
Kommentarer til rådmannens forslag til budsjett for 2019. 
 
 
Når det gjelder årets budsjett prosess har ikke Norsk Sykepleierforbund blitt innkalt av arbeidsgiver 
til å delta i budsjett arbeid ved Helse og Omsorg, vi har kun vært innkalt til budsjett møte ved 
Samordnet Hjelpetjeneste.  
 
Norsk Sykepleierforbund stiller spørsmål om det er stillinger som skal kuttes for å komme ned på 
foreslåtte ramme?  
Tilsendte sykefraværs rapporter fra arbeidsgiver viser at fraværet har gått ned det samme skal gjelde 
overtidsbruken.  
Samtidig viser kartlegging at bruken av ufaglærte i stillinger som innehar et krav om kompetanse har 
økt betydelig i den senere tid. De ufaglærte har vært leid inn tilsvarende 100% stilling.  
Noe av bruken av ufaglærte skyldes ubesatte vakter i turnus, permisjoner o.l.  Mulig arbeidsgiver 
velger å leie inn ufaglærte før kompetanse for å unngå bruk av overtid, hvis så medfører dette avvik 
ift oppsatt bemanningsplan.  
En ser også en økende kostnad for innleie av konsulenter.  
 
Vi stiller spørsmål om foreslåtte budsjett kutt har tatt høyde for reelle lønnskostnader, innleie av 
vikarer, bruk av konsulenter m.m. og er det samsvar mellom budsjettforslag og politiske planer? Hva 
med døgnkontinuerlig hjemme tjeneste i Åpen Omsorg? 
Erfaringsvis ser vi ofte at det må søkes om tilleggs bevilgning før årets slutt.  
 
Det er informert om at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på ulike løsninger etter at 
budsjettarbeidet er ferdig. Norsk Sykepleierforbund synes det hadde vært mer hensiktsmessig å 
starte budsjett arbeid på et tidligere tidspunkt hvor en arbeidsgruppe kunne se både på løsninger og 
konsekvenser før et endelig kuttforslag ble politisk gjennomført. 
 
Avslutningsvis vil vi påminne arbeidsgiver om viktigheten rundt gode prosesser mellom partene i 
arbeids livet. 
Henviser til Hovedavtalen Del B § 3-1c og Del B § 1-4-1 hvor det siteres til at tillitsvalgte har både en 
plikt og rett til å delta i budsjett prosesser sammen med ledelsen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Sykepleierforbund  
V/ Htv Merete Eriksen 
 
 
 
 


