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Rus-/psykiatritjenesten - Sparetiltak
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Vedtak i Levekårsutvalget, PS 17/14 Rus/psykiatri flytting til Vensmoen, med følgende ordlyd; 
            "Saken ble drøftet og ses i sammenheng med OU-prosessen."

Sakens bakgrunn
Formannskapet har møte 24.06.14 sak 89/14 sluttet seg til ulike tiltak for å redusere kommunens 
utgifter. Det ble bl.a. vedtatt: Forbruksprosenten er høy i enkelte enheter/tjenester og driften må 
derfor tilpasses innen vedtatte rammer.

Ett tiltak som er iverksatt er at leasingbilene er hybridbiler – noe som gir besparelse på 
drivstoffutgifter. Dette har bidratt til at tjenesten ikke har oversteget budsjettet vedr drivstoff.

Et annet problem er at det brukes unødvendig tid til kjøring  mellom Rognan og Røkland slik at 
organisering av arbeidet oppleves som ineffektiv. Pga lengere avstander og mer tid i bil, så 
tilsvarer tidsbruken en ressursbruk på ca 50% stilling i kjøring.

Som et nytt forslag til tiltak for besparelse, foreslås flytting av rus- og psykiatritjenesten til 
Rognan.  Dette vil bidra til å effektivisere tjenesten som kan gi mer tid til forebyggende og 
utadrettet arbeid.  Av de 56 brukere som bruker våre tjenester, har 43 av disse adresse Rognan.

Vurdering
Tjenesten ønsker å ha et oppmøtekontor på Vensmoen sammen med Hjemmesykepleien i 
tilknytning til medisinrommet. De øvrige kontorer flyttes ned til Rognan. Her vil vi trenge færre 
kontorer da vi vil endre tjenesten til å være mer utadrettet.  

Turnusliste for oppmøtested(Rognan / Vensmoen) blir laget for de ansatte slik at man server 
brukerne på morgenrunden fra der de er.



Medisinrommet på Rognan vil også være felles med hjemmesykepleien.
Vi vil i hovedsak bruke kontorene i 2.etasje, men må ta noe av tredje etasje i bruk.   Disse 
lokalene leier vi allerede og kontrakten gjelder til ut 2018. Det vil derfor ikke blir en økning i 
kostnader til kontorlokaler.

Ved en slik flytting kan en vise til følgende økonomisk besparelse:

Husleien på Vensmoen: (Kr. 16.442,- inkl mva, pr mnd.) Kr. 197.304,- pr år. 
Kopimaskin/printer Vensmoen:             Kr.   15.600,- pr.år
1.leasingbil m/utg.: (kr 5895,- pr mnd) Kr.   70.740,- pr år
Drivstoff: (ca kr 1200,- pr mnd pr bil) kr     14.400,- pr år

I tillegg vil det også være en besparelse vedr garderobeanlegg. 
På Vensmoen må dette tilrettelegges. På Rognan har vi tilgang til dette i 3 etasjen på Roma-
bygget.  

Det foreslåtte tiltaket vil også bidra til en kvalitets økning av tjenesten, da tidsbruken blir mer 
effektiv. 

Rådmannens innstilling
Som et sparetiltak i tråd med f.sak 89/14 flyttes rus-/psykiatritjenesten til Rognan i henhold til 
ovennevnte organisering.  Flyttingen gjennomføres så snart som mulig.
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