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BEHOV FOR ØKT BEMANNING PÅ HAMAR INTERKOMMUNALE KRISESENTER

Det er behov for en styrking av 1 årsverk ved Hamar interkommunale krisesenter.
Årsverket ønskes besatt av miljøterapeut/S—årig høgskoleutdannet og skal jobbe
forebyggende for voksne og barn  i  krisesenteret. Hamar kommune har over tid sett
behov for denne styrkingen, primært grunnet økt antall bekymringsmeldinger til
barnevernet. behov for mer individuell oppfølging av de ulike barna og tettere
oppfølging av hjemstedekommunen. Hamar kommune har prioritert tiltaket i
budsjettprosessen for 2018-2021. og oppfordrer samarbeidskommunene om å ta det
opp i sine respektive budsjettprosesser.

Det vises til samarbeidsavtalen for krisesenterdriften. l pkt 5 fremkommer at
«vertskommunen har plikt til å informere om og drøfte saker av vesentlig betydning
for samarbeidskommunene, før det fattes beslutninger.» Dette ble gjort i
samarbeidsmøtene 07.11.2016 og 27.04.2017. Videre sies i pkt  6  at den «enkelte
kommunes handlings- og økonomiplaner med årsbudsjett, gir føringer for langsiktig
planlegging og innhold i enhetens leveranser. Ønske om endringer for neste års
budsjettår tas opp med kommunene i samarbeidet innen 1. mai. Alle beslutninger
som kan påvirke kostnadsnivået på tjenester i vesentlig grad skal på forhånd
godkjennes av samarbeidskommunene.»

Samarbeidskommunene dekker sin forholdsmessige andel av de faktiske
kostnadene ved samarbeidet fordelt etter SSBs innbyggertall pr 1.1. ltilfelle
gjennomslag for en styrking av ett årsverk vil andelen pr kommune utgjøre følgende;
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jøkte utgifter 631 539 Årslønn 470500

Tallet over Inkluderer sosiale ut Ifler er variable lille

j Befolknln Fordeling  I  Fordeling i kr Grunnlønn 470 500

i 201B Adm ut Tillegg 28 190

,Amut 4518 3,49 22 023  1  451 Feriepenger 6 134

Våler 3743 2,59 18 245 1 202 KLP 48 572

rElverum 21086 16.27 102 783 6 770 Mb 78 043

iTrysil 6550 5,06 31 928 2 103 SUM 631 539

Hamar 30 598 23.62 145 149

Løten 7 633 5,83 37 207 2 451

Rln  saker  33 842 26,11 164 961 10 865

lsunge 20 317 15,65 93 034 6 523

En  erdal  1 274 0,98 6 7.10 409

Sum 129 561 100 631 539 31 773

% itillegg kommer ';  %  administrasjonsulglfter

i

[Refusjon fra kommuner 452 390

rAdm utgifter 31 773

Begrunnelse  av  behovet  av  styrket bemanning:

Kompleksiteten  i  arbeidet  med de berørte familiene er økt og krever mer ressurser,
for  å  sikre faglig forsvarlig drift. Det er behov for å øke det kvalitative tilbudet til barn
gjennom styrket individuell oppfølging. Krisesenteret skal bli en mer synlig
forebyggende aktør og jobbe mer utadrettet. Målet er  å  nå ut til større del av
samarbeidskommunenes innbyggere.

Det bes om  tilbakemelding fra  kommunen innen 15.09.2017  på følgende;
1. Godkjenner kommunen økt kostnadsnivå tilsvarende 1 årsverk for  å  sikre

faglig forsvarlig drift ved Hamar interkommunale krisesenter”?
2. Er kommunens økte andelskostnad prioritert i budsjettet for  2018?

Neste samarbeidsmøte som omhandler økonomi vil være 28.09.2017 kl. 12.30-14 på
krisesenteret. Viser her til samarbeidsavtalen pkt 5,  2 avsnitt  «Rådmannen i
vertskommunen innkaller rådmennene i samarbeidskommunene til minimum ett møte
i året for drøfting av slike saker, herunder budsjett, tertial og årsberetning.» Familie
og levekårssjef er delegert myndighet i Hamar kommune. Rådmannen eller den som
har delegert myndighet i samarbeidskommunene bes stille i møtet i september.

Med vennlig hilsen
H  mar kommune
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ne  Olen  Aase Ingrid Carina Morland
Familie og Ievekårssjef Leder Hamar interkommunale krisesenter


