
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 18/22 den 
14.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til innspill: 
 
Målgruppen for rapporten er folkevalgte. Det bør da gis en beskrivelse som gir mening for oss og som 
muliggjør en politisk behandling. Foreliggende rapport er ordrik, men uten fakta som muliggjør det. 
Statusbeskrivelsene for måloppnåelse av politiske vedtak innen områdene 11. Helse og 12. Omsorg 
sier ingen ting om tjenesteytingen til innbyggerne gjør de i bedre eller i dårligere i stand til å takle 
sine helse og omsorgsutfordringer. 
De fleste statusbeskrivelsene angår styrking av overordnet kontroll med tildeling av tjenester. 
Under kommentar til 12. Omsorg står det: «Det er gjennomført et stort omstillingsarbeid de siste 
årene. Dette arbeidet er gjennomført på en god måte til tross for merbelastning i tjenestene som 
følge av koronaepidemien.» På en god måte for hvem? For brukerne, for pleiepersonalet eller for 
kommuneledelsens økonomistyring? 
Kommunen har bare måttet «betale for en overliggere» på sykehuset. Det er muligens bra for 
økonomien, men det sier ingen ting om hvilken forfatning alle de som ble utskrevet fra sykehuset var 
i. Opplevde de trygghet over å bli utskrevet og fikk de de helse og omsorgstjenester etter utskrivelse 
til kommunen som de hadde krav på? De fleste pasientene blir utskrevet før helgene hvor 
personellressursene i kommunen også er dårligst. 
Det anføres økt pågang etter psykiske tjenester og at det overføres 0,9 mill.kr for å dekke opp økte 
lønnsutgifter. Innebærer det styrking av tjenesten eller er det slik det står «å dekke opp økte 
lønnsutgifter»? 
 
Råd til formannskap / kommunestyre: Vurder økonomi og aktivitetsrapporten i forhold til om de ulike 
områdene yter de tjenester som innbyggerne har krav på og / eller det er politisk ønskelig at de får. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til økonomi- 
og aktivitetsrapport for 1. tertial 2022: 
 
Målgruppen for rapporten er folkevalgte. Det bør da gis en beskrivelse som gir mening for oss og som 
muliggjør en politisk behandling. Foreliggende rapport er ordrik, men uten fakta som muliggjør det. 



 
 

 
 

 

 
Statusbeskrivelsene for måloppnåelse av politiske vedtak innen områdene 11. Helse og 12. Omsorg 
sier ingen ting om tjenesteytingen til innbyggerne gjør de i bedre eller i dårligere i stand til å takle 
sine helse og omsorgsutfordringer. 
De fleste statusbeskrivelsene angår styrking av overordnet kontroll med tildeling av tjenester. 
Under kommentar til 12. Omsorg står det: «Det er gjennomført et stort omstillingsarbeid de siste 
årene. Dette arbeidet er gjennomført på en god måte til tross for merbelastning i tjenestene som 
følge av koronaepidemien.» På en god måte for hvem? For brukerne, for pleiepersonalet eller for 
kommuneledelsens økonomistyring? 
Kommunen har bare måttet «betale for en overliggere» på sykehuset. Det er muligens bra for 
økonomien, men det sier ingen ting om hvilken forfatning alle de som ble utskrevet fra sykehuset var 
i. Opplevde de trygghet over å bli utskrevet og fikk de de helse og omsorgstjenester etter utskrivelse 
til kommunen som de hadde krav på? De fleste pasientene blir utskrevet før helgene hvor 
personellressursene i kommunen også er dårligst. 
Det anføres økt pågang etter psykiske tjenester og at det overføres 0,9 mill.kr for å dekke opp økte 
lønnsutgifter. Innebærer det styrking av tjenesten eller er det slik det står «å dekke opp økte 
lønnsutgifter»? 
 
Råd til formannskap / kommunestyre: Vurder økonomi og aktivitetsrapporten i forhold til om de ulike 
områdene yter de tjenester som innbyggerne har krav på og / eller det er politisk ønskelig at de får. 
 
 
 


