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Bruk av Oppdal helsesenter sitt disposisjonsfond - data og it-utstyr

Vedlegg
1 Søknad om bruk av disposisjonsfond - data og IT-utstyr
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal helsesenter har bed for oppgradering av diverse it-utstyr for at ansatte i enhetene skal følge med
i utviklingen og nyttiggjøre seg løsninger som ligger i dataverktøy og programmer.
Det er behov for følgende oppgradering:
 Doble skjermer for ansatte på egne kontor
 Bytte ut 8 WYSE-terminaler til PC
 Anskaffe kamera, høyttalere og mikrofoner på kontor og møterom
 Erstatte eldste og utslitte maskiner, tastatur og mus med nytt utstyr
Totalkostnad kommer på inntil kr.100.000 eks. mva.
Vurdering
Kommunedirektøren finner å imøtekomme det beskrevne behovet at det er nødvendig å ha utstyr som
bidrar til at ansatte kan nyttiggjøre seg løsninger som ligger i dataverktøy og programvare.
I kommunens økonomireglement er det nedfelt følgende bestemmelser om de enhetsvise disposisjonsfondene:
For hver enkelt driftsenhet (ansvarsområde i bevilgningssammenheng) opprettes det et
disposisjonsfond. Disposisjonsfondene har til hensikt å gi stimulans til en langsiktig og god forvaltning av
bevilgningen gjennom følgende: Ubrukte budsjettmidler blir ikke dratt inn igjen, men avsettes til senere
bruk for driftsenheten. Budsjettoverskridelser blir dekket gjennom bruk av tidligere avsatte midler fra
driftsenheten, noe som forhindrer smitteeffekter av budsjettoverskridelser.
Oppdal helsesenter står bokført med et disposisjonsfond på 2.003.888 kroner per 30.4.22. 3%-bufferen
utgjør 1.849.000 kroner av enhetens bevilgning for 2022. Etter en eventuell innvilgelse av denne
søknaden vil fondet ha en ny saldo på 55.000 kroner disponibel til nye engangstiltak.

Administrativ behandling / vedtak
Søknaden om bruk av Oppdal helsesenter sitt disposisjonsfond til data og it-utstyr imøtekommes.
Driftsbudsjettet for 2022 justeres slik:
Kontering
12002.372.353
19409.372.880

Beskrivelse
Utstyr
Bruk av enhetens disposisjonsfond

Rett utskrift bekreftes:
Oppdal, 10.06.2022
Elin Johanne Dolmseth
Økonomisjef

Utgiftsøkning
Finansiering
100.000
100 000

