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TEMA

• Helseplattformen – løypemelding

• Budsjett 2023 - kortversjon

• «Sammen om framtidens helsetjenester» -

løypemelding fra interkommunalt prosjekt



BUDSJETT 2023 - KORTVERSJON

Statsbudsjettet:

Lønns- og prisvekst for 2023 (deflator): 3,7 prosent

Vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) for Skaun kommune: 3,1 prosent

Mindre handlingsrom pga statsbudsjettet (0,6 prosent): 3,4 millioner kroner

I tillegg: 

Prisvekst langt ut over det normale 

Rentenivå mer enn dobbelt sammenlignet med starten på 2022 (i økonomiplanperioden: 4,0 prosent 

– budsjettrenta for 2022: 1,4 prosent)

Konsekvensjustert budsjett 2023 (videreføring av dagens drift + konsekvenser av vedtak gjort i år): 

vi mangler 7,8 millioner kroner
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BUDSJETT 2023 - HANDLINGSROM

Kommunedirektørens budsjettforslag:

Legger fram budsjett i balanse (7. november)

Handlingsrommet videre:

Meget STRAMT budsjett, lite rom for nye tiltak 

Omstilling (kvalitet, tjenestenivå- og mengde)

Økte inntekter (brukerbetalinger, eiendomsskatt)

Redusere fondsavsetninger / bruk av driftsfondet
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BUDSJETT 2023 – ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER

Foreløpige tall for 2023:

Regel 1: Netto driftsresultat i prosent av totale inntekter: minus 0,4 prosent (mål pluss 1,75 

prosent). Netto driftsresultatet er 16,2 millioner kroner dårligere enn målet i 2023.

Regel 2: Rentebærende gjeld i prosent av totale inntekter: 93 prosent (mål maks 80 prosent). 

Lånegjelda er 94 millioner kroner for høy sammenlignet med måltallet.

Regel 3: Driftsfond i prosent av totale inntekter: 16 prosent (mål minimum 5 prosent). 

Fondet er 82 millioner høyere enn minstemålet. OBS: 60 millioner er tenkt andel egenkapital 

nytt oppvekstsenter Venn i 2024.
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STATUS SKAUN KOMMUNE

Forprosjektet startet tirsdag 03.10.22

St. Olavs kobler sin drift til HP 12.11.22

13.12.22 vil kommunestyret behandle tjenesteavtalen som forplikter oss til å 
starte med Helseplattformen i Skaun

Tjuvstartaktiviteter er godt i gang, og følger med oss videre inn i prosjektet

Trondheim kommune er i drift, og det fungerer godt. Eventuelle feil som 
finnes i løsningen rettes kontinuerlig, og dette vil være til fordel for oss i 
kommunene

Flere kommuner skal sette Helseplattformen i produksjon før oss. Dette vil 

gi oss gode erfaringer, frem til vi skal ha produksjonssetting 1. februar 
2024

Last gjerne ned appen «HelsaMi» allerede nå. Alle 

brukere av helsetjenester i Midt-Norge, vil oppleve en 

forbedring i tilgang på sine helseopplysninger og 

kommunikasjonsmuligheter med helsevesenet


