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Sentrale poster

Fra skjema 1A - sentrale poster Positivt avvik
Negativt 

avvik

Økte skatteinntekter (RNB) 2,60

Reduserte inntekter inntektsutjevningstilskudd (RNB) -1,40

Økt rammetilskudd korona (RNB):

- koronautgifter 2. halvår 1,13

- vaksinering 2. halvår 0,85

Økt rammetilskudd for øvrig- fastleger (RNB) 0,10

Redusert minimumsavdrag 2,30

Sum 6,98 -1,40

Sum sentrale poster 5,58



Planområdene

Planomr. Fra skjema 1B - planområdene
Positivt 

avvik
Negativt 

avvik

10
Reduserte utgifter økonomisk sosialhjelp og 
dagsentre

1,30

11 Økte utgifter korona-vaksinering 2. halvår, jmf RNB -0,85

11
Helse. Økt basistilskudd fastleger, under 
knekkpunkt (RNB)

-0,10

12
Omsorg. Utfordringer knyttet til effektuering av 
omstillingstiltak, forsinkelser omstillingstiltak, 
reduserte inntekter, ressurskrevende tjenester.

-5,00

13 Økte utgifter til korona 2. halvår, jmf RNB -1,13

Sum 1,30 -7,08

Sum poster fra planområdene -5,78

Sum totalt -0,20



Planområde 12 Omsorg 

- Per nå anslått merforbruk ca. 4-6 mill. kr.
- Utfordringer knyttet til effektuering av omstillingstiltak, forsinkelser 

omstillingstiltak, reduserte inntekter, ressurskrevende tjenester.
➢Korona-pandemien har medført utfordringer i omstillingsarbeidet
➢Mange involverte i prosessene og mange samtidige prosesser – utfordrer 

kapasitet
➢Sviktende inntekter vederlagsbetaling langtidsopphold, 0,5 mill. kr
➢Forsinkelser nedtak kjøkken, 0,4 mill. kr
➢Forsinkelser vaskeritjenester, 0,15 mill. kr
➢Effektivisering av tjenestene, utfordringer, 4 mill. kr
➢Mulig besparelse utskrivningsklare pasienter, 0,4 mill. kr
➢Ressurskrevende tjenester – har skjedd store endringer i 2021, uavklarte 

forhold knyttet til utslag økonomi
➢Uavklart tvist med Staten – avventer Statens tilsvar



Tiltak

• Arbeider med å gjennomføre vedtatte innsparingstiltak
• Følger opp forsinka anskaffelser

• HDO (Heldøgns omsorg)

• Ser på nye turnuser innenfor lavere økonomiske rammer, virkning fra 30/8

• Usikkerhet knyttet til om vi oppnår full økonomisk innsparingseffekt

• Ser nærmere status inn mot rapporteringen per 2. tertial

• Realistisk driftsnivå må vurderes inn mot budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025



Økonomi koronapandemien

Kompensasjon fra Staten Per april
Budsjett 

2021
Budsjett-korr 

1. tertial
Sum budsjett

Mottatt tilskudd vaksinering 1. 
halvår -559 - -559 -559

Tilskudd vaksinering 2. halvår (RNB) -840 - -840 -840

Kontrolltiltak-smittevern -1 000 -1 000 -1 000

Rammetilskudd, 1. halvår -4 976 -4 976 -4 976

Rammetilskudd, 2. halvår (RNB) -1 131 -1 131 -1 131

Sum kompensasjon -8 506 -5 976 -2 530 -8 506



Forts. økonomi koronapandemien

Korona-utgifter januar - april Per april
Budsjett 

2021

Budsjett-
korr 1. 
tertial

Sum 
budsjett

Merutgifter korona 1 731 5 976 1 131 7 107

Utgifter til vaksinering 211 1 399 1 399

Sum utgifter januar - april 1 942 5 976 2 530 8 506

Knyttet til revidert nasjonalbudsjett og 
vedtak i Stortinget for øvrig.


