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SPØRSMÅL FRA BYGDALISTA TIL MØTE 25. NOV. 2021 
 
I reglementet for folkevalgte organer og andre kommunale organer for 
kommunestyreperioden 2019-2023, står følgende:  
 

«Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold eller saker. Hvert 
medlem kan stille grunngitte spørsmål til ordfører. Spørsmålene skal stilles skriftlig til 
ordfører senest 3 arbeidsdager før kommunestyremøtet. Spørsmålene behandles i 
den rekkefølge de kom inn til ordfører, etter de ordinære saker til møtet. Spørsmål 
besvares av ordfører. Ordfører kan la rådmannen eller leder av faste utvalg svare i 
sitt sted. Spørsmålsstiller kan få ordet én gang til kort å begrunne spørsmålet. 
Spørsmålsstilleren har anledning til å stille ett tilleggsspørsmål, og få et kort svar på 
dette. Spørsmålet og ordførerens svar vedlegges protokollen.» 

 
Spørsmål fra Bygdalista vedrørende pleie og omsorgssektoren ble sendt inn til møte i 
kommunestyret 28. oktober. Siden det ble vurdert at de i hovedsak ikke faller inn under 
kategoriene grunngitte spørsmål, ble de ikke sendt ut. Bygdalista fikk tilbakemelding om 
dette.  
 
I det aktuelle kommunestyremøtet ble det gitt en orientering om status i prosessen om 
framtidens helse- og omsorgstjenester, samtidig som tertialrapport 2 for 2021 var til 
behandling. Spørsmålene ble oppfattet besvart gjennom dette.  
  
Bygdalista har sendt inn flere av de samme spørsmålene til møtet den 25. nov. 2021, og de 
vil bli besvart der.   
  
De innsendte spørsmålene er slik:  
  

Bygdalista ber om at kommunestyret får korte kommentarer knyttet til spørsmål, 
vedrørende omorganiseringen innen pleie og omsorgssektoren: 

  
· Tilstrekkelig grunnbemanning på eldreinstitusjonene og kjøkken?  
· Tilstrekkelig grunnbemanning innen hjemmetjenesten?  
· Hvor stor reduksjon av grunnbemanningen ved iverksetting av HDO.  
· Nå situasjonen og når alle 18 sykehjemsplasser blir omgjort til HDO?  



  
 
 

  
 
 

 

· Klager fra pasienter og pårørende?  
· Andel overtidsbruk, evt. brudd på arbeidsmiljøloven ifht. Grenser for bruk av overtid 

pr. uke / måned?  
· Innmeldte avvik? 

 
 
 
 
 


