
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 16/21 den 
16.06.2021. 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Økonomirapporter er vanskelig tilgjengelig for ikke fagpersoner. Det er like fullt nødvendig og ikke 
minst ønskelig at alle folkevalgte har grunnleggende forståelse for den virkelighet som rapportene og 
regnskapene viser. 
Det bør arbeides med å lage rapporter som på en bedre måte enn denne presenterer nøkkeltall og 
utviklingstrekk i kommuneøkonomien. 
Det bør tilstrebes å bruke vanlig norske ord og uttrykk og færrest mulig faguttrykk.  Må faguttrykk 
eller forkortelser brukes bør de forklares. 
 
Rapportene bør som all annen saksutredning være i størst mulig grad faktaorientert og i minst mulig 
grad preget av generelle kommentarer uten opplysende informasjon. 
Aktivitetsrapportene er til dels foreldede, selvmotsigende og ordrike, men uten faktisk informasjon. 
Kommunen har tilsatt ny informasjonsmedarbeider. Like viktig som informasjon til 
tjenestemottakerne er god og forståelig saksinformasjon til både de folkevalgte og tjenesteyterne. 
Kan det bli en oppgave for Informasjonsavdelingen? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken:  
 
Økonomirapporter er vanskelig tilgjengelig for ikke fagpersoner. Det er like fullt nødvendig og ikke 
minst ønskelig at alle folkevalgte har grunnleggende forståelse for den virkelighet som rapportene og 
regnskapene viser. 
Det bør arbeides med å lage rapporter som på en bedre måte enn denne presenterer nøkkeltall og 
utviklingstrekk i kommuneøkonomien. 
Det bør tilstrebes å bruke vanlig norske ord og uttrykk og færrest mulig faguttrykk.  Må faguttrykk 
eller forkortelser brukes bør de forklares. 
 
Rapportene bør som all annen saksutredning være i størst mulig grad faktaorientert og i minst mulig 
grad preget av generelle kommentarer uten opplysende informasjon. 
Aktivitetsrapportene er til dels foreldede, selvmotsigende og ordrike, men uten faktisk informasjon. 
 



 
 

 
 

 

Kommunen har tilsatt ny informasjonsmedarbeider. Like viktig som informasjon til 
tjenestemottakerne er god og forståelig saksinformasjon til både de folkevalgte og tjenesteyterne. 
Kan det bli en oppgave for Informasjonsavdelingen? 
 
 
 


