
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK 
PÅ PLANOMRÅDENE - BEHANDLING I RÅDSORGANENE  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 6/20 den 
19.03.2020. 
 
Behandling: 
 
Opprinnelig møtedato den 19.03.20 gikk ut på grunn av Covid-19 situasjonen. Sak 6/20 ble 
behandlet den 31.03.20 etter kommuneloven §§ 11.7 og 11.8. Møtet ble avholdt ved skriftlig 
saksbehandling og delvis telefonisk kontakt. Alle medlemmene av rådet har fått anledning til å 
uttale seg.  
 
Leder Arve Bergum la fram saken med utgangspunkt i formannskapets behandling i 
saksnummer 23/20 av 18/3 2020. 
 
Rådet mener det er økonomisk grunnlag i planområdene til fornying og omstilling med nedtak 
av administrative stillinger i planperioden 2020-2023. 
 
Rådet savner enhetsleders saksutredning vedlagt saken med deres konklusjon og anbefalinger. 
 
Rådet ber kommunestyret pålegge kommunedirektør om å gå gjennom system, rutiner og ikke 
minst ledelse og økonomistyring innen alle planområder før nedbemanning gjennomføres. 
 
Rådet går imot at kommunedirektøren skal orientere kommunestyret på nåværende tidspunkt 
om tiltakene som går på: 

- Kjøkken, kantine og matombring 
- Dagsenter 
- Aktivitetssenter 

Dette med bakgrunn i de 6 delutredninger som skal behandles i tjenesteutvalget. (Viser her til 
punkt 8 i formannskapets innstilling). 
 
Rådet vil komme tilbake til behandling av planområdene 11 og 12 etter behandling av 
delutredningene i tjenesteutvalget.  
 
Rådet vil signalisere alt nå at det ikke er nødvendig med nedbygging av 
omsorgsplasser/sykehjemsplasser. Nødvendige innsparinger av  
5–6 millioner kan oppnås ved forenklet oppbygging av de ulike deler av omsorgstjenesten.  
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ber kommunestyret ta rådets anbefalinger 
til følge ved behandling av saken. 
 
Votering: 



 
 

 
 

 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Rådet har følgende uttalelse: 
 
Rådet mener det er økonomisk grunnlag i planområdene til fornying og omstilling med nedtak 
av administrative stillinger i planperioden 2020-2023. 
 
Rådet savner enhetsleders saksutredning vedlagt saken med deres konklusjon og anbefalinger. 
 
Rådet ber kommunestyret pålegge kommunedirektør om å gå gjennom system, rutiner og ikke 
minst ledelse og økonomistyring innen alle planområder før nedbemanning gjennomføres. 
 
Rådet går imot at kommunedirektøren skal orientere kommunestyret på nåværende tidspunkt 
om tiltakene som går på: 

- Kjøkken, kantine og matombring 
- Dagsenter 
- Aktivitetssenter 

Dette med bakgrunn i de 6 delutredninger som skal behandles i tjenesteutvalget. (Viser her til 
punkt 8 i formannskapets innstilling). 
 
Rådet vil komme tilbake til behandling av planområdene 11 og 12 etter behandling av 
delutredningene i tjenesteutvalget.  
 
Rådet vil signalisere alt nå at det ikke er nødvendig med nedbygging av 
omsorgsplasser/sykehjemsplasser. Nødvendige innsparinger av  
5–6 millioner kan oppnås ved forenklet oppbygging av de ulike deler av omsorgstjenesten.  
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ber kommunestyret ta rådets anbefalinger 
til følge ved behandling av saken. 
 
 
 


