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Uttale    
Til: Kommunestyret  

Fra:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

 

           
Saknr. Arkivkode Dato 

22/1696-17 151 12.12.2022 

 

UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 SAMT BUDSJETT 2023  
 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE TIL 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2023 -2026 SAMT BUDSJETT 2023  
 
 

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken i møte 09.11.2022 og 
har følgende innspill til Handlings- og økonomiplan 2023-2026, samt budsjett 2023:  

 

I sak 28 / 21 uttalte vi oss om 2022 Budsjettet og Handlings og Økonomiplan 2023 – 2025. 

Rådene fra i fjor er dessverre like relevante i år. 

Kommunens ledelse har sikkert i mange måneder arbeidet med årets budsjett. Det har vært 
en lukket prosess. Papirbunken på 217 sider har vi i REF mottatt tre arbeidsdager før 
behandlingen i møtet 9. nov. 

Hvis man mener noe med et åpent folkestyre hvor ulike synspunkter og meningsbrytninger 
er ønsket er det klart utilfredsstillende. Hvis man er trygg på at bare kommuneledelsens 
mening er den riktige er det sikkert greit og stenge ute synspunkter som kan virke 
forstyrrende for dem. 

REF har tidligere ønsket at budsjetter, handlings og økonomiplaner blir presentert i en form 
som også vi «vanlige folk» kan forstå og få kunnskap fra.  

Vi har lært at ca. 90% av offentlige årsbudsjetter omfatter bundne utgifter som 
lokalpolitikere i liten grad kan påvirke noen uker før neste årsbudsjett er gjeldene.  

Presentasjonen av neste års budsjett bør heller løfte fram de budsjettpostene hvor 
politikernes synspunkter har betydning for drift og tjenesteyting. 

Å spå om framtiden er vanskelig. Langtidsbudsjettering synes like vanskelig. En 
sammenligning av samme årsbudsjett fra det ene året til det neste viser at 
langtidsbudsjettering er lite egnet som styringsverktøy. 

 

REF ønsker å løfte fram følgene saker som bør løses omgående: 
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• Møteplasser på sykehjemmene hvor inneliggende og pårørende kan møtes og 
eventuelt dele et måltid sammen.  REF har etterlyst det gjentatte ganger også overfor 
Ordføreren som uttalte at «hun tok det på største alvor».  

• Kommunen knytter seg til den ideelle organisasjon «Livsgledehjem» som kan gi nyttig 
råd og veiledning for å skape mer liv og glede på de ulike sykehjem og bofelleskap. 

• Det haster med å bedre hverdagstilbudet til de mange både unge og eldre som sliter 
med psykiske sykdommer og ruslidelser.  Fortsatt er alkoholmisbruk tallmessig den 
største gruppen. Vi trenger ikke flere planer, men engasjerte medarbeidere som 
evner å gjøre en forskjell i møte med de som sliter 

• Kommunens ønske om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig krever at 
kommunens tjenester som nok og forsvarlig drikkevann, renovasjon, post, nærbutikk 
og nettilknytning er tilgjengelig i hele kommunen.  Kommunens egne innbyggere bør 
prioriteres før «fritidsinnbyggerne». 

• REF ber om eget budsjett på kr. 50.000, -. Dette skal dekke egne arrangementer med 
innbyggere/lag og foreninger. 

             Denne budsjettposten dekker også tilskuddet til arrangering av Eldredagen           

             med kr. 100,-pr. person ifølge vedtak. 

 

Videre behandling i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet i møte 
9.12.2022 og har følgende tilleggsinnspil:  

Saken ble behandlet i REF som sak 33/2022  i møtet  9.nov. og i Formannskapet 16.nov.  og 
skal sluttbehandles i Kommunestyret 15.desember. 
Ytterligere uttalelser fra REF i sak 37/22 vil ikke påvirke den politiske prosess. 
 

 

 

 

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


