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Uttale    
Til: Kommunestyret 

Fra: Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

 

           
Saknr. Arkivkode Dato 

20/3126-18 200 26.05.2021 

 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE TIL 
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020  
 
 

Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 20,88 millioner. Det er lagt fram et budsjett for 
2021 og en økonomiplan for 2021 – 2024 i balanse. Det tilsier at kommunen blir tatt av 
Statsforvalterens 

ROBEK liste. Kommunedirektøren finner grunn til å takke ledere, ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud. 

Hun framhever at administrasjonens hovedfokus er  fortsatt å levere gode tjenester til 
innbyggerne i tillegg til å ivareta arbeidsmiljøet. Hennes bekymring for framtiden er 
administrasjonens kapasitet og kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver og krav til 
rapportering. 

 

REF,s  medlemmer ser som sin viktigste oppgave å være «lytteposter og talerør» for alle de 
uformelle samtaler og meningsutvekslinger som et levende bygdesamfunn utgjør. Ut fra det 
prøver vi å sammenfatte hovedinntrykkene i uttalelser / råd til politikerne. 

Regnskapstall forutsettes å være riktige når revisor har godkjent regnskapet. 

Presentasjonen av tallene kan opplyse eller tildekke virkeligheten. 

Kommuneregnskapet i sin nåværende form er lite opplysende for den interesserte innbygger 
som ønsker å være en del av lokaldemokratiet. 

I et forsøk på å forstå konsekvensene av regnskap og budsjett har vi laget denne 
sammenstillingen. 

Alle tall i tusen kroner: 

 

Regnskap.      Kommunen.     Admin.(pl.o.1)          Helse (pl.o. 11)      Omsorg(pl.o.12) 

2019.                 384.119.              28.723.                      62.518.              104.363 

2020:                 374.526.              26.997.                      61.519.                98.637 

Budsjett: 



2 

2021:                                               28.129.                      55.858.                93.608 

2022                                                26.701.                      53.064.                88.398 

2023.                                               26.843                       52.764                 87.338 

2024.                                               26.501.                      52.764.                87.338 

 

Budsjett for 2021 – 2024 betydning for kommunens drift / tjenester. 

Alle tall i tusen kroner. 

                   Saldering (innsparing        Tiltak foreslått.           Behov for ytterligere innsparing 

                   I forhold til året før) 

2021:              4.496                                  5.950                                   0 

2022:            14.806                                  8.035                           8.771  

2023:               1.407                                         5                           1.402 

2024:                  432                                          0                              432 

Innsparing på pl.o. 11 - Helse i perioden 2019 til 2024 utgjør 9.754 mill eller 15.6% 

Innsparing på pl.o. 12 - Omsorg i perioden 2019 til 2024 utgjør 17.03 mill eller 16.3% 

Innsparing på pl.o.1 Administrasjon i perioden 2019 til 2024 utgjør 2.2 mill eller 7.66% 

 

Dere folkevalgte bør spørre dere om nedbyggingen av Helse og omsorgstjenestene i Gausdal 
er forsvarlig.   

Fagpersoner og sentrale politikere fra alle partier er samstemte i at behovene for Helse og 
omsorgstjenester vil øke i årene framover.  

Samsvarer administrasjonens saksframlegg om at alt er bra med deres kjennskap til 
lokalsamfunnet? 

 

REF,s medlemmer har informasjon fra ulike hold om dårlig arbeidsmiljø for kommunalt 
ansatte, manglende respekt fra administrativ ledelse for elementære regler for 
arbeidstakeres rettigheter, behov for bistand utenfra for å løse interne arbeidskonflikter, 
pårørende til pleie og omsorgstrengende som opplever ikke å bli tatt på alvor og ikke minst 
alvorlig at innsparingstiltak går utover kvalitet og omfang av nødvendig pleie og omsorg. 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur.


