
 

 

 

Budsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022 Sørfold kommune- kommentarer. 

De enkelte enhetene har lagt sine budsjett, som ligger i budsjettdokumentet. I budsjettmøte får vi 
imidlertid beskjed om at det er behov for nedtrekk på 10 årsverk, da det er et avvik på 5,7 millioner. 

Det har i løpet av 2018 blitt åpnet 5 nye rom på Sørfold Sykehjem, to av dem på skjerma avdeling. Dette 
tilsier en økning på 2,9 årsverk. 

 Vi har stort behov for flere institusjonsplasser til demente.Mange av de som er på somatisk avdeling på 
institusjonene burde hatt en annen type plass. Sørfold Eldresenter er totalt uegnet for demente. Vi 
opplever ofte at pasienter stikker ut og blir borte for oss. Den økningen som har vært gjort i år, har vært 
gjort slik at en øker pasienttallet på skjerma avdeling ved Sørfold Sykehjem fra 6 til 8 plasser. Dette er 
ikke ubetinget positivt. Det økte pasienttallet kan føre til mer uro i en avdeling som i utgangspunktet ikke 
er optimal for demente. 

Samlokalisering av institusjoner er i investeringsbudsjettet budsjettert med 500 000 i 2019 og 3 millioner 
i 2021, til prosjektering og planlegging. Det vil si at det er veldig mange år til dette kan bli en realitet. 
Registrerer dette uten forbauselse, med stadig større oppgitthet og viss grad av resignasjon. Det er synd, 
fordi dette er noe som kunne gitt en økonomisk gevinst i forhold til bedre utnyttelse av ressursene. 

 Med fagressursene samlet på en plass, ville vi blitt mindre sårbare, bl.a. ved fravær. Dette vil ha 
innvirkning på overtidsbruk, da vi alltid må ha sykepleier tilgjengelig ved begge institusjonene. Den 
største innsparingen vil likevel være at vi kan gå mye ned på antallet nattevakter. Ei nattevakt hver natt 
uka gjennom tilsvarer bortimot to stillinger. Vi har pr i dag inntil 9 ansatte på vakt pr natt ( barneboligen 
er ikke betjent hver natt) i hele pleie og omsorg. Det vil være mye å spare på å få dette antallet redusert. 
I tillegg til fastlønna, er det også store utgifter på variable tillegg på nattarbeid.  

Det er også en del å spare i forhold til å drive på flere kjøkken på institusjonene. 

Sørfold kommune er liten i forhold til folketall. Det er vedtatt at vi skal bestå som egen kommune, selv 
om vi er klar over at dette kan by på utfordringer økonomisk, da de statlige overføringene reduseres. 
Defor må vi tenke kostnadseffektivt ved organisering av tjenestene. Innen pleie og omsorg syns jeg ikke 
politikken har gjort gode vedtak. En desentralisert struktur har blitt beholdt til enhver pris. Det er uklokt. 

Nedleggelse av Elvheim vil føre til en viss besparelse i 2019, men får ikke full effekt før i 2020. Ut over 
dette skal jeg som del av tillitsvalgtapparatet samarbeide med administrasjonen i forhold til reduksjon av 
antall årsverk og håper vi kommer i mål uten oppsigelser. 
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