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SVAR PÅ INNSENDT SPØRSMÅL SENDT PR MAIL 26.11.2015 

SPØRSMÅL TIL RÅDMANNEN ANG. ØKONOMIPLAN 2016-2019 

FRA A-H AP V/VIGDIS TVETE 

 

Spørsmål 1   
ØHD plassene-hvor mye dekker staten? 

 

Svar  
Staten dekker beregnede driftsutgifter til 2 øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Kommunen mottar fra 

staten kr. 3,7 mill i 2016. 

 

Spørsmål 2 
Hva ligger i begrepet mobil omsorg? (psykiatri og rus) 

 

Svar  
Mobil Omsorg er en bærbar løsning som gjør det mulig for de ansatte å ha tilgang til fagsystemet 

Profil som er kommunens elektroniske pasientjournal for alle brukere i hjemmesykepleien, psykisk 

helse, sykehjem osv. 

 

Spørsmål 3   

Hva ligger inne i strykningen på 1.147 mill til rusomsorgen? 

 
Svar 
Dette er midler fra statsbudsjettet knyttet til økt satsing på rusfeltet. Formålet er å øke kapasiteten i 

det kommunale rusarbeidet, slik at mennesker med rusproblemer får et helhetlig, tilgjengelig og 

individuelt tilpasset tjenestetilbud.  

 

 

Spørsmål 4 
Hva ligger inne i de 5,9 mill kr til eiendomsstrategi i 2016 (bare 0,2 mill i årene etter)? 

 

Svar 
I eiendomsstrategien for 2016 ligger det inne følgende tiltak:  

Utvending vedlikehold på Rådhuset 
Vedlikehold Poppelveien 
Vedlikehold Aursmoen barnehage 
Vedlikehold Bjørkelangen sykehjem 
Vedlikehold Burholtoppen barnehage 
Vedlikehold Setskog oppvekstsenter 
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Vedlikehold Klokkerudjordet 
Vedlikehold Bjørkly barnehage 
Tilpasning av sekundærside kommunalbygg (varmeanlegg) 
Oppstillingsplass for kommunale biler 
  

I økonomiplan 2016-19 er det avsatt kun kr 200.000 i 2017 til eiendomsstrategien. I oppsettet for 
eiendomsstrategien for 2017 var utbedringer knyttet til Bråte skole. Det var satt opp utskiftning av 
vinduer, dører, utvendig panel etc. Siden dette er løst gjennom prosjektet som allerede er 
gjennomført ved Bråte Skole er denne posten tatt ut av ø-plan for det aktuelle året.  

I Eiendomsstrategien for 2018 ligger det inne kr 4.990.000 og i 2019 ligger det inne kr 5.698.000. 

 

Spørsmål 5 
Hva ligger inne i de 9,9 mill kr knyttet til helsehus? 

 

Svar  
Under samlepunkt helsebygg ligger det etablering av godkjente garderoder ved Sentral kjøkkenet ved 

Aurskog Sykehjem. Dette har blitt påpekt som avvik av mattilsynet, og man har nå arbeidet frem en 

planløsning som ivaretar ren og uren sone for de ansatte som arbeider ved kjøkkenet. Dette blir 

etablert i et tilbygg knyttet til eksisterende kjøkken. 

Det ligger også utbedring av enkelte beboerbad ved Aurskog Sykehjem. 

 

Spørsmål 6  
Hva er konsekvensen av å forskyve investeringen på 26 mill kr knyttet til boliger for 

funksjonshemmede til 2017? 

 

Svar  
Investeringen ble skjøvet ut i tid på grunn av kapasitetshensyn og for at prosjektet som definerer 

innholdet i tjenesten skal bli ivaretatt i prosessen. Nedsiden ved utsettelsen er at det tar noe lengre 

tid å realisere prosjektet enn opprinnelig planlagt. Sett i lys av den endrede oppfatning av behov har 

det vist seg riktig å vente. 

Spørsmål 7 
Hva slags entrepriseform er tenkt på dette byggeprosjektet, og har adm kapasitet til gjennomføring i 

2016? 

 

Svar  
Det er ikke besluttet entrepriseform, men det er mest naturlig at vi gjennomfører som 

totalentreprise. 

Prosjektkontoret har sammen med planavdelingen den nødvendige kapasitet til å gjennomføre de 

planlagte prosjektoppgavene i 2016. 
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Spørsmål 8  
Hvor mye er det tatt høyde for i driften når bygget/tilbudet skal tas i bruk? 
 
Svar  
Det er lagt inn midler til endret bruk av VTA/komm.arb og aktivitetstilbud og til økt avlastningstilbud: 
2016 - kr. 1.440.000 
2017 - kr. 2.190.000 
2018 - kr. 2.190.000 
2019 - kr. 2.190.000 
 
Det er foreløpig ikke lagt inn midler til ny boveiledertjeneste. 
 
 
Bjørkelangen, 4.12.2015 
 
 
Siri Hovde      John-I. Udnesseter 
Rådmann     Økonomisjef 


