

19 234

1 690

5 237

3 910

-79,7 %

Overtid

14 428

4 377

664

0

-100 %

Annen lønn og godtgjørelse

770 798

794 119

852 225

1 139 608

47,8 %

Pensjon m.m.

383 362

310 889

303 592

438 283

14,3 %

Arbeidsgiveravgift

190 249

150 597

165 263

175 704

-7,6 %

Fast lønn
Vikar

Sum lønnsutgifter

4 479 924

3 326 684

3 594 603

3 893 428

-13,1 %

Varer og tjenester

4 140 992

2 606 327

4 445 074

4 029 768

-2,7 %

0

0

0

0

0%

Sum andre utgifter

4 140 992

2 606 327

4 445 074

4 029 768

-2,7 %

Refusjoner/inntekter
Brukerbetalinger
Sykelønnsrefusjoner
Svangerskapsrefusjoner m.m.
Øvrige inntekter

2 430 840
513 055
0
455 134

1 322 892
325 727
0
285 927

2 578 468
230 469
0
1 558 325

2 680 233
247 942
0
1 352 148

10,3 %
-51,7 %
197,1 %

Sum inntekter

3 399 029

1 934 546

4 367 262

4 280 323

25,9 %

NETTO DRIFTSUTGIFT

5 221 887

3 998 465

3 672 415

3 642 873

-30,2 %

Avskrivninger

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012, 2013 og 2014, Hemnes kommune
34

Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmende m.m., aktivisering av
funksjonshemmede barn utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning, transporttjenester,
støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm, vaktmester, vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller
privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og funksjonshemmede, frivillighetssentraler og kommunale
utgifter til frisør og fotpleie til eldre og funksjonshemmede.
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Av tabell 6 ser vi at netto driftsutgifter til aktivisering- og servicetjenester ble redusert fra 2011 til
2014, fra drøye 5,2 millioner til drøye 3,6 millioner. Deler av reduksjonen skyldes reduserte
lønnsutgifter, som i utgangspunktet tyder på en reduksjon i bemanningen.
Kommuneadministrasjonen har imidlertid opplyst at fra og med 2012 ble halvparten av
bemanningen ved institusjonskjøkkenene ført på funksjon 253 (institusjoner) i stedet for funksjon
234. Dette utgjorde tre årsverk, og forklarer langt på vei reduksjonen i lønnsutgiftene. Reduksjonen
i sykepenger og svangerskapsrefusjoner må også ses i lys av dette.
Tabell 6 viser også at inntektene økte fra 2011 til 2014, og mesteparten av denne økningen skjedde
fra 2012 til 2013 på posten øvrige inntekter. Det fremgår av regnskapene til Hemnes kommune for
disse årene at mye av denne økningen kom av økte refusjoner fra staten knyttet til tiltak for
hjemmeboende. Kommuneadministrasjonen har opplyst at denne økningen skyldes betydelig
økning av tilskudd til ressurskrevende tjenester35, blant annet i forbindelse med etablering av
botilbud for en person, kjøp av tjenester og en periode med drift av barnebolig.
Tabell 7, på neste side, viser netto driftsutgift til institusjoner for årene 2011, 2012, 2013 og 2014.
Tabellen viser at netto driftsutgift økte fra drøye 46,3 millioner i 2011 til knappe 57,5 millioner i
2014 – en økning på 24,1 %. Størsteparten av denne økningen skyldes økte lønnsutgifter og vi ser
at økningen først og fremst skjedde fra 2011 til 2012, hvor de samlede lønnsutgiftene økte med
drøye 8,5 millioner. Økningen i fast lønn tyder i utgangspunktet på bemanningsøkning fra 2011 til
2012 - også her må noe av endringen i fast lønn ses i lys av endret regnskapsføring for årsverk
tilknyttet kjøkkenene. Fra 2013 til 2014 ble utgiftene til fast lønn noe redusert, noe som er en
indikasjon på nedbemanning. Dette bør ses i lys av tiltakene gjennom prosjektet «Bærekraftig
utvikling», hvor det i slutten av 2013 og starten av 2014 ble effektuert nedbemanningstiltak innenfor
institusjonstjenestene.
Økningen i utgifter til vikar, ekstrahjelp og overtid var på 28,7 % fra 2011 til 2012. Ifølge
sykefraværsstatistikken var det ikke veldig store forskjeller i sykefraværet ved institusjonstjenestene
mellom de to årene. Kommuneadministrasjonen har opplyst at helsetjenesten i 2012 gjorde
betydelige feilrapporteringer, flere årsverk for leger, ergoterapeuter og fysioterapeuter ble feilaktig
rapportert på institusjonstjenestene (funksjon 253). Dette kan ha hatt betydning for utviklingen i
utgifter til vikar, ekstrahjelp og overtid, dersom noen av disse årsverkene var vikariater. I 2012 var
imidlertid inntektene også høyere, samt at det var en ompostering av avskrivninger 36. Dette gjør at
vi ikke ser betydelig utslag på total netto driftsutgift før i 2013. I 2013 var inntektene betydelig
redusert, samtidig som utgifter til avskrivninger var seks millioner høyere enn året før.
Vi ser også av tabell 7 at utgiftene til varer og tjenester var høye i 2012. Av Hemnes kommunes
regnskap fremgår det at en årsak var at kommunen i 2012 kjøpte tjenester fra andre kommuner knyttet til barnebolig - for drøye 2,4 millioner mer enn året før. Kommuneadministrasjonen har
opplyst at miljøtjenesten i 2011 og halve 2012 drev barnebolig, mens Hemnes kommune i perioden
juli 2012 til begynnelsen av 2013 kjøpte denne tjenesten. Kommuneadministrasjonen har også
opplyst at ved høyere aktivitet, for eksempel beboere med spesielle behov, øker utgiftene til varer
og tjenester. Høye utgifter til varer og tjenester i 2012 må også ses i lys av at det var tre ekstra
kommunale sykehjemsplasser dette året sammenliknet med de andre årene i fireårsperioden, jfr.
tabell 3. Sett perioden 2011 til 2014 under ett, økte utgiftene til varer og tjenester med 10,3 %.

35

Ressurskrevende tjenester omtales nærmere i delkapittel 5.1.4.
Omposteringen innebærer at avskrivningene dette året ble ført et annet sted i regnskapet (funksjon 265), og
fremkommer dermed ikke i netto driftsutgift til institusjoner.
36
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Tabell 7: Netto driftsutgifter til institusjoner37, Hemnes kommune 2011-2014
Institusjoner (KOSTRA-funksjon
253+261)

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

Endring
’11-14

30 227 891

33 113 164

34 162 102
(36 115 263)

33 830 479
(35 778 408)

11,9 %
(18,4 %)

Vikar

6 418 921

8 510 117

5 930 572

7 095 317

10,5 %

Ekstrahjelp

1 187 141

1 633 218

1 339 392

1 407 821

18,6 %

Overtid

2 029 526

2 253 308

1 391 958

1 409 120

-30,6 %

185 283

107 526

2 406 630
(453 469)

2 504 790
(556 861)

1251,9 %
(300 %)

4 477 979

7 108 178

6 342 996

7 325 450

63,6 %

Arbeidsgiveravgift
Sum lønnsutgifter

2 114 377
46 641 118

2 466 878
55 192 389

2 547 344
54 120 994

2 596 261
56 169 238

22,8 %
20,4 %

Varer og tjenester

7 852 542

13 085 945

8 790 061

8 660 744

10,3 %

Avskrivninger

5 796 748

60 156

6 141 165

5 495 607

-5,2 %

13 649 290

13 146 101

14 931 226

14 156 351

3,7 %

8 243 347
2 199 244
725 413
2 789 878

11 206 183
3 624 630
843 979
3 724 323

6 722 870
996 222
601 230
2 739 667

6 978 397
2 086 784
767 922
2 992 857

-15,3 %
-5,1 %
5,9 %
7,3 %

Sum inntekter

13 957 882

19 399 116

11 059 989

12 835 960

-8,0 %

NETTO DRIFTSUTGIFT

46 332 526

48 939 374

57 992 231

57 489 629

24,1 %

Fast lønn

Annen lønn og godtgjørelse

Pensjon m.m.

Sum andre utgifter
Refusjoner/inntekter
Brukerbetalinger
Sykelønnsrefusjoner
Svangerskapsrefusjoner m.m.
Øvrige inntekter

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012, 2013 og 2014, Hemnes kommune

Når det gjelder brukerbetalinger er disse reduserte i løpet av fireårsperioden. Svingningene i
inntektene fra brukerbetalingene i fireårsperioden skyldes langt på vei endret regnskapsføring i
kommunen38. Når vi ser fireårsperioden under ett, er det i hovedsak økning i de samlede
lønnsutgiftene som har bidratt til økningen i netto driftsutgift til institusjoner. Samtidig ble
inntektene redusert i perioden, noe som ytterligere bidrar til økt netto driftsutgift.
37

Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner for eldre og funksjonshemmede med tilhørende tekniske anlegg og
utendørsanlegg. Videre: Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og omsorg i institusjoner og
boformer med heldøgns pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede. I tillegg til døgnopphold inkluderer dette
også dag- og nattopphold samt tidsbegrenset opphold på ulike institusjoner som re-/habilitering og avlastning.
Inkluderer også servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine/kiosk, vaskeri og aktivitør.
38
I 2012 var brukerbetalingene forholdsvis høye, noe som blant annet skyldes at det i 2012 ble regnskapsført inntekter
på rundt 1,1 million for kjøkkenene ved Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste. For de øvrige årene er
brukerbetalingene ved kjøkkenene inntektsført på funksjon 234 (aktiviserings- og støttetjenester). I tillegg ble det i
2012 inntektsført husleieinntekter for nærmere tre millioner kroner på funksjon 261. Av regnskapstallene fremgår det
ingen husleieinntekter i 2014 for funksjon 261, og dette er hovedårsaken til at brukerbetalingene er reduserte i løpet av
fireårsperioden.
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Tabell 8: Netto driftsutgifter til hjemmetjenester 39 i Hemnes kommune 2011-2014
Hjemmetjenester (KOSTRAfunksjon 254)

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

Endring
’11-14

39 749 028

40 542 148

44 955 036

43 601 915

9,7 %

8 254 368

9 814 249

8 731 341

8 574 742

3,9 %

837 343

648 664

395 953

492 920

-41,1 %

1 163 119

1 689 050

1 322 816

865 253

-25,6 %

956 326

785 638

1 121 654

836 872

-12,5 %

Pensjon m.m.

5 725 614

8 636 001

8 030 793

8 797 875

53,7 %

Arbeidsgiveravgift

2 683 605

2 908 490

3 151 734

3 007 727

12,1 %

Sum lønnsutgifter

59 369 403

65 024 240

67 709 327

66 177 304

11,5 %

Varer og tjenester

2 855 057

2 641 410

2 971 867

2 287 663

-19,9 %

147 991

174 309

147 991

0

-100,0 %

Sum andre utgifter

3 003 048

2 815 719

3 119 858

2 287 663

-23,8 %

Refusjoner/inntekter
Brukerbetalinger
Sykelønnsrefusjoner
Svangerskapsrefusjoner m.m.
Øvrige inntekter

739 093
2 831 342
365 052
1 218 938

901 983
4 022 303
939 250
2 643 447

825 046
2 669 662
242 563
2 685 144

847 855
3 836 575
521 109
1 790 680

14,7 %
35,5 %
42,7 %
46,9 %

Sum inntekter

5 154 425

8 506 983

6 422 415

6 996 219

35,7 %

57 218 026

59 332 976

64 406 770

61 468 748

7,4 %

Fast lønn
Vikar
Ekstrahjelp
Overtid
Annen lønn og godtgjørelse

Avskrivninger

NETTO DRIFTSUTGIFT

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012, 2013 og 2014, Hemnes kommune

Av tabell 8 ser vi at netto driftsutgift til hjemmetjenester økte med 7,4 % fra 2011 til 2014, noe som
justert for lønns- og prisvekst innebærer en reduksjon i netto driftsutgift.
De totale lønnsutgiftene i fireårsperioden økte med 11,5 %, noe som justert for lønnsvekst innebærer
et tilnærmet likt nivå på lønnsutgiftene i 2014 og i 2011. Utgiftene til overtid og ekstrahjelp er
redusert i løpet fireårsperioden, samtidig som sykelønnsrefusjonene har økt. Økningen i
sykelønnsrefusjoner skyldes et høyere langtidsfravær i hjemmetjenestene i 2014 sammenliknet med
i 2011. Kommuneadministrasjonen har opplyst at man bevisst forøker å unngå innleie av
vikar/ekstrahjelp eller å bruke overtid dersom det er mulig. Dette er noe av forklaringen på at
utgiftene på disse postene gikk ned i perioden, selv om langtidsfraværet økte. I tillegg har
kommuneadministrasjonen opplyst at det i 2013 ble gjort flere vedtak om effektivisering av
39

Bistand, pleie- og omsorg til hjemmeboende: Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt til personer som bor i eget
hjem (inklusiv tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som
registreres i IPLOS med vedtak knyttet til antall timer per uke.
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hjemmetjenestene som er effektuert via en prosess som starter med redusert innleie av vikarer, og
ender i reduksjon av årsverk.
Utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift har økt i fireårsperioden. Utgiftene til fast lønn økte med
9,7 %, som justert for lønns- og prisvekst indikerer en reduksjon over fireårsperioden. Denne
reduksjonen skjedde fra 2013 til 2014, og bør ses i lys av tiltakene som ble effektuert gjennom
prosjektet «Bærekraftig utvikling».
Utgifter til varer og tjenester samt avskrivninger ble reduserte i fireårsperioden, samtidig som
inntektene økte. Sykelønns- og svangerskapsrefusjonene økte, og inntektene på posten øvrige
inntekter økte også når vi ser fireårsperioden under ett.
Tabell 8 viser at netto driftsutgift til hjemmetjenester økte med drøye syv millioner kroner fra 2011
til 2013, for så å bli redusert med omtrent tre millioner igjen i 2014. Økningen i netto driftsutgift
var på 7,4 % fra 2011 til 2014 – en liten reduksjon justert for lønns- og prisvekst.
5.1.4 Ressurskrevende tjenester
Hemnes kommune har i likhet med de fleste andre av landets kommuner innbyggere som mottar
ressurskrevende tjenester. Dette er tjenester som ytes til personer med omfattende hjelpebehov,
eksempelvis kan de ha behov for heldøgns pleie. Staten gir refusjon til kommunene for 80 % av
utgiftene per mottaker, over et bestemt innslagspunkt40. Tabell 9 viser antall mottakere av
ressurskrevende tjenester samt netto utgift og egenutgift knyttet til disse tjenestene i 2011-2014. Av
tabellen ser vi at antallet mottakere av ressurskrevende tjenester var på det høyeste i Hemnes i 2012
og 2013, mens antallet sank betydelig i 2014. Kommunens egenutgift (utgifter etter at refusjon er
trukket fra), var høyest i 2013 og lavest i 2014.
Tabell 9: Ressurskrevende tjenester: Antall mottakere 41 og kommunal egenutgift. 2011-2014

2011
2012
2013
2014

Antall
tjenestemottakere
6
7
7
4

Netto utgift
8 729 000
12 469 000
11 567 000
6 889 000

Egenutgift (etter
refusjon)
6 234 000
7 954 000
7 971 000
4 515 000

Egenutgift per
mottaker
1 039 000
1 135 000
1 138 714
1 128 750

Kilde: Helsedirektoratet/KomRev NORD

40

Innslagspunktet er en bestemt sum som fastsettes hvert år, og har økt jevnt fra 2011 til 2014.
I Hemnes kommunes årsmelding for 2011 er det opplyst at kommunen hadde fem mottakere av ressurskrevende
tjenester. I revisjonsuttalelsen er antallet oppgitt å være seks mottakere av ressurskrevende tjenester.
41
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Oppsummering regnskapstall – Hemnes kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenester
Regnskapstallene viser at netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester økte fra ca. 108,8
millioner kroner i 2011 til omtrent 122,6 millioner kroner i 2014. Det innebærer en økning på
omtrent 13,8 millioner kroner – eller 12,7 %. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester ble
redusert med 3,4 millioner fra 2013 til 2014. Ser man fireårsperioden under ett og justerer for lønnsog prisvekst, var kommunens netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester omtrent den samme i
2014 som i 2011.
Når vi ser nærmere på de enkelte tjenestetilbudene, slik de er definert av KOSTRA, ser vi at netto
driftsutgifter til aktivisering- og støttetjenester er redusert i løpet av fireårsperioden. I hovedsak
skyldes dette endring i regnskapsføringen fra og med 2012, hvor halvparten av bemanningen ved
institusjonskjøkkenene ble ført på funksjon 253 (institusjoner) i stedet for funksjon 234. Dette
utgjorde tre årsverk, og forklarer langt på vei reduksjonen i lønnsutgiftene. I tillegg økte inntektene
i fireårsperioden – i hovedsak i form av økte statlige refusjoner tilknyttet tiltak for hjemmeboende.
Netto driftsutgifter til institusjoner har i fireårsperioden økt med i overkant av 11 millioner –
tilsvarende omtrent 24 %. Totale lønnsutgifter står for den største utgiftsøkningen, med en økning
på omtrent 9,5 millioner i løpet av fireårsperioden. Utgiftene til fast lønn økte i fireårsperioden –
selv om vi justerer for lønns- og prisstigning. Noe av dette forklares av den endrede
regnskapsføringen tilknyttet tre årsverk ved kjøkkenene. Utgiftene til fast lønn ble redusert fra 2013
til 2014. Økningen i pensjonsutgiftene var betydelig i fireårsperioden.
Netto driftsutgifter til hjemmetjenester i Hemnes kommune økte med 7,4 % i perioden 2011-2014.
Fra 2011 til 2013 var det en økning på netto driftsutgift til hjemmetjenester fra omtrent 57,2
millioner kroner til 64,4 millioner kroner, altså i overkant av syv millioner kroner (12,5 %).
Størsteparten av denne økningen skyldtes økte lønnsutgifter, i hovedsak på grunn av økning i fast
lønn og pensjon. Fra 2013 til 2014 ble imidlertid netto driftsutgift til hjemmetjenester redusert med
i underkant av tre millioner kroner, noe som gjør at netto driftsutgift til hjemmetjenester i
fireårsperioden sett under ett økte med 7,4 % - en reduksjon justert for lønns- og prisvekst.
Reduksjonen i netto driftsutgift fra 2013 til 2014 skyldes reduksjon i utgifter til vikar, overtid, annen
lønn og godtgjørelse og varer og tjenester. På inntektssiden var det en liten økning i
brukerbetalinger, og sykelønns- og svangerskapsrefusjoner var høyere enn året før. Innsparingene
må ses i lys av kommuneadministrasjonens opplysninger om at man forsøker å redusere innleie av
vikarer/bruk av overtid dersom det er mulig, og at denne prosessen ender i en reduksjon av årsverk
ved hjemmetjenestene.
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Sammenliknende KOSTRA-analyse

I det videre sammenlikner vi KOSTRA-indikatorer for Hemnes kommune, KG3, Aure kommune,
Lesja kommune og landets øvrige kommuner utenom Oslo.
Tabell 10: Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester (i 1000 kr), 2011-2014, Hemnes kommune

Netto driftsutgift,
pleie- og
omsorgstjenester
KOSTRA
Tabell 5 (regnskap)

2011
1832 Hemnes

2012
1832 Hemnes

2013
1832 Hemnes

2014
1832 Hemnes

109 073
108 772

112 347
112 270

126 169
126 071

122 664
122 601

Kilde: KOSTRA og Hemnes kommunes regnskap 2011, 2012, 2013 og 2014

KOSTRA-tallene for netto driftsutgift presentert i tabell 10 utgjør grunnlaget for indikatorene som
blir presentert i det videre. Tabell 10 viser at det er marginale forskjeller mellom KOSTRA-tallene
og regnskapstallene (presentert i tabell 5) for netto driftsutgift, pleie- og omsorgstjenester i Hemnes
kommune for årene 2011, 2012, 2013 og 2014. Tallene fra de to ulike kildene viser lik utvikling i
netto driftsutgift for pleie- og omsorgstjenestene i Hemnes kommune. Vi ser at netto driftsutgift
økte med omtrent 13,5 millioner i perioden 2011-2014, og at netto driftsutgift særlig økte fra 2012
til 2013. Fra 2013 til 2014 ble netto driftsutgift noe redusert.
5.2.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering
Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen «velger»
å bruke på de enkelte tjenesteområdene. Ved å se på hvor stor andel av kommunens netto
driftsutgifter som går til det enkelte tjenesteområdet får vi en første indikasjon på kommunens
prioritering av de ulike tjenesteområdene. Diagram 1 viser fordelingen av total netto driftsutgift i
2014 på de ulike tjenesteområdene i Hemnes kommune.
Diagram 1: Fordeling av netto driftsutgifter i Hemnes kommune, 2014. Enhet: Prosent 42
4,8

3,1

10,2

4,6

Administrasjon og styring
11,5

Barnehage
Grunnskoleopplæring

Helse og omsorg
Sosialtjenester

Barnevern
24,9

Kultur

47,6

Kilde: KOSTRA

42

Beregningstekniske forhold i KOSTRA gjør at det totale antallet prosent i diagrammet overstiger 100.
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Diagram 1 viser at tjenesteområdet «helse og omsorg»43 utgjorde den klart største andelen av
Hemnes kommunes totale netto driftsutgift i 2014, etterfulgt av tjenesteområdet
«grunnskoleopplæring». Det er typisk for landets kommuner at disse to tjenesteområdene står for
de største utgiftsandelene.
Tabell 11 viser netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i prosent av kommunenes totale netto
driftsutgifter for Hemnes kommune, KG3 og landet u/Oslo for årene 2011, 2012, 2013 og 2014. Vi
ser av tabellen at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene har utgjort en stadig større andel
av Hemnes kommunes totale netto driftsutgift i fireårsperioden. Netto driftsutgift til pleie- og
omsorgstjenestene har utgjort en større andel av total netto driftsutgift i Hemnes kommune
sammenliknet med gjennomsnittene for KG3 og landet u/Oslo. Denne tendensen er vedvarende og
tiltakende, netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenestene utgjorde relativt sett en større andel av
total netto driftsutgift i Hemnes kommune i 2014 enn i sammenlikningsenhetene. Forventningen
utledet fra behovsprofilen i delkapittel 5.1.1 var at Hemnes kommune skulle prioritere pleie- og
omsorgstjenester noe høyere enn KG3. Tallene i tabell 11 ser langt på vei ut til å bekrefte en slik
høyere prioritering.
Tabell 11: Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter, 2011-2014

Enhet

2011

2012

2013

2014

Hemnes kommune
KG3
Landet u/Oslo

36,3
33,3
31,2

35,7
33,4
31,6

40,7
33
30,7

41,2
34,4
31,5

Kilde: KOSTRA

Av tabell 10 ser vi at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene ble redusert fra 2013 til 2014,
med rundt 3,5 millioner. Samtidig ser vi i tabell 11 at andelen av totale netto driftsutgifter som gikk
til pleie- og omsorgstjenester økte fra 2013 til 2014. Dette forholdet skyldes at kommunens totale
netto driftsutgifter ble redusert fra 2013 til 2014, og denne reduksjonen var større enn reduksjonen
i netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester.
Tabell 12: Prioriteringsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene, 2014

Prioritering, pleie og
omsorgstjenester
Netto driftsutgifter pr, innbygger i
kroner, pleie- og omsorgstjenesten,
konsern
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg
pr. innbygger 80 år og over, konsern
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg
pr. innbygger 67 år og over, konsern

1832
Hemnes
2014
27 090

KG3
2014
22 699

1576
Aure
2014
22 269

0512
Lesja
2014
21 190

Landet uten
Oslo
2014
16 404

430 400

396 107

339 197

329 285

372 276

138 447

128 017

113 553

111 940

113 094

Kilde: KOSTRA

Tabell 12 viser at Hemnes kommunes netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og
omsorgstjenesten, i 2014 var høyere enn for samtlige sammenlikningsenheter. Hemnes kommune
prioriterer pleie- og omsorgstjenestene høyere enn KG3, noe som kan forklares av demografiske
forhold44. Hemnes kommune prioriterer videre pleie- og omsorgstjenester høyere enn
Området «Helse og omsorg» inkluderer i KOSTRA også forebygging, helsestasjons – og skolehelsetjeneste, annet
forebyggende helsearbeid, diagnose, behandling og re-/habilitering, medfinansiering somatiske tjenester (fra og med
2013) og akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (fra og med 2013).
44
Jf. delkapittel 5.1.1.
43
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sammenlikningskommunene, noe som må skyldes andre forhold enn demografiske.
Indikatorverdiene for perioden 2011-2013 viser at Hemnes i disse årene prioriterte pleie- og
omsorgstjenestene høyere enn sammenlikningsenehetene gjorde, justert for befolkningsstørrelsen i
kommunen.
De to nederste indikatorene i tabell 12 er netto driftsutgifter per innbygger 80 år og over og 67 år
og over. På disse to indikatorene lå Hemnes kommune høyere enn samtlige av
sammenlikningsenhetene, og dette gjaldt også i årene 2011-2013. Her er utgiftene fordelt på
innbyggere i målgruppen og årsaken til at Hemnes kommune hadde høyere indikatorverdier skyldes
derfor andre forhold enn befolkningssammensetning. En mulig årsak kan være at Hemnes kommune
ga pleie- og omsorgstjenester til en større andel av målgruppa sammenliknet med KG3. Som vi
kommer tilbake til i delkapittel 5.2.2 ser ikke dette ut til å være hele forklaringen.
Diagram 2: Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og eldre, 2011-2014
160000
140000

Hemnes

120000
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Kilde: KOSTRA

Diagram 2 viser at Hemnes kommunes netto driftsutgift til pleie og omsorg pr. innbygger over 67
år har vært høyere enn gjennomsnittet for sammenlikningsenhetene KG3 og Landet utenom Oslo.
Særlig i 2013 var Hemnes kommunes ressursbruk per innbygger i målgruppen betydelig høyere enn
sammenlikningsenhetene. I 2014 avtok ressursbruken i Hemnes noe, samtidig som den økte for de
tre sammenlikningsenhetene. Sammenlikningskommunene Aure og Lesja hadde i alle fire årene en
lavere netto driftsutgift per innbygger 67 år og eldre sammenliknet med både Hemnes kommune og
KG3.
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Prioritering av de ulike tjenestetypene
Tabell 13: Andel av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenestene, fordelt etter underområde, 2014

Prioritering, pleie- og omsorgstjenester
Institusjoner (f253+261) – andel av
netto driftsutgifter til plo, konsern
Tjenester til hjemmeboende (f254) –
andel av netto driftsutgifter til plo,
konsern
Aktivisering, støttetjenester (f234) –
andel av netto driftsutgifter til plo,
konsern

1832
Hemnes
2014
46,9

KG3
2014
49,6

1576
Aure
2014
43,1

0512
Lesja
2014
47,3

Landet
uten Oslo
2014
44,7

50,1

46,9

54,6

46,8

50,1

3,0

3,6

2,3

5,9

5,2

Kilde: KOSTRA

Tabell 13 indikerer at Hemnes kommune prioriterte tjenester til hjemmeboende noe høyere enn
gjennomsnittet for KG3 i 2014. Netto driftsutgift til institusjonstjenester sto i samme år for en noe
lavere andel av netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Hemnes kommune enn
gjennomsnittet for KG3. Dette tyder på at Hemnes har et mer «hjemmetjenesteorientert»
tjenestetilbud enn gjennomsnittet for KG3. Det samme gjelder for Aure kommune. Også i perioden
2011-2013 var Hemnes – etter indikatorverdiene å dømme – en mer «hjemmetjenesteorientert»
pleie- og omsorgsorientert kommune enn gjennomsnittlig. Hemnes kommunes prioritering av
tjenester til hjemmeboende var noe avtakende i perioden, mens prioriteringen av
institusjonstjenester var tiltakende.45 Av tabellen ser vi også at aktivisering og støttetjenester
utgjorde en lavere andel av total netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Hemnes enn for
sammenlikningsenhetene, med unntak av Aure kommune. Prioriteringen av aktivisering og
støttetjenester i Hemnes kommune var avtakende i fireårsperioden46.
Oppsummering prioritering
Samlet sett gir prioriteringsindikatorene i dette delkapittelet grunnlag for å konkludere med at
Hemnes kommune i perioden 2011 til 2014 prioriterte pleie- og omsorgstjenester høyere enn
sammenliknbare kommuner. Hemnes kommunes prioritering av pleie- og omsorgstjenester var
tiltakende i perioden, sett som andel av netto driftsutgift.
Hemnes kommune hadde en relativt sett større primær målgruppe for pleie- og omsorgstjenestene i
de fire årene enn KG3. Dette forklarer at kommunen brukte mer ressurser på tjenestene enn
gjennomsnittlig for KG3 i fireårsperioden. At Hemnes kommune i samtlige år brukte mer ressurser
enn gjennomsnittlig i KG3 på pleie- og omsorgstjenester per innbygger i den primære målgruppen,
kan skyldes en høyere kvalitet enn gjennomsnittlig i tjenestene som gis. En annen mulig forklaring
er at Hemnes kommune ga tjenester til flere av sine innbyggere i den primære målgruppen enn hva
som var gjennomsnittet for KG3 i perioden. Dekningsgradene vi viser til i delkapittel 5.2.2 tyder
imidlertid på at det ikke er store forskjeller mellom Hemnes og KG3 på dette området, alle
aldersgruppene sett under ett. En annen mulig forklaring kan være hvor stort omfang det er på
tjenestene hver enkelt tjenestemottaker mottar. Vi kommer tilbake til dette i delkapittel 5.2.3.

45

I 2011 utgjorde tjenester til hjemmeboende (funksjon 254) en større andel av netto driftsutgift til pleie- og
omsorgstjenester – 52,5 %. Tilsvarende andel for institusjoner (funksjon 253 og 261) var i 2011 42,7 %.
46
I 2011 var andelen av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester knyttet til aktivisering og støttetjenester på
4,8 %.
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Hemnes kommune prioriterte i fireårsperioden tjenester til hjemmeboende høyere enn
gjennomsnittlig for KG3, men i avtakende grad. Institusjonstjenester ble i fireårsperioden prioritert
lavere enn gjennomsnittlig for KG3, men i tiltakende grad. Prioriteringen av aktivisering og
støttetjenester var avtakende i perioden og lavere enn gjennomsnittet for KG3.
5.2.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader
KOSTRA-indikatorene for dekningsgrader sier noe om hvor stor andel av målgruppen for et
tjenesteområde som mottar aktuell tjeneste.47 Tabell 14 viser tre dekningsgradsindikatorer for
hjemmetjenestene i Hemnes kommune og sammenlikningsenhetene i 2014. Av tabellen ser vi at
sammenliknet med KG3 ga Hemnes kommune hjemmetjenester til færre av sine innbyggere i
intervallene 0-66 år og 67-79 år. For aldersgruppen over 80 år ga Hemnes kommune
hjemmetjenester til en større andel av sine innbyggere sett i forhold til KG3. I perioden ga Aure og
Lesja hjemmetjenester til henholdsvis flere og færre av sine innbyggere i alle aldersgrupper enn
Hemnes kommune. KOSTRA-tallene for 2011, 2012 og 2013 viser at Hemnes kommune i hele
fireårsperioden ga hjemmetjenester til flere av innbyggerne sine i alderen 80 år og over i
fireårsperioden, sammenliknet med KG3. Samtidig viser KOSTRA-tallene at antall mottakere av
hjemmetjenester i alle tre aldersintervallene som fremkommer i tabell 14, er redusert i Hemnes i
løpet av fireårsperioden.48
I sammenlikningen av dekningsgrader er det relevant å ta hensyn til ulik befolkningssammensetning
i sammenlikningsenhetene. I kapittel 5.1.1 så vi at Hemnes kommune hadde en tilnærmet lik andel
av sin befolkning i aldersgruppen 67 år og over som kommunene Aure og Lesja. De tre kommunene
hadde en noe høyere andel av sine innbyggere i denne aldersgruppen enn KG3. Når vi korrigerer
for ulik befolkningssammensetning, ga Hemnes kommune i 2014 hjemmetjenester til en noe større
andel av sine innbyggere i aldersgruppen 67 år og over49, sammenliknet med KG3.
Tabell 14: Antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere i ulike aldersintervaller, 2014

Dekningsgrader,
hjemmetjenester
Mottakere av hjemmetjenester,
pr. 1000 innb. 0-66 år
Mottakere av hjemmetjenester,
pr. 1000 innb. 67-79 år
Mottakere av hjemmetjenester,
pr. 1000 innb. 80 år og over

1832
Hemnes
2014
15

KG3
2014
23

1576
Aure
2014
35

0512
Lesja
2014
13

Landet
u/Oslo
2014
20

83

91

89

79

69

404

384

425

343

333

Kilde: KOSTRA

47

Andel tjenestemottakere i alt av total befolkning, var av sammenlikningsenhetene i 2014 størst i Aure kommune
(7,89 %) og lavest i Lesja kommune (5,63 %). I KG3 var andelen 6,58 %, mens den i Hemnes kommune var 6,47 %.
48
I 2011 var det 497 mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbygger 80 år og over.
49
Hemnes kommune ga hjemmetjenester til en større andel av sine innbyggere i aldersgruppen 67-79 år og 80 år og
over.
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Tabell 15: Andelsindikatorer for institusjonsbeboere og institusjonsplasser, 2014

Dekningsgrader,
institusjonstjenester

Andel innbyggere 67 år og over
som er beboere på institusjon
Andel innbyggere 67-79 år som
er beboere på institusjon
Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon
Plasser i institusjon i prosent av
innbyggere 80 år og over
Andel beboere i institusjon av
antall plasser (belegg)

1832
Hemnes

KG3

1576
Aure

0512
Lesja

2014
5,1

2014
6,3

2014
4

2014
3,7

Landet
uten
Oslo
2014
5,1

1,3

1,7

..

..

1,5

13

15,8

12

10,9

13,4

17,5

21,2

16,3

23,4

18,4

97,7

94,2

86,2

69,8

…

Kilde: KOSTRA

Tabell 15 viser dekningsgradindikatorer for institusjonstjenestene i Hemnes kommune og
sammenlikningsenhetene for 2014. De tre første indikatorene i tabellen viser at Hemnes kommune
i 2014 hadde en lavere andel av sine innbyggere over 67 år som beboere på institusjon sammenliknet
med KG3 og dette gjelder for alle de tre aldersintervallene som fremkommer i tabellen.
Sammenliknet med KG3 hadde Hemnes i hele fireårsperioden en lavere andel av sine innbyggere i
aldersgruppen 67 år og over som beboere på institusjon – også når vi korrigerer for ulik
befolkningssammensetning. Den nederste raden i tabellen viser en liten overkapasitet, altså
institusjonsplasser som ikke var i bruk, i institusjonstjenesten i Hemnes kommune. Sammenliknet
med sammenlikningsenhetene hadde Hemnes kommune i 2014 likevel det høyeste belegget på sine
institusjonsplasser av alle kommunene og gruppene som sammenliknes i tabell 15. Belegget på
institusjonsplassene har økt i fireårsperioden50, noe som kan ses i lys av at
kommuneadministrasjonen har opplyst at det i forbindelse med samhandlingsreformen har blitt økt
behov for institusjonsplasser.

Oppsummering dekningsgrader
Dekningsgradene, forstått som andel tjenestemottakere i målgruppen, var i Hemnes kommunes
hjemmetjenester i fireårsperioden noe lavere enn gjennomsnittet for KG3 i aldersgruppene 0-66 år
og 67-79 år. Når det gjelder andelen mottakere av hjemmetjenester i målgruppen 80 år og over var
den i fireårsperioden høyere i Hemnes enn i KG3. Imidlertid ble differansen mellom Hemnes og
KG3 betydelig mindre i løpet av fireårsperioden når det gjelder mottakere av hjemmetjenester per
tusen innbygger i alderen 80 år og over. Når vi korrigerer for ulik befolkningssammensetning, ga
Hemnes kommune i 2014 hjemmetjenester til en større andel av sine innbyggere i aldersgruppen 67
år og over, sammenliknet med KG3.
I fireårsperioden hadde Hemnes, sammenliknet med KG3, en lavere andel av sine innbyggere i
målgruppen som beboere på institusjon. Hemnes kommune hadde i perioden et høyere belegg på
sine institusjonsplasser enn sammenlikningsenhetene.

50

Det foreligger ikke tall for denne dekningsgradsindikatoren for Hemnes i 2011, men i 2012 var andelen beboere i
institusjon av antall plasser 95,4 %.
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5.2.3 KOSTRA-indikatorer for produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer
KOSTRA-indikatorene for produktivitet skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å
produsere en tjeneste. Flere produktivitetsindikatorer angir kostnad per produsert enhet av en gitt
tjeneste, og kan forstås som enhetskostnader. I denne sammenhengen er «enhetene» i indikatorene
oppholdsdøgn, tjenestemottakere eller kommunale institusjonsplasser. Tabell 16 viser fem
produktivitetsindikatorer for tjenesteområdet pleie- og omsorg for Hemnes kommune og
sammenlikningsenhetene for årene 2011 og 2012, mens tabell 17 viser de samme
produktivitetsindikatorene for årene 2013 og 2014.
Tabell 16: Korrigert brutto driftsutgift og antall årsverk per mottaker av pleie- og omsorgstjenester, 2011-2012

Produktivitet,
pleie- og omsorgstjenester

Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, konsern
Årsverk eksl. fravær i brukerrettede
tjenester pr. mottaker
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker
av hjemmetjenester (i kroner), konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass,
konsern
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon,
konsern
Produktivitet,
pleie- og omsorgstjenester

Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, konsern
Årsverk eksl. fravær i brukerrettede
tjenester pr. mottaker
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker
av hjemmetjenester (i kroner), konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass,
konsern
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon,
konsern

1832
Hemnes

KG3

1576
Aure

0512
Lesja

2011
380 601

2011
330 152

2011
295 953

2011
392 944

Landet
uten
Oslo
2011
331 875

0,56

0,46

0,42

0,6

0,48

221 598

183 917

182 192

250 832

197 133

1 025 759

913 030

994 735

736 774

886 198

2903

2660

2602

2191

2607

1832
Hemnes

KG3

1576
Aure

0512
Lesja

2012
404 942

2012
361 150

2012
293 195

2012
472 534

Landet
uten
Oslo
2012
359 358

0,6

0,49

0,39

0,66

0,48

243 184

204 134

182 884

310 471

214 853

1 052 554

996 483

903 359

819 161

955 590

3359

2833

2769

2529

2807

Kilde: KOSTRA

Den første produktivitetsindikatoren i tabell 16 viser korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av
kommunale pleie- og omsorgstjenester. Hemnes kommune hadde høyere verdi på denne indikatoren
enn samtlige sammenlikningsenheter, med unntak av Lesja, i 2011 og 2012. Av tabell 17 fremgår
det at dette også gjelder for 2013, mens Hemnes kommune i 2014 hadde høyere korrigerte brutto
driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester enn samtlige
sammenlikningsenheter. Dette er en indikasjon på en under gjennomsnittlig produktiv drift av pleieog omsorgstjenestene i Hemnes kommune sammenliknet med sammenliknbare kommuner, over de
fire årene sammenlikningen gjelder.
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Den andre indikatoren i tabell 16 og 17 viser årsverk eksklusiv fravær i brukerrettede tjenester per
mottaker. I årene 2011-2013 hadde Hemnes kommune et høyere antall årsverk i brukerrettede
tjenester per mottaker enn sammenlikningsenhetene, med unntak av Lesja kommune. I 2014 var
verdien på denne indikatoren høyere i Hemnes enn i samtlige sammenlikningsenheter. Differansen
mellom Hemnes kommune og KG3 økte i fireårsperioden på denne produktivitetsindikatoren. Vi så
i delkapittel 5.1.2 at antallet tjenestemottakere i Hemnes kommune er redusert i fireårsperioden. Når
antall årsverk eksklusiv fravær i brukerrettede tjenester per mottaker har økt i fireårsperioden,
skyldes dette at antallet tjenestemottakere har sunket raskere enn antall årsverk i tjenestene.
Tabell 17: Korrigert brutto driftsutgift og antall årsverk per mottaker av pleie- og omsorgstjenester, 2013-2014

Produktivitet,
pleie- og omsorgstjenester

Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, konsern
Årsverk eksl. fravær i brukerrettede
tjenester pr. mottaker
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker
av hjemmetjenester (i kroner), konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass,
konsern
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon,
konsern
Produktivitet,
pleie- og omsorgstjenester

Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, konsern
Årsverk eksl. fravær i brukerrettede
tjenester pr. mottaker
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker
av hjemmetjenester (i kroner), konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass,
konsern
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon,
konsern

1832
Hemnes

KG3

1576
Aure

0512
Lesja

2013
460 290

2013
366 435

2013
295 819

2013
466 072

Landet
uten
Oslo
2013
370 270

0,61

0,48

0,39

0,66

0,49

275 566

206 755

179 765

317 575

223 077

988 211

767 419

981 105

1 164 875 1 026 316

3711

3029

3183

2223

2927

1832
Hemnes

KG3

1576
Aure

0512
Lesja

2014
491 175

2014
397 389

2014
317 595

2014
444 167

Landet
uten
Oslo
2014
395 421

0,65

0,49

0,41

0,6

0,49

291 936

233 692

194 199

293 404

239 788

1 042 289

788 258

1 039
336

3352

3007

…

1 169 054 1 043 681

3698

3229

Kilde: KOSTRA

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester var i hele fireårsperioden høyest i
Lesja kommune, sammenliknet med de øvrige kommunene og gruppene som inngår i tabell 16 og
17. I 2014 var forskjellen mellom Hemnes kommune og Lesja kommune marginal. Med unntak av
Lesja kommune, var det Hemnes kommune som hadde høyest korrigerte brutto driftsutgifter per
mottaker av hjemmetjenester i fireårsperioden. Hemnes kommunes korrigerte brutto driftsutgifter
per mottaker av hjemmetjenester var i perioden betydelig høyere enn KG3. Dette indikerer at driften
av hjemmetjenestene var under gjennomsnittlig produktiv i Hemnes, sammenliknet med i
sammenliknbare kommuner, i 2011-2014.
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Når det gjelder produktivtetsindikatoren per kommunale institusjonsplass i tabell 16 og 17, viser
den en høyere verdi for Hemnes kommune enn samtlige sammenlikningsenheter for alle fire årene.
Noe av forklaringen på dette kan være at vi i kapittel 5.2.1 så at sammenlikningsenhetene hadde
lavere belegg på sine institusjonsplasser. En institusjonsplass som står ledig betyr lavere utgifter
knyttet til denne plassen. Hemnes kommune har i gjennomsnitt flere av sine institusjonsplasser i
bruk til enhver tid.
Den siste produktivitetsindikatoren i tabell 16 og 17 – utgifter per oppholdsdøgn i institusjon – sier
noe om utgiftene tilknyttet faktiske oppholdsdøgn. Det vil si at utgifter tilknyttet plasser som står
tomme ikke er inkludert. Hemnes kommune hadde høyere utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
enn samtlige sammenlikningsenheter i hele fireårsperioden. Dette er også en indikasjon på lavere
produktivitet sammenliknet med sammenliknbare kommuner.
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Produktivitet i hjemmetjenestene
Tabell 18: Produktivitetsindikator og utdypende tjenesteindikator, hjemmetjenester, 2011-2012

Produktivitet og utdypende
tjenesteindikatorer, hjemmetjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av hjemmetjenester (i
kroner), konsern
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, praktisk bistand
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
i uken. Brukere utenfor institusjon.
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 67-79 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og
over
Produktivitet og utdypende
tjenesteindikatorer, hjemmetjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av hjemmetjenester (i
kroner), konsern
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, praktisk bistand
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
i uken. Brukere utenfor institusjon.
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 67-79 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og
over

2011
183 917

1576
Aure
2011
182 192

0512
Lesja
2011
250 832

Landet
uten Oslo
2011
197 133

5,2

6,5

5,6

5,6

7,4

1,9

4,7

3,6

3,5

4,7

5,8

9,1

7

6,6

9,6

27,4

16,5

..

…

19

12

10,4

..

..

12,1

13,8

10,9

..

..

11,6

1832
Hemnes
2012
243 184

KG3
2012
204 134

1576
Aure
2012
182 884

0512
Lesja
2012
310 471

Landet
uten Oslo
2012
214 853

6,2

7,2

5,5

7

7,9

1,8

4,6

4,4

3,7

4,7

6,8

9,7

7,6

7,8

9,8

32,3

17,5

7,4

…

19,1

9,6

10,6

13,3

..

12,8

12

11,1

14,9

..

11,8

1832
Hemnes
2011
221 598

KG3

Kilde: KOSTRA

Tabell 18 og 19 viser produktivitetsindikator og utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester
i Hemnes kommune og sammenlikningsenehetene for henholdsvis årene 2011-2012 og 2013-2014.
Produktivitetsindikatoren, som også ble vist i tabell 16 og 17, viser at Hemnes hadde lavere
produktivitet (høyere kostnader per mottaker av hjemmetjenester) enn sammenlikningsenhetene,
med unntak av Lesja.
De to første utdypende tjenesteindikatorene i tabellene viser gjennomsnittlig tildelte timer per uke
med praktisk bistand og hjemmesykepleie. Vi ser at Hemnes kommune sammenliknet med KG3
hadde et lavere gjennomsnittlig antall tildelte timer med både praktisk bistand og hjemmesykepleie
i alle de fire årene. Også gjennomsnittlig antall tildelte timer til brukere utenfor institusjon var lavere
i Hemnes enn i KG3 i alle fire årene.
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Tabell 19: Produktivitetsindikator og utdypende tjenesteindikator, hjemmetjenester, 2013-2014

Produktivitet og utdypende
tjenesteindikatorer, hjemmetjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av hjemmetjenester (i
kroner), konsern
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, praktisk bistand
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i
uken. Brukere utenfor institusjon.
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 67-79 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og
over
Produktivitet og utdypende
tjenesteindikatorer, hjemmetjenester
Korrigerte brutto driftsutgifter pr.
mottaker av hjemmetjenester (i
kroner), konsern
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, praktisk bistand
Gjennomsnittlig antall tildelte timer
per uke, hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i
uken. Brukere utenfor institusjon.
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 67-79 år
Andel hjemmetj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og
over

2013
206 755

1576
Aure
2013
179 765

0512
Lesja
2013
317 575

Landet
uten Oslo
2013
223 077

5,7

7,3

5,2

7,9

8,5

2,9

5,1

4,9

2,7

4,7

7,5

10

7,6

8,1

10,2

34,9

17,5

6,3

…

19,5

11,3

11,7

11,6

…

13,2

12,5

11,3

18,1

..

12,1

1832
Hemnes
2014
291 936

KG3
2014
233 692

1576
Aure
2014
194 199

0512
Lesja
2014
293 404

Landet
uten Oslo
2014
224 725

4,3

7,4

5,4

6,9

9,2

2,9

5,1

3,8

3

4,7

6,7

10

6,8

7,2

10,5

39,6

19,6

…

..

19,8

14

12,3

..

..

13,7

11,3

10,9

..

..

12,7

1832
Hemnes
2013
275 566

KG3

Kilde: KOSTRA

De tre siste indikatorene i tabell 18 og 19 viser hvor stor andel av hjemmetjenestemottakerne som
hadde omfattende bistandsbehov, delt inn etter aldersgruppene 0-66 år, 67-79 år og 80 år og over.
Sammenliknet med KG3 hadde Hemnes kommune i alle fire årene en betydelig større andel
tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov i aldersgruppen 0-66 år. For de to øvrige
aldersgruppene har det i fireårsperioden vært mindre forskjeller mellom Hemnes og KG3 når det
gjelder andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov.
Når Hemnes kommune har høyere korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester,
og samlet sett har en noe høyere andel av hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov,
skulle en i utgangspunktet forvente at gjennomsnittlig antall tildelte timer var høyere i Hemnes
kommune. Dette er ikke tilfellet. På spørsmål til kommuneadministrasjonen om tallene for
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gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke i tabell 19 stemmer, har de opplyst at det pågår et internt
arbeid med å kvalitetssikre arbeidet med IPLOS51-kartlegging og presisering av timebruk i
enkeltvedtak. Det foreligger ikke tall i KOSTRA for Hemnes kommune når det gjelder andel
brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov. I tabell 20 presenteres imidlertid tall for
andel av alle brukere av pleie- og omsorgstjenester som har omfattende bistandsbehov.
Tabell 20: Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov, 2011-2014

Produktivitet og utdypende
tjenesteindikatorer

1832
Hemnes

KG3

1576
Aure

0512
Lesja

Andel av alle brukere som har
omfattende bistandsbehov, 2011
Andel av alle tjenestemottakere som har
omfattende bistandsbehov, 2012
Andel av alle tjenestemottakere som har
omfattende bistandsbehov, 2013
Andel av alle tjenestemottakere som har
omfattende bistandsbehov, 2014

28

24

24,7

21,7

Landet
uten
Oslo
23,7

27,1

23,7

20,1

29,7

23,7

27,4

23,7

21,3

26,1

23,8

30,7

24,8

20,4

23,3

24,2

Kilde: KOSTRA

Tabell 20 viser andelen av alle brukere av pleie- og omsorgstjenester som har omfattende
bistandsbehov for årene 2011, 2012, 2013 og 2014. Hemnes kommune hadde en høyere andel
brukere med omfattende bistandsbehov enn sammenlikningsenhetene i 2011, 2013 og 2014. I 2012
hadde Lesja kommune den høyeste andelen brukere med omfattende bistandsbehov. Differansen
mellom Hemnes kommune og sammenlikningsenhetene var størst i 2014. Tjenestemottakere med
omfattende bistandsbehov innebærer som regel større ressursinnsats per mottaker enn
gjennomsnittet. For Hemnes kommune ser dette ut til å gjøre seg gjeldende både i
institusjonstjenestene og hjemmetjenestene dersom vi ser på korrigert brutto driftsutgift per
mottaker av de to tjenestene. Dette er en av flere faktorer som kan bidra til lavere produktivitet i
tjenestene.
Tabell 21 på neste side viser antall mottakere av ressurskrevende tjenester i Hemnes kommune,
Lesja kommune, Aure kommune og gjennomsnittet for KG3, for årene 2011-2014. Tabellen viser
også antallet mottakere pr. 1000 innbygger i enhetene. Sammen med andel av brukere med
omfattende bistandsbehov, kan antallet mottakere av ressurskrevende tjenester si noe om
brukermassen i kommunens pleie- og omsorgstjenester.
Av tabell 21 ser vi at Hemnes kommune i årene 2011, 2012 og 2013 hadde flere mottakere av
ressurskrevende tjenester enn kommunene Lesja og Aure, per tusen innbygger. I disse årene var
antallet mottakere per 1000 innbyggere relativt likt for Hemnes og KG3. I 2014 hadde Hemnes
kommune færre mottakere av ressurskrevende tjenester enn både sammenlikningskommunene Lesja
og Aure og gjennomsnittet for KG3. I produktivitetsindikatoren korrigert brutto driftsutgift per
mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester gir refusjonene for ressurskrevende tjenester seg
ikke utslag i indikatorverdien. I og med at antallet mottakere av ressurskrevende tjenester per 1000
innbygger var tilnærmet likt for Hemnes kommune og KG3 i årene 2011, 2012 og 2013, har ikke
dette vesentlig betydning i produktivitetssammenlikningen mellom de to enhetene i disse årene.

51
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Tabell 21: Ressurskrevende tjenester: Antall mottakere og kommunens nettoutgift, 2011-2014

2011
Kommune
/
gruppe

Antall
mottakere

Antall
mottakere
pr. 1000
innb.

Hemnes

6

1,31

Lesja

2

0,91

Aure

3

0,85

4,41

1,39

Gj.snitt
KG3

2012
Netto
utgift

8729
000
4237
000
4188
000

Antall
mottakere

Antall
mottakere
pr. 1000
innb.

7

1,52

3

1,4

4

1,12

4,92

1,54

2013
Netto
utgift

1246
9000
6812
000
6089
000

Antall
mottakere

Antall
mottakere
pr. 1000
innb.

7

1,54

3

1,45

4

1,12

5,11

1,54

2014
Netto
utgift

1157
6000
7569
000
5953
000

Antall
mottake
re

Antall
mottake
re
pr. 1000
innb.

4

0,88

3

1,46

4

1,13

5,28

1,59

Kilde: Helsedirektoratet, SSB og KomRev NORD

Diagram 3: Korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester, 2011-2014
600000
500000

Hemnes
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0
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Kilde: KOSTRA

Diagram 3 viser utviklingen i korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, 2011-2014. Av diagrammet ser vi at det er marginale forskjeller mellom KG3
(rødt) og landet uten Oslo (grått). Hemnes kommune (blått) hadde høyere korrigert brutto driftsutgift
per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester enn de to sammenlikningsenhetene alle fire
årene, og differansen økte i løpet av fireårsperioden. Dette indikerer en lavere og avtakende
produktivitet i Hemnes kommunes pleie- og omsorgstjenester, sammenliknet med KG3. I 2014 var
differansen mellom Hemnes kommune og gjennomsnittet for KG3 betydelig – i overkant av 90 000
kr. per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester.
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Oppsummering produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer
På bakgrunn av KOSTRA-tallene og drøftingene i delkapittel 5.2.3 kan vi trekke følgende
konklusjoner:




Hemnes kommune fremstår som mindre produktiv enn gjennomsnittet,
sammenliknet med KG3 innenfor både institusjonstjenester og hjemmetjenester
Produktiviteten i Hemnes kommunes pleie- og omsorgstjenester, målt som
korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester, var avtakende i fireårsperioden

Lavere produktivitet i tjenestene kan skyldes at andelen av alle brukere som har omfattende
bistandsbehov i hele fireårsperioden har vært høyere i Hemnes kommune enn i
sammenlikningsenhetene. Som forklart i kapittel 3 tar ikke produktivitetsindikatorene høyde for
ulik kvalitet i tjenestetilbudet. Kommuneadministrasjonen har opplyst at pleie- og
omsorgstjenestene er relativt dyre å drive i kommunen, blant annet på grunn av organiseringen med
to sektorer (Hemnesberget og Korgen omsorgstjeneste) som begge har et fullverdig tilbud; kjøkken,
sykehjem, hjemmetjeneste med videre. Kommuneadministrasjonen gir uttrykk for at dette gir et
kvalitativt godt tilbud, men at det er dyrt å drive. I tillegg har kommuneadministrasjonen påpekt at
sykehjemmene er relativt tungdrevne, på grunn av den bygningsmessige utformingen. Eksempelvis
viste de til at sykehjemmene går over flere plan.
Produktivitetsindikatoren for antall årsverk i brukerrettet tjeneste, eksklusiv fravær, viser at Hemnes
kommune driver sine pleie- og omsorgstjenester med en større bemanning per mottaker enn hva
sammenlikningsenhetene52 gjør. Dette er en viktig forklaring på hvorfor Hemnes kommune fremstår
som mindre produktiv enn sammenlikningsenhetene. Det kan være flere forklaringer på at
bemanningen i Hemnes kommune er høyere enn i sammenlikningsenhetene. Det kan skyldes at
sammenlikningsenhetene har en organisering av tjenestetilbudet som gir stordriftsfordeler.
Brukermassens behov har ofte betydning for bemanningen, og dermed produktiviteten. Andelen av
alle brukere med omfattende bistandsbehov var høyere i Hemnes kommune enn i
sammenlikningsenhetene i perioden 2011-201453. Sammenlignet med KG3 var andelen
hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov i aldersgruppen 0-66 år betydelig høyere
i Hemnes i hele fireårsperioden. Likevel var gjennomsnittlig tildelte timer hjemmetjenester lavere i
Hemnes kommune i hele fireårsperioden – sammenliknet med KG3. Det gir grunn til å tro at tallene
for gjennomsnittlig antall tildelte timer i hjemmetjenestene er beheftet med feil, og at behov i
brukermassen er noe av forklaringen på lavere produktivitet i tjenesten i Hemnes kommune.

52

Med unntak av Lesja kommune for årene 2011, 2012 og 2013.
Med unntak av i 2012, da var andelen av alle brukere med omfattende bistandsbehov høyest i Lesja kommune av
sammenlikningsenhetene.
53
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5.2.4 Oppsummering sammenliknende KOSTRA-analyse
Prioriteringsindikatorene gir grunnlag for å konkludere med at Hemnes kommune i perioden 2011
til 2014 prioriterte pleie- og omsorgstjenester høyere enn sammenliknbare kommuner. Sett som
andel av netto driftsutgift var prioriteringen av tjenesteområdet tiltakende i fireårsperioden. En
høyere prioritering av tjenesteområdet sammenliknet med sammenlikningsenhetene kan skyldes
flere forhold, eksempelvis at kommunen har flere tjenestemottakere, at hver tjenestemottaker mottar
tjenester av større omfang eller at tjenestene holder høy kvalitet.
Indikatorene for dekningsgrader viser at Hemnes kommune, korrigert for ulik
befolkningssammensetning, i fireårsperioden ga hjemmetjenester til en noe større andel av sine
innbyggere i aldersgruppen 67 og over sammenliknet med KG3. For aldersgruppen 0-66 år ga
Hemnes kommune hjemmetjenester til en lavere andel av sine innbyggere enn KG3. Sammenliknet
med KG3 hadde Hemnes kommune i perioden en lavere andel av sine innbyggere i målgruppen som
beboere på institusjon.
Hemnes kommune fremstår som mindre produktiv enn gjennomsnittet i KG3 innenfor både
institusjons- og hjemmetjenester. Målt som korrigert brutto driftsutgift pr mottaker av kommunale
pleie- og omsorgstjenester var produktiviteten i kommunens pleie- og omsorgstjenester avtakende i
fireårsperioden.
Hemnes kommune fremstår altså med en høyere prioritering av tjenesteområdet - samt med lavere
produktivitet i tjenestetilbudet – sammenliknet med KG3. Bemanningen er den viktigste
innsatsfaktoren i tjenestetilbudet, og vi så i kapittel 5.1 at lønnsutgifter utgjør en stor andel av netto
driftsutgifter for tjenesteområdet. Produktivitetsindikatoren for antall årsverk i brukerrettet tjeneste,
eksklusiv fravær, viser at Hemnes kommune driver sine pleie- og omsorgstjenester med en større
bemanning per mottaker enn hva sammenlikningsenhetene gjør. Dette kan være et resultat av en
bevisst prioritering av høyere bemanningstetthet, eller det kan være utløst av behov i brukermassen.
Andelen av alle brukere med omfattende bistandsbehov var høyere i Hemnes kommune enn i
sammenlikningsenhetene i fireårsperioden. Samtidig var gjennomsnittlig antall tildelte timer i
hjemmetjenestene lavere i Hemnes kommune i hele fireårsperioden – sammenliknet med KG3.
Dette gir grunn til å tro at tallene for gjennomsnittlig antall tildelte timer i hjemmetjenestene er
beheftet med feil, og at behov i brukermassen er noe av forklaringen på at Hemnes kommune
prioriterer tjenesteområdet høyere og har lavere produktivitet i tjenestetilbudet. Et relativt
desentralisert tjenestetilbud – og dermed smådriftsulemper - kan også bidra til å forklare noe av
forskjellene mellom Hemnes kommune og KG3. Vi understreker at KOSTRA-tallene ikke tar
hensyn til eventuelle forskjeller i kvalitet i tjenestetilbudet.
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RESSURSBRUK - STYRING OG KONTROLL

Har ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren i Hemnes kommune vært under tilfredsstillende styring og kontroll?
Revisjonskriterier






Administrasjonssjefen i Hemnes kommune må hvert år legge frem for politisk behandling
forslag til økonomiplan og forslag til årsbudsjett
Administrasjonssjefen i Hemnes kommune må hvert år legge frem for politisk behandling
årsregnskap og årsberetning.
Administrasjonen skal hver måned legge frem for formannskapet en rapport på
enhetsnivå
Administrasjonssjefen i Hemnes kommune må legge fram hovedrapport for
kommunestyret 31. mars og 31. august hvert år, som inneholder en grundig
gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjett
Administrasjonen skal legge frem for kommunestyret melding om eventuelle endringer
som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag

Kilder: Kommuneloven §§ 23, 44, 45, 47 og 48, budsjettforskriften § 10, budsjett- og økonomiplanreglement for
Hemnes kommune og økonomireglement for Hemnes kommune

6.1
Økonomiplan og årsbudsjett
Revisors funn
Økonomiplan for perioden 2011 – 2014 ble lagt fram for kommunestyret 6.1.2011 i sak 1/11.
Samtidig ble årsbudsjettet for 2011 lagt fram og behandlet. Årsbudsjettet for 2011 og
økonomiplanen for perioden 2011 – 2014 ble vedtatt med endringer.
Kommunestyret i Hemnes behandlet 15.12.11 i sak 52/11 budsjettet for 2012 og økonomiplanen for
perioden 2012 – 2015. Årsbudsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012 - 2015 ble med endringer
ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
Budsjettet for 2013 og økonomiplanen for perioden 2013 – 2016 ble behandlet i kommunestyret
13.12.12 i sak 79/12. Hele budsjettet og økonomiplanen ble med endringer ble enstemmig vedtatt
av kommunestyret.
Kommunestyret i Hemnes behandlet i sak 79/13 i møtet 12.12.13 økonomiplanen for perioden 2014
– 2017 og årsbudsjettet for 2014. Økonomiplanen for perioden 2014 – 2017 ble vedtatt med en
rammekorreksjon på omsorgsområdet på kr 1 000 000.
Revisor vurdering
Basert på ovennevnte funn tilknyttet økonomiplaner og årsbudsjetter er revisors vurdering at
administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å hvert år legge frem for politisk behandling
forslag til økonomiplan og forslag til årsbudsjett. Revisor påpeker imidlertid at årsbudsjettet for
2011 ble vedtatt etter utgangen av 2010, noe som er i strid med kommuneloven § 45, nr.1.54
54

Kommuneloven § 45, nr. 1 «Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det
kommende kalenderår.»
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6.2
Årsregnskap og årsberetning
Revisors funn
Årsregnskap
Administrasjonen la frem Hemnes kommunes årsregnskap for 2011 for kommunestyret i sak 25/12
i møte 19.6.2012. Hemnes kommunes årsregnskap for 2011 ble enstemmig vedtatt av
kommunestyret.
Årsregnskapet for 2012 ble lagt frem for kommunestyret og behandlet 20.6.13 i sak 37/13.
Kommunestyret godkjente enstemmig Hemnes kommunes årsregnskap for 2012.
Hemnes kommunes årsregnskap for 2013 ble lagt frem og behandlet av kommunestyret 17.6.2014
i sak 1/14. Årsregnskapet for 2013 ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
Kommunens regnskap for 2014 ble lagt frem og behandlet i kommunestyret 16.6.2015 i sak 13/15.
Et enstemmig kommunestyre godkjente kommunens regnskap for 2014.
Årsmeldinger
Revisors funn
Årsmeldingene inneholder opplysninger om forhold som gjelder drift, regnskap og
tjenesteproduksjon av de ulike enhetene i Hemnes kommune. Vi omtaler kun opplysninger som
fremkommer av årsmeldingene for 2011, 2012, 2013 og 2014 som er av betydning for
driftsregnskapet til omsorgstjenesten. Årsmeldingene inneholder også beskrivelser av
tjenesteproduksjonen i omsorgstjenesten, herunder blant annet bemanning, kompetanse,
sykefravær, omfang på tjenestene med mer. Vi henviser til årsmeldingene for nærmere beskrivelser
av tjenesteproduksjonen innenfor omsorgstjenesten for de ulike årene.
Årsmeldingen for 2011
Årsmeldingen for 2011 ble lagt frem for kommunestyret 19.6.2010 i sak 26/12. Formannskapets
forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt og årsmeldingen fra 2011 ble godkjent.
Driftsregnskapet
Korgen omsorgstjeneste hadde i 2011 et regnskapsmessig mindreforbruk som utgjorde kr 382 000.
I løpet av 2011 hadde tjenesten et merforbruk på utgifter til personell på grunn av overtidsbruk og
ekstra innleie av personale. Budsjettert innsparing som ikke fullt ut lot seg realisere hadde også ført
til merforbruk på driftsutgifter, mens tjenesten hadde merinntekter fra brukerbetalinger tilknyttet
institusjonsopphold og salg av mat til hjemmeboende.
Hemnesberget omsorgstjeneste hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 293 000, som ifølge
årsmeldingen nesten i sin helhet skyldtes merinntekter på brukerbetalinger. Mindreforbruk på
utgifter til personell og overforbruk på øvrige driftsutgifter utlignet hverandre. Mindreforbruk på
lønn skyldtes at enhetsleder var i permisjon samt redusert drift på dagrehabiliteringen. Overforbruk
på øvrige driftsutgifter skyldtes nødvendige innkjøp av større art, samt et sparetiltak på innkjøp som
enheten ikke hadde klart å innfri.
Miljøtjenesten hadde et regnskapsmessig merforbruk på kr 474 000. Enheten hadde i utgangspunktet
en budsjettramme som skulle dekke de aktiviteter enheten hadde pr 1.1.2011. Kommunestyret
vedtok imidlertid i sak 8/11 i møte 23.3.11 en økning av personellressurser med 2,28 årsverk i
forbindelse med økt behov for bistand hos en tjenestemottaker. Kommunestyret bevilget ikke ekstra
midler, men forutsatte at utgifter på kr 1 250 000 skulle bli dekket av enhetens eget budsjett. Totalt
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sett ble det negative avviket betydelig lavere enn de ekstra påløpte utgiftene, noe som ifølge
årsmeldingen skyldtes at enheten hadde hatt noe økte inntekter og samtidig gjennomført en stram
praksis med hensyn til innleie og bruk av personellressurser.
Årsmeldingen for 2012
Årsmeldingen for 2012 ble lagt fram for kommunestyret 20.6.2013 i sak 38/13. Formannskapets
innstilling var at den skulle godkjennes av kommunestyret og innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viste et totalt avvik mellom regnskap og budsjett på –kr 1 554 000 for hele
omsorgstjenesten. Alle tre sektorene hadde ifølge årsmeldingen slitt med høyt sykefravær og mange
vakanser, lite vikarer og et betydelig avvik på overtid. Enheten ble omorganisert i 2012 og
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester ble etablert. Et nytt tilbud til utskrivningsklare
pasienter, kostnadsberegnet til 1 million kroner, ble finansiert innenfor enhetens egen
budsjettramme. Miljøtjenesten hadde et avvik som skyldtes ny mottaker av ressurskrevende
tjenester med behov for nødvendige akuttiltak. Tjenesten hadde planlagt reduksjon i bruk av
nattevakt ved et bofellesskap, men dette hadde ikke latt seg gjennomføre. Det var ikke blitt foretatt
budsjettregulering for å finansiere tiltakene innenfor Miljøtjenesten. Korgen omsorgstjeneste
(KOM) hadde hatt et avvik som i hovedsak skyldtes tiltak for utskrivningsklare pasienter. Tjenesten
hadde også hatt flere korttidspasienter enn Hemnesberget omsorgstjeneste (HOM). Avgang på en
bruker av omsorgslønn i løpet av året hadde finansiert ekstra innleie av personell i tjenestetilbudet
til mottakere av ressurskrevende tjenester.
Hemnesberget omsorgstjeneste startet i mai 2012 med et prosjekt hvor grunnbemanningen ble økt.
Dette ble finansiert av sykelønnsrefusjoner. Dagrehabiliteringen hadde hatt redusert drift hele året,
noe som i årsmeldingen trekkes frem som hovedårsaken til at sektoren endte med et mindreforbruk.

Årsmeldingen for 2013
Årsmeldingen for 2013 ble lagt fram for kommunestyret til behandling i møte 17.6.2014 ved sak
2/14 og ble enstemmig godkjent.
Driftsregnskapet
Fra driftsregnskapet 2013 refererer årsmeldingen at omsorgtjenesten hadde et positivt resultat på kr
627 118 etter at et uspesifisert rammekutt på kr 1,02 millioner kroner var inndekket. Hovedgrunnen
til mindreforbruket var effekten av sparetiltak, god jobb med utskrivningsklare pasienter og få
døgnmulkter, samt at Miljøtjenesten fikk en million kroner mer enn budsjettert i tilskudd til
mottakere av ressurskrevende tjenester. Tjenesten hadde også lagt ned et betydelig arbeid for å
redusere sykefraværet.

Årsmeldingen for 2014
Årsmeldingen for 2014 ble lagt fram for kommunestyret til behandling i møte 16.6.2015 i sak 14/15
og ble enstemmig vedtatt.
Driftsregnskapet
Det regnskapsmessige resultatet var et positivt avvik på kr 5 849 247 mellom regulert budsjett og
endelig regnskap. Omsorgstjenesten hadde i 2014 hatt god budsjettdisiplin i hele enheten. Tjenesten
hadde lyktes med sine ambisjoner om å redusere utgiftene. Ifølge årsmeldingen hadde iherdig
arbeid, uventede inntekter og stopp i enkelttjenester bidratt til resultatet. Størstedelen av
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mindreforbruket skyldtes at det var budsjettert med for høy premiesats til pensjon, noe enheten ikke
har innflytelse på. I tillegg hadde Miljøtjenesten hatt flere ledige leiligheter i bofellesskapene, og
dermed kunnet redusere innleie av vikarer. Tjenesten hadde fått vel en million kroner mer i tilskudd
for mottakere av ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Alle tre sektorene hadde jobbet aktivt
med å redusere vikar- og overtidsbruk. Tjenesten hadde ifølge årsmeldingen hatt stor
oppmerksomhet mot sykefraværet, samt at alt av kursvirksomhet hadde vært på et minimum. Andre
forhold som ifølge årsmeldingen hadde bidratt til resultatet var at kommunen kun hadde hatt én
døgnmulkt til sykehuset, vedtak om omsorgslønn hadde opphørt tidlig på året og et årsverk på 0,4
hadde vært vakant hele året.
Revisors vurdering
Basert på ovennevnte funn tilknyttet årsregnskap og årsmeldinger er revisors vurdering at
administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å hvert år legge frem for politisk behandling
årsregnskap og årsberetning.

6.3
Månedlige rapporteringer på enhetsnivå
Revisors funn
Revisor har etterspurt dokumentasjon på månedlige rapporteringer fra enhetene – herunder
omsorgstjenesten - til formannskapet i Hemnes kommune. Vi har fått opplyst fra økonomisjefen i
Hemnes kommune at administrasjonen aldri har avlagt tolv rapporter per år. Økonomisjefen
opplyste at det er behov for revisjon av økonomireglementet, da praksis ikke alltid er i tråd med
reglementet. Det er planlagt en slik revisjon av reglementet og ifølge økonomisjefen skal den
forhåpentligvis være gjennomført mot slutten av 2016. Videre opplyste økonomisjefen at praksis er
at rapportering normalt starter i mars (for januar og februar) med opphold for ferie, og at det ikke
blir laget rapporter etter oktober. Rapporteringspraksisen har ifølge økonomisjefen vært diskutert
med formannskapet. De rapporteringene som er gjort fra administrasjonen til politikerne er ifølge
økonomisjefen rapporteringene vi omtaler nærmere i delkapittel 6.4.
Revisors vurdering
Basert på ovennevnte funn tilknyttet månedlige rapporteringer på enhetsnivå er revisors vurdering
at administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å hver måned legge frem for
formannskapet en rapport på enhetsnivå.
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Hovedrapporteringer gjennom året

Revisors funn
Rapporteringer i 2011
I kommunestyrets møte 15.12.2011, sak 47/11, la administrasjonen fram regnskapsrapporteringen
«Akkumulert reelt avvik januar – september - kr 2.743.000». Rapporten viser avvik mellom
periodens budsjett og periodens regnskap. Administrasjonen hadde ikke laget prognose for totalt
avvik for hele året. Avvik som skyldes periodiseringsfeil eller feilføringer har ikke betydning for
resultatet.
For utviklingen i forholdet mellom budsjett og regnskap viser rapporteringen utviklingen innenfor
de tre sektorene som utgjør omsorgstjenesten. Alle beløpene som blir omtalt når det gjelder
regnskapsrapporteringen er i hele tusen kroner.
Tabell 22: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2011

94 Miljøtjenesten
95 Korgen
omsorgstjeneste
96 Hemnesberget
omsorgstjeneste

Budsjett
201155
23 119
38 950

Buds(end)
201156
25 918
40 165

Per.b(end)
201157
20 114
29 593

Regnskap58
2011
22 126
28 446

Avvik59
(per.)
-2 010
1 144

Reelt
avvik60
-500
0

28 686

29 497

21 695

20 644

1 052

0

Kilde: «Akkumulert reelt avvik januar – september - kr 2.743.000», Hemnes kommune

I avviksforklaringen fremgår det blant annet at det reelle avviket for Miljøtjenesten skyldes at
tjenesten har tilbud til en mottaker av ressurskrevende tjenester som ikke er finansiert med nye
midler. Saksutredningen viser til kommunestyre-sak 8/11 hvor det ble vedtatt finansiering innenfor
egne rammer. Etter enhetens vurdering var det ikke realistisk å klare dette. Noe kunne dekkes inn
ved hjelp av redusert innleie ved fravær, men mer forbruket ville bli mer synlig utover året. Det
store regnskapsmessige merforbruket skyldtes ifølge avviksforklaringen ikke–regnskapsførte
tilskudd fra staten og ikke-regnskapsførte bevilgninger. Det foreslåtte tiltaket for å oppnå bedre
budsjettstyring var å redusere innleie av personell ved fravær.
For Korgen omsorgstjeneste viser saksutredningen til et merforbruk på posten personalutgifter med
kr 30 800 på grunn av ekstra innleie og overtid. Som årsaker ble det i rapporteringen oppgitt en
enkeltbruker med behov for tett oppfølging, samt ferieavvikling som hadde ført til mye overtid.
Tjenesten hadde merforbruk på driftsutgiftene med kr 169 800 til tross for innsparing blant annet på
kurs og reiseutgifter. Tjenesten hadde også hatt merutgifter til nødvendig utstyr, serviceavtaler,
reparasjoner og innbytte av leasingbiler. På inntektssiden hadde tjenesten merinntekter på kr
200 600 som et resultat av høyere inntektsgrunnlag på brukerbetaling i institusjon. For Korgen
omsorgstjeneste var det foreslåtte tiltaket i rapporteringen å gjennomføre minimalt med innkjøp for
å realisere mest mulig av innsparingen på driften.

55

Opprinnelig budsjett for 2011
Endret budsjett for 2011 som følge av budsjettreguleringer
57
Periodisert endret budsjett
58
Regnskapet 2011 på rapporteringstidspunktet
59
Periodisert avvik, viser avviket mellom periodisert budsjett og regnskapet
60
Reelt avvik er akkumulert avvik for rapporteringsperioden og viser avvik mellom budsjett og regnskap som ikke
kan forklares av feilføringer, periodiseringsfeil eller andre forhold som ikke har betydning for resultatet.
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Hemnesberget omsorgstjeneste rapporterte om inntekter i balanse. Driftsutgiftene viste et
merforbruk på 139 500, til tross for innsparing på blant annet kurs og reiseutgifter. Tjenesten hadde
også hatt merutgifter ved bytte av leasingbiler, samt utgifter til mat, medisiner og oppvaskmaskin.
Posten personalutgifter hadde hatt et mindreforbruk på 139 500, noe som ifølge rapporteringen
skyldtes redusert aktivitet på grunn av sykefravær og permisjoner. Også for Hemnesberget
omsorgstjeneste var det foreslåtte tiltaket i rapporteringen å gjennomføre minimalt med innkjøp for
å realisere mest mulig av innsparingen på driftsutgiftene.
Rapporteringen «Akkumulert reelt avvik januar – september - kr 2.743.000» inneholder også
oversikt over årsverk, vakanser og sykefravær for den perioden rapporteringen omfatter.
Rapporteringer i 2012
I 2012 la administrasjonen fram to regnskapsrapporteringer for kommunestyret. Rapporten
«Akkumulert reelt avvik januar – mai – kr 2 225 000» ble lagt fram for kommunestyret 19.6.2012 i
sak 30/12. Tabell 23 viser situasjonen for omsorgstjenesten ved utgangen av mai 2012, tallene er i
hele tusen.
Tabell 23: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2012 (1)

OMSORG

Budsjett Per.b(end) Regnskap Avvik
(per.)
2012
2012
2012
104 778 45 407
43 595
1 813

Reelt
avvik
281

Kilde: «Regnskapsrapport 2012 Akkumulert reelt avvik januar – mai - kr 2.225 .000», Hemnes kommune

Avviksforklaringen for perioden januar til og med mai 2012 viste vedrørende Miljøtjenesten til at
det fortsatt var knyttet usikkerhet til barneboligdriften, og at vedtatt reduksjon av en nattevakt i
Prestegårdshagen ikke lot seg gjennomføre med dagens boligmodell. De øvrige driftsutgiftene var
ifølge avviksforklaringen i balanse.
Korgen omsorgstjeneste hadde et mindreforbruk på kr 51 193, noe som ifølge avviksforklaringen
skyldtes merinntekt på vederlag for sykehjemsopphold på grunn av overbelegg. I tillegg hadde det
ikke vært BPA-tiltak en periode. Sektoren hadde hatt merforbruk på ekstra innleie av personale til
demente og til utskrivningsklare pasienter, mens de øvrige driftsutgiftene var i balanse.
Hemnesberget omsorgstjeneste hadde et mindreforbruk på kr 276 627. Årsaken var ifølge
avviksforklaringen betydelig vikarbruk, hvor vikarer mottok lavere lønn enn faste ansatte som var
sykemeldte. Dette ga et mindreforbruk på lønn. I tillegg hadde innleie av vikarer blitt redusert i
forbindelse med vikarprosjekt samt at sektoren hadde lærling og praktikanter. Pause i BPA61-tiltak
hadde også medvirket til mindreforbruket. Sektoren hadde merforbruk på innkjøp, det hadde blitt
gjort flere store innkjøp (senger, oppvaskmaskin med mer) som ifølge avviksforklaringen ikke
kunne unngås.
Tildelingskontoret hadde et merforbruk på kr 46 614, som ifølge avviksforklaringen skyldtes at
tiltaket ikke var budsjettert.
For Omsorgstjenesten samlet var det et mindreforbruk på kr 281 206. Det var vedtatt at enheten
skulle redusere driften med en million kroner i 2012, noe den pågående omorganiseringen skulle
bidra til. Ifølge avviksforklaringen skyldtes mindreforbruket pr 1.6.12 i hovedsak tilfeldige faktorer,
og bare i liten grad konkrete tiltak. I tillegg trekker rapporteringen fram at samhandlingsreformen
så langt hadde ført til reduserte inntekter og økte utgifter til innkjøp. Reformen hadde ikke gitt økte
61

Brukerstyrt personlig assistent
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lønnskostnader. Enheten leide i liten grad inn ekstrahjelp i forbindelse med utskrivningsklare
pasienter, og hadde ved utgangen av mai bare hatt ett døgn med mulkt. Tiltak for Omsorgstjenesten
i avviksforklaringen var å gjennomføre omorganiseringen så raskt som mulig, på best mulig måte
og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.
Rapporten «Regnskapsrapport 2012 Akkumulert avvik januar – september kr 2 423 000» ble lagt
frem for formannskapet 23.10.12 og for kommunestyret 13.12.12. Av protokollen fra
formannskapsmøtet fremgår det at rådmannen leverte ut regnskapsrapporten og gikk gjennom den.
Avviket pr dato var 2 423 000. Protokollen fra kommunestyrets møte viser at rapporten ble
behandlet som en orienteringssak uten eget saksnummer og at rapporten ble delt ut under møtet.
Rapportens generelle kommentarer er de samme som i tidligere rapporter. Tabell 24 viser
situasjonen for Omsorgstjenesten ved utgangen av september 2012, tallene er i hele tusen.
Tabell 24: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2012 (2)

OMSORG

Budsjett Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik
2012
2012
2012
2012
(per.)
104 778 106 791
78 784
78 126
658

Reelt
avvik
476

Kilde: «Regnskapsrapport 2012 Akkumulert reelt avvik januar – september kr 2.423 .000», Hemnes kommune

Rapporten oppgir at årsaken til avviket innenfor omsorgstjenesten er et mindreforbruk på lønn som
skyldes redusert drift på dagrehabilitering og fokus på redusert innleie ved fravær. Et
bemanningsprosjekt (HOM-prosjektet) blir også oppgitt som årsak til det positive avviket. Øvrige
driftsutgifter viste merforbruk og ifølge avviksforklaringen var årsakene innkjøp av utstyr til
sentrene, i tillegg til kjøp av institusjonstjenester for funksjonshemmede barn. Et høyere vederlag
enn det som hadde vært budsjettert for institusjonsopphold hadde ført til merinntekter.
Under tiltak er det opplyst at enheten ventet på faktura for tjenester som var kjøpt fra KOA62 og
Frikult63 på kr 1 277 000 for resten av 2012. Enheten måtte resten av året praktisere tilnærmet
innkjøpsstopp for å klare mest mulig av de ventede utgiftene innenfor egne rammer. Unntatt fra
innkjøpsstopp var tilfeller hvor det kunne være spørsmål om liv og helse.
Rapporteringer i 2013
I 2013 la administrasjonen frem for kommunestyret til sammen fem rapporteringer om den
økonomiske utviklingen gjennom året. «Regnskapsrapport 2013 Akkumulert reelt avvik Januar februar 2013 – kr 404.000» ble lagt fram for kommunestyret 18.4.2013 ved sak 24/13. Tabellen
nedenfor viser den økonomiske situasjonen for Omsorgstjenesten ved utgangen av februar 2013,
tallene er i hele tusen.
Tabell 25: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2013 (1)

OMSORG

Budsjett Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik
2013
2013
2013
2013
(per.)
109 810 109 810
19 447
18 742
704

Reelt
avvik
225

Kilde: «Regnskapsrapport 2013 Akkumulert reelt avvik januar – februar -kr 404 .000», Hemnes kommune

Omsorgstjenesten hadde per 1.3.13 et positivt avvik på kr 225 200. Hovedårsaken var mindreforbruk
på lønnsutgifter tilsvarende kr 929 509. Mindreforbruket skyldtes ifølge avviksforklaringen blant
annet to sparetiltak; 0,8 årsverk var vakant og 1,28 årsverk vakant – med innleie ved behov. I tillegg
62

KOA = Kvæfjord opplevelser og avlastning AS. Et privat helse- og omsorgstilbud som tilbyr ulike tjenester til
kommuner, offentlige etater og private over hele landet. (Opplyst i e-post fra Hemnes kommune, datert 9.12.15)
63
Frikult er en privat organisasjon som omsorgstjenesten i Hemnes kjøper tjenester fra. I denne sammenhengen gjaldt
det kjøp av tjenester til en ungdom med spesielle behov. Se for øvrig http://:frikult.no/omsorg.
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var sykefraværet redusert med 3,8 prosentpoeng fra januar 2012. Det var også pause på BPA-vedtak
og mindre bruk av hjemmehjelp. Driftsutgiftene viste et merforbruk på 679 782, som blant annet
skyldtes at MIL hadde utgifter knyttet til en bruker på kr 250 000 i januar som i noen grad kunne
ses i sammenheng med mindreforbruket på lønn. Merforbruk på Frikulttjenester og døgnbøter fra
2012 skulle dekkes av sparing på kurs, reiser og hotellopphold. Driftsinntektene var kr 24 523 lavere
enn budsjettert, noe som skyldtes lavere brukerbetaling enn budsjettert.
«Regnskapsrapport 2013 Akkumulert reelt avvik Januar – mai –kr 3.078.000» ble lagt frem for
kommunestyret ved sak 50/13 den 20.6.2013.
Tabell 26: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2013 (2)

OMSORG

Budsjett Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik
2013
2013
2013
2013
(per.)
109 810 110 260
48 931
48 135
797

Reelt
avvik
0

Kilde: «Regnskapsrapport 2013 Akkumulert reelt avvik januar – mai -kr 3.078.000», Hemnes kommune

Ovenstående tabell viser at Omsorgstjenesten ikke hadde reelt avvik ved utgangen av mai. Enheten
hadde på rapporteringstidspunktet fast innleie av personale i forbindelse med en tjenestemottaker
på KOM, et tiltak som kostet kr 50 000 pr måned. Ifølge avviksforklaringen ville dette tiltaket
vedvare. Enheten hadde også iverksatt et nytt tilbud innen BPA som ikke var finansiert. Merutgifter
på kr 190 000 skyldtes at HOM hadde hatt ekstra innleie av personale i forbindelse med
ressurskrevende tjenester, et tiltak som var avsluttet.
Under tiltak i avviksforklaringen fremgår det at enhetens rammer var blitt redusert med 3,02
millioner kroner i 2013. Sykefraværsarbeidet hadde gitt forventet effekt, og ifølge
avviksforklaringen ventet nå utfordringene med å holde nede både fraværet og de utgiftene som
fulgte med. En annen utfordring var den øvrige nedskjæringen på vel en million. På dette området
var enheten så vidt i mål og arbeidet hardt for å holde økonomien i balanse. Driften var ifølge
rapporteringen fortsatt stram, alle innkjøpene ble vurdert og bemanning/innleie av vikarer ble
vurdert fortløpende.
«Regnskapsrapport 2013 Akkumulert reelt avvik Januar – august – kr 8.606.000» ble lagt frem for
kommunestyret 24.10.13 ved sak 60/13.
Tabell 27: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2013 (3)

Budsjett Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik
2013
2013
2013
2013
(per.)

Reelt
avvik

Reelt
avvik
Helår
0

Omsorgstjenesten 109 810
110 260
69 350
70 187
-837
-490
Kilde: «Regnskapsrapport 2013 Akkumulert reelt avvik januar – august -kr 3.078.000», Hemnes kommune

Rapportens kommentarer til den økonomiske situasjonen per utgangen av august gikk blant annet
ut på at budsjettrammene var redusert med 3,1 millioner kroner i 2013. Sykefraværet var ifølge
rapporteringen fremdeles lavt, men tjenesten var ikke helt i rute med den totale forventede
innsparingen. Tjenesten slet med å innfri uspesifiserte rammekutt, og det hadde vært nødvendig å
sette i verk nye tiltak i alle tre sektorene. Vakante stillinger over lang tid hadde utløst mye bruk av
overtid og hjemmevakter. Enheten hadde inntektssvikt på BPA-tilskudd, samtidig som den fikk
merinntekt i tilskudd for mottakere av ressurskrevende tjenester for 2012, utbetalt i 2013. Det
periodiserte beløpet for tilskudds utbetalingen var tatt inn i regnskapet og gjorde avviket mindre enn
det ellers ville vært.

Side: 47

KomRev NORD IKS

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

Som korrigerende tiltak vurderte enheten vakante stillinger og redusert innleie fortløpende. Andre
tiltak var reduserte ledsagermidler, endret tjenestenivå, reduserte opplærings- og kompetansetiltak,
reduserte innkjøp, intensivt sykefraværsarbeid, vakante stillinger. I tillegg skulle enheten enten
starte med effektivisering eller prosess på alle tiltak som var vedtatt i 2012. Hvis omsorgstjenesten
lyktes med alle tiltakene, ville den ifølge rapporteringen «[…]komme så å si i balanse i 2013.»
Rapportens stipulerte avvik for hele året var null.
«Regnskapsrapportering» ble lagt fram for kommunestyret ved sak 74/13 den 12.12.2013. Ifølge
utskrift fra protokollen ble regnskapsorienteringen gjennomført i møtet, og rapporten ble enstemmig
tatt til orientering.
Økonomisk ståsted 2013
I tillegg til de nevnte rapportene ble også rapporten «Økonomiplan 2014 – 2017 Økonomisk ståsted
august 2013» lagt fram for kommunestyret 12.9.2013 ved sak 51/13. Rådmannen viste i sin
saksutredning til at dokumentet pekte på en del vesentlige økonomiske fordringer i den neste
økonomiplanperioden i tillegg til beregninger av inntekter til fordeling på enhetenes rammer.

Rapporteringer i 2014
«Regnskapsrapport 2014 Akkumulert reelt avvik januar – august + kr 241 000 Januar – desember
+ kr 164 000» ble lagt frem for kommunestyrets medlemmer som en del av saksdokumentene til
møtet 16. september 2014. Administrasjonen i Hemnes kommune opplyser imidlertid at
rapporteringen ble erstattet av orienteringssak 3/14 i møtet 4.11.2014 (se neste rapportering).
Tittelen på forsiden indikerer at rapporten vil inneholde opplysninger om hele 2014. Tabellen som
inneholder budsjett- og regnskapsopplysninger oppgir imidlertid å vise de nevnte opplysningene for
perioden januar – august.
Tabell 28: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2014 (1)

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik
2014
2014
2014
(per.)

Reelt
avvik

Reelt
avvik
Helår
-2 789 -4 200

Omsorgstjenesten 106 350
66 994
68 295
-1 303
Kilde: «Regnskapsrapport 2014 Akkumulert reelt avvik Januar – august + kr 241 000 Januar - desember + kr 164
000», Hemnes kommune

I avviksforklaringen oppgis at enheten er underbudsjettert i lønnsbudsjettet med 3,2 millioner kroner
i 2014. To større tiltak som avvikling av Aspmoen 20 og utleie av to sykehjemsplasser var ikke
realisert. Institusjonspasienter med særskilte behov hadde ført til innleie på 2 x 5 timer per dag på
HOM64 (til og med august) og KOM65. Dette utgjorde til sammen to årsverk. Rammene var redusert
med to millioner kroner på vikarbudsjettene, men ifølge avviksforklaringen var sykefraværet fortsatt
høyt. Miljøtjenesten hadde satt i verk styrkede tiltak mot to brukere. Enheten fikk kr 990 000 ekstra
i tilskudd for mottakere av ressurskrevende tjenester, og dette hadde redusert budsjettavviket
betydelig. Sykelønnsrefusjon var bare delvis stipulert for august, og det var ikke budsjettregulert for
sentralt lønnsoppgjør. Regnskapstallene for perioden var ifølge avviksforklaringen dermed
unøyaktige.66

64

Hemnesberget omsorgstjeneste
Korgen omsorgstjeneste
66
Regnskapstallene påvirkes ikke av budsjettreguleringer, og revisor legger til grunn at det her menes at avviket
mellom budsjett og regnskap er unøyaktig på grunn av manglende budsjettregulering.
65

Side: 48

KomRev NORD IKS

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren

Enhetens tiltak for å rette opp avvikene var å få effektuert de siste tiltakene fra «Bærekraftig
utvikling». Tiltaket som gikk på å leie ut sykehjemsplasser viste seg ifølge rapporteringen å være
urealistisk, mens iverksetting av egenmeldingsprosjektet var forventet å ha betydning på
sykefraværet. Flere lærlinger og studenter i praksis bidro godt til redusert innleie av vikarer.
Samtidig hadde enheten fokus på å redusere omfanget av innleie og overtidsbruk. Restrefusjon og
tilskudd for ressurskrevende brukere for 2013 bidro også til å redusere avviket. Det var usikkert om
slik drift kunne løpe året ut. Det stipulerte avviket for hele 2014 utgjorde omtrent 4,2 millioner
kroner pr august.
«Regnskapsrapport 2014 Akkumulert reelt avvik Januar – september –kr 734 000 Januar –
desember +kr 612 000» ble lagt frem for kommunestyret som orienteringssak 3/14 i møtet
4.11.2014. Tittelen på forsiden indikerer at rapporten vil inneholde opplysninger om hele 2014.
Tabellen som inneholder budsjett- og regnskapsopplysninger oppgir imidlertid å vise de nevnte
opplysningene for perioden januar – september.
Tabell 29: Regnskapsrapportering for omsorgstjenesten 2014 (2)

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik
2014
2014
2014
(per.)

Reelt
avvik

Reelt
avvik
Helår
-3 704 -3 000

Omsorgstjenesten 106 350
78 473
79 126
-656
Kilde: «Regnskapsrapport 2014 Akkumulert reelt avvik Januar – september - kr 734 000 Januar - desember + kr 612
000», Hemnes kommune

I kommentarene til rapporten gjentas mye av det som ble kommentert i den første
regnskapsrapporteringen dette året, og vi henviser til omtalen av denne. Ytterligere kommentarer er
at sykelønnsrefusjon mangler i regnskapet for juli – september. Beløpet er ifølge avviksforklaringen
ikke beregnet nøyaktig, men det kan utgjøre ca. 0,7 – 1 million kroner. Manglende budsjettert
sentralt lønnsoppgjør utgjør ifølge avviksforklaringen ca. 1,17 millioner kroner for
omsorgstjenesten for fire måneder. Dette gjør regnskapstallene for perioden svært unøyaktige.67
Vi viser til omtalen av forrige regnskapsrapport for informasjon om tiltak. Det stipulerte negative
avviket for hele 2014 utgjorde ca. 3 millioner kroner per september, men dette forutsatte ifølge
rapporteringen at lønnsoppgjøret ble budsjettregulert.
Revisors vurdering
Revisors gjennomgang av rapporteringer gjennom året fra administrasjonen i Hemnes kommune til
kommunestyret viser at bestemmelsene i budsjett- og økonomiplanreglementet fra 2010 med hensyn
til rapporteringer pr 31. mars og 31. august ikke er fulgt med hensyn til de vedtatte periodiseringene.
Antallet rapporteringer i undersøkelsesperioden økte fra en i 2011 til fem i 2013. I 2014 ble det
utarbeidet to rapporteringer, men bare en av dem ble lagt fram for kommunestyret til orientering.
Orienteringer om den økonomiske situasjonen innenfor pleie- og omsorgstjenestene som legges
fram i oktober eller desember kan ha liten informasjonsverdi dersom hensikten med rapporteringen
er å vise nødvendig justering av kommunens økonomi gjennom året. Med dette som bakgrunn
vurderer vi revisjonskriteriet administrasjonssjefen i Hemnes kommune må legge fram hovedrapport
for kommunestyret 31. mars og 31. august hvert år, som inneholder en grundig gjennomgang av
regnskapet i forhold til budsjett som delvis oppfylt.

67

Også her legger revisor til grunn at det menes at avviket mellom regnskap og budsjett er unøyaktig på grunn av
manglende budsjettregulering.
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6.5
Budsjettreguleringer
Revisors funn
Budsjettreguleringer 2011
I 2011 la administrasjonen fram to budsjettreguleringer for kommunestyret. Den første, «Budsjettregulering pr august 2011», ble behandlet i sak 30/11 i møte 1.9.2011. Av saksutredningen fremgår
det at det var nødvendig å foreta en regulering av driftsbudsjettet. Vi omtaler de endringene som
gjaldt omsorgstjenesten.
For Miljøtjenesten var refusjonsbeløpet for mottakere av ressurskrevende tjenester stipulert for
2010. Tallmaterialet var kontrollert av revisor og dannet grunnlag for søknad om refusjon og
inntektsføring i 2010. Kommunen mottok imidlertid et lavere beløp enn det som var inntektsført, og
beløpet måtte utgiftsføres i 2011. Ifølge saksfremlegget skyldtes dette feil utfylling av skjema.
For Korgen omsorgstjeneste viste regnskapsrapportene lavere personalutgifter som følge av redusert
bruk av overtid og noe innsparinger på andre utgiftsposter. Den reduserte utgiften utgjorde kr
671 000 fordelt på flere arter, ansvar og funksjoner, og ble omfordelt til andre enheter med økte
behov. Regnskapsrapportene for Hemnesberget omsorgstjeneste viste per august 2011 lavere
personalutgifter som følge av redusert bruk av ekstra innleie, enhetsleder i permisjon samt
innsparinger på andre driftsutgiftsposter. Med bakgrunn i økte behov i andre enheter ble rapportert
mindreforbruk omfordelt. For Hemnesberget omsorgstjeneste utgjorde de reduserte utgiftene kr
561 000 fordelt på flere arter, ansvar og funksjoner.
I kommunestyret ble reguleringen av driftsbudsjettet vedtatt med et tillegg; for å styrke tilbudet til
demente i Hemnes ble stillingsressursene i arbeidsstuene økt til 2 x 100 % stillinger. Kostnaden for
2011 på 150 000 kroner skulle dekkes av en reservepost som skulle reduseres tilsvarende.
Den andre budsjettreguleringen i 2011 ble lagt fram for kommunestyret ved sak 48/11 i møte
15.12.2011. Omsorgstjenesten var ikke omfattet av de foreslåtte reguleringene og vi omtaler derfor
ikke denne nærmere.

Budsjettreguleringer 2012
I 2012 la administrasjonen frem en budsjettregulering til behandling i kommunestyret den 19.6.2012
i sak 27/12. Vi omtaler kun forhold tilknyttet omsorgstjenesten.
For Miljøtjenesten var det ikke avsatt lønnsmidler i budsjettet til henholdsvis brukerstyrt personlig
assistent og omsorgslønn68 i 50 %. Rådmannens forslag var å regulere budsjettet til å innfatte disse
lønnsmidlene på henholdsvis 189 300 kroner og 155 700 kroner.
For Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste gjaldt reguleringen omdisponering av følgende fem
bundne fond, fordi formålene til disse fondene ikke lengre var aktuelle:
 Fond 251999026 Tilskudd til etablering av tilbud til unge funksjonshemmede brukere i
institusjon
 Fond 25199925 Rekruttering – utdanning omsorg 05
68

Omsorgslønn er en ordning som skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å ivareta særlig tyngende
omsorgsarbeid for sine nærmeste. Omsorgslønn er ikke en lovfestet rett, men kommunen er pliktig å tilby ordningen.
For å få tildelt omsorgslønn må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i
hvert enkelt tilfelle. En slik vurdering skal skje i samarbeid med omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker
(Rundskriv I-42/98 Retningslinjer for omsorgslønn, Helse- og omsorgsdepartementet)
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 Fond 25199982 HOM-demensprosjekt 2009 – 2010
 Fond 25199978 Finneidfjord sanitetsforening gave KOM
 Fond 25199979 Finneid sanitetsforening gave HOM
Felles for fondene var at midlene var budsjettert og brukt i tråd med retningslinjer/føringer fra
giverne. Alle prosjektene var fullførte, og innkjøp av varer og tjenester var utført. Restbeløpene på
fondene var kommunens midler og skulle ikke tilbakeføres til giverne. Rådmannen foreslo at
midlene ble omdisponert til kompetanseheving i omsorgstjenestene. Det samlede restbeløpet i
fondene var på 82 772 kroner.
Kommunestyret i Hemnes vedtok regulering av driftsbudsjett for 2012 i henhold til rådmannens
forslag, med et tillegg69.
Budsjettreguleringer 2013
I løpet av 2013 la administrasjonen fram én regulering av driftsbudsjettet. Dette skjedde i
kommunestyrets møte 24.10.2013 i sak 61/13. I saksutredningen ble det for tjenesteområdet
Omsorg under overskriften Etablering av botilbud trukket fram at utgifter i tilbudet til mottakere av
ressurskrevende tjenester var økt i 2013. Botilbudet i kommunal regi/omsorgsboliger og
dagaktiviteter/opplæringstiltak fylte ikke kravene til statlige eller fylkeskommunale tiltak og ble
derfor et ansvar for kommunen. Kommunen hadde tre ungdommer over 18 år som var i
kartleggingsfasen, det vil si at kommunen holdt på å kartlegge hvilke tjenester som var de riktige å
tilby disse ungdommene. Den samlede utgiftsøkningen for Etablering av botilbud ble oppgitt å være
kr 977 400.
I omtalen av Kommunalkjøpte plasser, Hasvo gikk det fram at kommunen hadde sagt opp tre plasser
på vekstbedriften Hasvo AS. Samtidig måtte en av brukerne ha videreført tilbudet i bedriften på
grunn av spesielle behov. Kommunens alternativ til dette var annen aktivitet/tilbud i bolig, noe den
aktuelle boligen ikke var bemannet for. Kostnadene for tilbudet på Hasvo AS var kr 11 390 pr måned
og førte til økte utgifter for perioden april – desember 2013 med kr 102 600. Refusjon
ressurskrevende tjenester var et område hvor kommunen hadde beregnet at refusjonene for 2012
skulle utgjøre kr 3,4 millioner. Refusjonen viste seg å utgjøre kr 1 080 000 mer i økte inntekter.
Dette tilskuddet er øremerket og skal dekke utgifter kommunen har til mottakere av ressurskrevende
tjenester.
Kommunestyret vedtok den foreslåtte reguleringen av driftsbudsjettet for 2013 med en endring70.
Budsjettreguleringer 2014
Kommunestyret i Hemnes behandlet i sak 34/14 «Budsjettregulering 2014, drift» i møte 4.11.2014.
Saksutredningen omtaler hvilke endringer som berørte omsorgstjenesten. Av saksutredningen
fremgår det at Hemnes kommune i 2013 fikk en merinntekt på grunn av større refusjoner enn
stipulert tilknyttet mottakere av ressurskrevende tjenester. Dette ble inntektsført for 2014.
Merinntekten på kr 990 000 ønsket omsorgstjenesten å benytte til delfinansiering av utgiftene
tilknyttet ressurskrevende tjenester.
Omsorgstjenesten hadde videre budsjettert med avvikling av bofellesskapet Aspmoen 20 og utleie
av to sykehjemsplasser i 2014. Ved begynnelsen av november 2014 hadde det ennå ikke vært mulig
å leie ut sykehjemsplasser og avviklingen av Aspmoen 20 var ikke i rute. Ekstra innleie knyttet til
spesielle behov i institusjonene hadde påført enhetene økte utgifter tilsvarende to årsverk. Til
69
70

Tillegget omhandlet ikke omsorgstjenesten, og omtales derfor ikke nærmere.
Endringen omfattet ikke omsorgstjenesten og omtales derfor ikke nærmere.
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sammen var utgiftene økt med kr 3 000 000. Rådmannen anbefalte at regulering av driftsbudsjettet
ble vedtatt og kommunestyret vedtok rådmannens forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2014.
Revisors vurdering
Basert på ovennevnte funn tilknyttet budsjettreguleringer er revisors vurdering – med hensyn til
omsorgstjenesten - at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet administrasjonen skal legge
frem for kommunestyret melding om eventuelle endringer som kan få betydning for årsbudsjettets
grunnlag.

6.6

Samlet vurdering og konklusjon

Av kapitlene 6.1 - 6.5 fremgår det at administrasjonen i Hemnes kommune etter revisors vurdering
oppfyller krav i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner med
hensyn til økonomiplaner, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetninger. Disse dokumentene er
sentrale i kommunens økonomistyring – herunder også økonomistyring i pleie- og
omsorgstjenestene. Revisors vurdering er at administrasjonen i Hemnes kommune delvis oppfyller
revisjonskriteriet om to årlige hovedrapporteringer utledet av kommunens budsjett- og
økonomiplanreglement. Revisjonskriteriet er vurdert som delvis oppfylt med bakgrunn i at kravet
til antall rapporteringer ikke er fulgt for alle årene, og at flere av rapporteringene ikke er fremlagt
for kommunestyret innenfor de aktuelle fristene. Orienteringer om den økonomiske situasjonen
innenfor pleie- og omsorgstjenestene som legges fram i oktober eller desember, kan ha liten
informasjonsverdi dersom hensikten med rapporteringen er å vise nødvendig justering av
kommunens økonomi gjennom året. Etter revisors vurdering har administrasjonen i Hemnes
kommune ikke oppfylt revisjonskriteriet om månedlige rapporter på enhetsnivå til formannskapet.
Vi bemerker også at Hemnes kommune i perioden 2010 til 2014 hadde to gjeldende reglementer –
økonomireglement og budsjett- og økonomiplanreglement – med bestemmelser om rapportering.
Begge reglementene er vedtatte av kommunestyret, men rapporteringsbestemmelsene i de to
reglementene er ikke likelydende. Hemnes kommune viser i sin høringsuttalelse til at sist vedtatte
dokument er gjeldende, samt at økonomireglementet skal revideres innen utgangen av september
2016 slik at det harmoniserer med øvrige reglementer.
Revisors konklusjon er at ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren i Hemnes
kommune i perioden 2011 til 2014 i stor grad, men med visse mangler, har vært under tilfredsstillende styring og kontroll.
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OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON

Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene
Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Hemnes kommune økte fra 108,8 millioner kroner
i 2011 til 122 millioner kroner i 2014. Justert for lønns- og prisvekst innebærer dette at kommunens
netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester var omtrent den samme i 2014 som i 2011.
Utviklingen i netto driftsutgift for de ulike tjenesteområdene var som følger:
 Netto driftsutgift til aktivisering og støttetjenester ble redusert fra 5,2 millioner i 2011 til 3,6
millioner i 2014
 Netto driftsutgifter til institusjoner økte fra 46,3 millioner i 2011 til 57,5 millioner i 2014.
 Netto driftsutgifter til hjemmetjenester økte fra 57,2 millioner i 2011 til 61,5 millioner i 2014
Det vil si at institusjonstjenestene utgjorde størsteparten av økningen i netto driftsutgifter til pleieog omsorgstjenester. Hovedårsaken til økte netto driftsutgifter til institusjoner var økte lønnsutgifter,
herunder økte utgifter til fast lønn, vikarer, pensjon og arbeidsgiveravgift.
I perioden 2011 til 2014 prioriterte Hemnes kommune pleie- og omsorgstjenester høyere enn
sammenliknbare kommuner. Hemnes kommunes prioritering av pleie- og omsorgstjenester, sett
som andel av netto driftsutgift, var tiltakende i perioden. I fireårsperioden hadde Hemnes kommune
en relativt sett større primær målgruppe for pleie- og omsorgstjenester, sammenliknet med KG3.
Dette er noe av forklaringen på at Hemnes kommune brukte mer ressurser på tjenestene enn
gjennomsnittlig for KG3 i fireårsperioden.
Hemnes kommune fremstår som mindre enn gjennomsnittlig produktiv innenfor både
institusjonstjenester og hjemmetjenester når vi sammenlikner med KG3, og produktiviteten var
avtakende i fireårsperioden.
Indikatorene for dekningsgrader viser at Hemnes kommune, korrigert for ulik befolkningssammensetning, i fireårsperioden ga hjemmetjenester til en noe større andel av sine innbyggere i
aldersgruppen 67 og over sammenliknet med KG3. For aldersgruppen 0-66 år ga Hemnes kommune
hjemmetjenester til en lavere andel av sine innbyggere enn KG3. Sammenliknet med KG3 hadde
Hemnes kommune i perioden en lavere andel av sine innbyggere i målgruppen (innbyggere i alderen
67 år og over) som beboere på institusjon.
Hemnes kommune fremstår sammenliknet med KG3 altså med en høyere prioritering av
tjenesteområdet, samt med lavere produktivitet i tjenestetilbudet. Bemanningen er den viktigste
innsatsfaktoren i tjenestetilbudet, og vi så i kapittel 5.1 at lønnsutgifter utgjør en stor andel av netto
driftsutgifter for tjenesteområdet. Produktivitetsindikatoren for antall årsverk i brukerrettet tjeneste,
eksklusiv fravær, viser at Hemnes kommune driver sine pleie- og omsorgstjenester med en større
bemanning per mottaker enn hva sammenlikningsenhetene gjør. Dette kan være et resultat av en
bevisst prioritering av høyere bemanningstetthet, eller det kan være utløst av behov i brukermassen.
Andelen av alle brukere med omfattende bistandsbehov var høyere i Hemnes kommune enn i
sammenlikningsenhetene i fireårsperioden. Samtidig var gjennomsnittlig antall tildelte timer i
hjemmetjenestene lavere i Hemnes kommune i hele fireårsperioden – sammenliknet med KG3.
Dette gir grunn til å tro at tallene for gjennomsnittlig antall tildelte timer i hjemmetjenestene er
beheftet med feil.
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Mulige årsaker til at Hemnes kommune fremstår med en høyere prioritering av tjenestene og lavere
produktivitet i tjenestene kan være at:
 Andelen tjenestemottakere som har et omfattende bistandsbehov var høyere i Hemnes enn i
sammenliknbare kommuner i fireårsperioden71.
 Tjenestetilbudet i Hemnes kommune er relativt desentralisert. Sammenlikningsenhetene kan
ha organisert tjenestetilbudet slik at det gir stordriftsfordeler.
 Hemnes kommune tilbyr tjenester av høyere kvalitet enn gjennomsnittlig. KOSTRA-tallene
fanger ikke opp forskjeller i kvalitet.
Ressursbruk – styring og kontroll
Etter revisors vurdering oppfyller administrasjonen i Hemnes kommune krav i kommuneloven og
forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner med hensyn til økonomiplaner,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetninger. Disse dokumentene er sentrale i kommunens
økonomistyring – herunder også økonomistyring i pleie- og omsorgstjenestene. Revisors vurdering
er at administrasjonen i Hemnes kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om månedlige
rapporter på enhetsnivå til formannskapet, utledet av kommunens økonomireglement. Revisors
vurdering er at administrasjonen i Hemnes kommune delvis oppfyller revisjonskriteriet om to årlige
hovedrapporteringer utledet av budsjett- og økonomiplanreglementet. Revisjonskriteriet er vurdert
som delvis oppfylt med bakgrunn i at kravet til antall rapporteringer ikke er fulgt for alle årene, og
at flere av rapporteringene ikke er fremlagt for kommunestyret innenfor de aktuelle fristene.
Orienteringer om den økonomiske situasjonen innenfor pleie- og omsorgstjenestene som legges
fram i oktober eller desember, kan ha liten informasjonsverdi dersom hensikten med rapporteringen
er å vise behov for justering av økonomien innenfor omsorgstjenesten gjennom året.
Vi bemerker også at Hemnes kommune i perioden 2010 til 2014 hadde to gjeldende reglementer
med bestemmelser om rapportering; økonomireglement og budsjett- og økonomiplanreglement.
Begge reglementene er vedtatte av kommunestyret, men rapporteringsbestemmelsene i de to
reglementene er ikke likelydende. Hemnes kommune viser i sin høringsuttalelse til at sist vedtatte
dokument er gjeldende, samt at økonomireglementet skal revideres innen utgangen av september
2016 slik at det harmoniserer med øvrige reglementer.
Revisors konklusjon er at ressursbruken innenfor pleie- og omsorgssektoren i Hemnes
kommune i perioden 2011 til 2014 i stor grad, men med visse mangler, har vært under tilfredsstillende styring og kontroll.

71

En forutsetning for at dette skal være tilfellet er at tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov mottar tjenester
av et større omfang. Antall tildelte timer som er oppgitt i tabell 18 og 19 indikerer imidlertid at antall tildelte timer i
hjemmetjenestene var lavere i Hemnes enn i sammenlikningsenhetene. Vi må derfor ta ekstra forbehold med hensyn
til riktigheten i disse tallene.
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8 HØRINGSUTTALELSE
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9 ANBEFALINGER
Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjon gir KomRev NORD følgende anbefaling
til Hemnes kommune:
 Administrasjonen bør sikre at økonomiske rapporteringer til politikerne er i tråd med
gjeldende regelverk
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VEDLEGG

Beregning av hvilke kommuner som er mest like
Kommunal Rapport har laget oversikter over hvilke kommuner som likner mest på hverandre. I
2012 ble følgende kriterier vektlagt:
a. Korrigert inntekt, inkludert utbytte og eiendomsskatt (rik eller fattig?)
b. Utgiftsbehov 2012 (hvor dyr er kommunen å drive?)
c. Endring i folketall 2008-11 (vekst- eller fraflyttingskommune)
d. Innbyggertall 1.1.2011 (stor eller liten)
e. Avstand innen sone (geografi)
f. Areal (geografi)
g. Folketetthet
h. Andel skoleelever (demografi)
i. Andel innbyggere mellom 80 og 89 år (demografi)
j. Andel innbyggere 90 år og eldre (demografi)
For å komme frem til oversikten over hvilke kommuner som likner mest på hverandre er hver
enkelt kommune rangert i hver av de 13 kategoriene. Oversikten er i hovedsak basert på et utvalg
av kriteriedataene som finnes i Grønt hefte i statsbudsjettet. Disse dataene benyttes i beregningen
av rammetilskudd for den enkelte kommune.
I 2013 ble følgende kriterier vektlagt:
k. Korrigert inntekt 2011, inkludert utbytte og eiendomsskatt (rik eller fattig?)
l. Utgiftsbehov 2013 (hvor dyr er kommunen å drive?)
m. Endring i folketall 2009-12 (vekst- eller fraflyttingskommune)
n. Innbyggertall 1.2.2011 (stor eller liten)
o. Avstand innen sone (geografi)
p. Areal (geografi)
q. Folketetthet
r. Andel innbyggere mellom 2 og 5 år (demografi)
s. Andel skoleelever (demografi)
t. Andel innbyggere mellom 67 og 79 år (demografi)
u. Andel innbyggere mellom 80 og 89 år (demografi)
v. Andel innbyggere 90 år og eldre (demografi)
w. Opphopningsindeksen i inntektssystemet (levekår)

I 2014 ble de samme 13 kriteriene som ble brukt i 2013 lagt til grunn. Metoden ble imidlertid
endret noe, da hvert kriterium ble tillagt vekt. I praksis ble det lagt større vekt på det korrigerte
inntektsnivået og folketall, mens areal fikk mindre betydning.
Kriterier og vekting i 201472:
A. Korrigert inntekt, inkl. eiendomsskatt og utbytte (Kilde: Kommuneproposisjonen 2014):
vekt 2,5
B. Utgiftsbehovet i 2014 (statsbudsjettet 2014): 1
C. Folketallet 1.1.2014 (SSB): 2,5
72

Kilde: Kommunal Rapport
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Endring i folketall siste tre år (SSB): 1
Reiseavstand innen sone (statsbudsjettet 2014): 1
Areal i kommunen (SSB): 0,5
Folketetthet (C/F): 0,5
Andel innbyggere 2-5 år (statsbudsjettet 2014): 1
Andel innbyggere 6-15 år (statsbudsjettet 2014): 0,5
Andel innbyggere 67-79 år (statsbudsjettet 2014): 0,5
Andel innbyggere 80-89 år (statsbudsjettet 2014): 0,5
Andel innbyggere 90 år + (statsbudsjettet 2014): 1
Opphopningsindeks (statsbudsjettet 2014): 1

For hvert kriterium benytter Kommunal Rapport skalaen 1-6, hvor de fem kommunene med
høyest verdi får 6 og de fem kommunene med lavest verdi får 1. Resten får en verdi mellom 1 og
6 på en lineær skala. Deretter måles differansen mellom de enkelte kommunene. Den totale
differansen på de 13 vektede nøkkeltallene er det som bestemmer hvilke kommuner som defineres
som likere enn andre.
Tabell x: Kommuner som likner Hemnes kommune, 2012-2014

2012
Suldal
Luster
Nordreisa
Lesja
Rennebu
Nesset
Lærdal
Aure
Tynset
Selbu

2013
Åmot
Aure
Nore og Uvdal
Lesja
Vaksdal
Balsfjord
Gausdal
Selbu
Luster
Ullensvang

2014
Vågå
Sør-Aurdal
Aure
Seljord
Sør-Fron
Folldal
Tinn
Lesja
Skjåk
Meløy
Høyanger
Nesset
Vaksdal
Nord-Fron

Kilde: Kommunal Rapport
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Om selskapet og vår
forvaltningsrevisjonskompetanse

KomRev NORD IKS utfører helhetlig
revisjon av kommuner, kommunale
foretak, interkommunale selskaper,
offentlige stiftelser, kirkeregnskap og
legater. Selskapets eiere og oppdragsgivere er Troms fylkeskommune, alle
kommunene i Troms, ni kommuner i
Nordland og fire kommuner i Finnmark.
Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi
har avdelingskontorer i Tromsø,
Narvik, Sortland, Finnsnes, Sjøvegan
og Storslett.
Vi har 34 medarbeidere som samlet
innehar lang erfaring fra og god
kunnskap om offentlig sektor og
revisjon.
Selskapet er uavhengig i forhold til
kommuner, stat, privat næringsliv og
andre institusjoner i samfunnet.
Vårt forvaltningsrevisjonsteam består
av åtte medarbeidere med høyere
utdanning innen ulike fag:







Rettsvitenskap
Pedagogikk
Samfunnsplanlegging
Sosiologi
Statsvitenskap
Samfunnsøkonomi
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