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Uttale  
Til: Kommunestyre 

           
Saknr. Arkivkode Dato 

20/3232-4  04.12.2020 

 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE TIL 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021-2024, MED ÅRSBUDSJETT 2021  
 
 

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken i møte 3. desember, 
saknr. 22/20.  

 

 

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har disse innspillene til 
formannskapets innstilling:  

 

Avgjørende driftsendringer er  innarbeidet i årsbudsjettet for 2021 uten politisk behandling. 
Det kalles da Strukturtiltak.  Tilsvarende ble gjort ved framlegging av årsbudsjettet for 2020. 

 

Når det samtidig kreves at eventuelle nye utgiftsposter skal salderes med tilsvarende 
utgiftsreduksjoner vanskeliggjør det en reell politisk behandling. Den form for budsjettpraksis 
bør begrenses til  skatte og avgifts budsjettering. 

 

Det som blir kalt Strukturtiltak er viktige veivalg  som endring av  kommunens tjenesteyting, 
nyetableringer, administrative nyordninger og lignende. 

Et aktivt Folkestyre  tilsier at slike tiltak gjennomgår en grundig og detaljert saksbehandling i 
administrasjonen før det legges fram for politisk behandling.  

Forslag til innstilling bør da gjøres av Ordfører og ikke av Kommunedirektør. 

Konsekvensene av politiske vedtak  skal så innarbeides av Kommunedirektøren i 
budsjettforslagene. 

Den politiske behandling av budsjettene  blir da en reell prioritering blant ulike tiltak eller 
driftsendringer som har blitt forsvarlig utredet. 

 
På planområde 12 er omgjøring av en sykehjemsavdeling på Follebutunet til HDO plasser kalt 
et Strukturtiltak og innarbeidet i årsbudsjettet for 2021 med innsparing på driftsbudsjettet 
for 2021 med ca. 1 mill.  

Saksbehandlingen har vært meget mangelfull , som påpekt  
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i sak 21 / 20.  Innarbeidelsen i HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN  2021 – 2024, MED 
ÅRSBUDSJETT 2021 har skjedd uten forutgående politisk behandling. 

 

Tidligere politiske vedtak om vurdering av mulige innsparinger på Planområde 1 
Administrative fellestjenester er ikke utredet. Det er bare konkludert  med at en ikke ser 
muligheter for ytterligere nedtak, uten alvorlige konsekvenser for lovpålagte oppgaver. 

 

Det alt vesentlige av kostnader på Planområdene 11 og 12 går også til lovpålagte oppgaver. 
Kommunen har ikke god oversikt over udekkede behov for å sikre at alle som oppholder seg 
her får oppfylt rettighetene i Verdighetsgarantien. 

De som vil vite vet at det er mange, anslagsvis 300 eller ca. 5% av innbyggerne. 

 

En budsjettreduksjon av Planområdene 11 og 12 fra regnskap 2019 til årsbudsjett 2024 på 
27,7 mill. eller 16,6% er ikke realistisk i forhold til Budsjettpremisset i Kommunelovens 
paragraf 14.4. 

Det forventes økning i antall personer med behov for kommunale pleie og omsorgstjenester. 

 

REF råder kommunen til å få en bedre oversikt over det reelle behov for lovpålagte 
kommunale helse og omsorgstjenester for alle innbyggerne i kommunen.  

Først da kan man planlegge, politisk vedta  og gjennomføre kostnadseffektive tjenester. 

 

Bare slik kan man få grunnlag for realistiske budsjetter. 

 
 
 

 

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


