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Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende kommunedirektørens forslag 
til budsjett 2021 
 
Eldrerådet- 025/20, har i møte 30.11.2020 fattet følgende vedtak i saken: 

Vedtak:  
Eldre i Fauske rammes hardt i budsjettforslaget for 2021  
 
Eldrerådets ser igjen at helse og omsorg får redusert sitt budsjett slik at det blir enda mer krevende å 
levere lovpålagte tjenester til kommunens eldre. Nedstenging og reduksjon av tiltrengte 
sykehjemsplasser er bl.a. medisinen som skrives ut.  
 
At det er nødvendig å gjøre grep for å snu utviklingen er det ikke noe problem å skjønne, men 
eldrerådet mener at foreslåtte kutt vil få dramatiske konsekvenser som langt overstiger det 
forsvarlige. Det brukes begrepet «godt nok» om hva kommunen skal levere, men forslaget virket mer 
som om ostehøvelen benyttes for kutt hvor tanke for hvem som rammes kommer i annen rekke.  
 
Eldrerådet tror ikke nye tjenestemodeller, teknologiutvikling og automatisering av arbeidsprosesser i 
stor nok grad vil bidra til store nok effektiviserings- og produktivitetsgevinster i 2021 som 
rettferdiggjør nedtrekk slik det er foreslått.  
Vi har full tillit til at ansatte er omstillingsvillig og vil gjøre sitt ytterste i en krevende situasjon, men 
omfattende tiltak innebærer bl.a. kulturendringer, investeringer i teknologi og faglige ressurser som 
eldrerådet mener vil ta tid å få opp å gå som et velfungerende system.  
 
I kommunedirektørens budsjettforslag legges det opp til mange tiltak, bl.a. nedleggelse av 5 
demensplasser og 7 sykehjemsplasser. Oversikt fra tildelingskontoret viser et økende antall søkere 
både til korttids- og langtidsplasser og selv i dagens situasjon kan søknader ikke imøtekommes. Gapet 
mellom tjenestetilbud og etterspørsel vil derfor etter eldrerådets mening i alle fall på kort sikt bli langt 
større enn det som vil aksepteres som et godt nok tjenestetilbud.  
 
I formannskapet har posisjonen foreslått ytterligere kutt innen helse og omsorg med til sammen kr 2 
414 459,- under overskriften omstilling. Eldrerådet stiller seg sterkt undrende til dette og tenker dette 
betyr en ytterligere forverring for sektoren.  For øvrig er det forslag fra formannskapet å øke flere 
budsjettposter som faller utenfor lovpålagte oppgaver og som kommunen i prinsippet ikke har penger 
til.  
 
Eldrerådet ber derfor innstendig om at nedtrekk i helse og omsorg blir revurdert spesielt med tanke 
på å opprettholde de fem tilrettelagte demensplasser.  Det er helt sikkert gevinster å hente som 
frigjør ressurser, men ikke ta gevinstene ut før de kan dokumenteres!  
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For eldrerådet  
Odd-Harald Larsen  
leder  

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 
 

Kopi til 

Hilde Christine Sørensen Enhetsleder 
 

Enhet Helse 

Nils-Are Johnsplass Kommunalsjef 
 

Samhandlingsområdet 

helse og omsorg 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sgr_beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	TblVedlegg__ndb_tittel___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___2___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4

