
Kommentarer til «Kommuneplanens handlingsdel Budsjett og 

økonomiplan 2022 – 2025 

Anstrengt kommuneøkonomi vil vanskeliggjøre oppfølging av lovpålagte 

helse og omsorgstjenester 
Økt gjeld fra 11,2 mrd i 2021 til 15,6 i 2025 med klare varsler om økt rentebane, gir stor 

usikkerhet for at kommunen makter opprettholde dagens tilbud til kommunens innbyggere på 

driftssiden. Økte renteutgifter slik også Kommunedirektøren beskriver det, vil kunne ramme 

utsatt grupper som blant annet eldre med pleie og omsorgs behov.  

Økt selvhjulpenhet hos pasienter, tverrfaglig samarbeid, mer inkludering av pårørende og 

frivillige skaper morgendagens forutsetninger for å bo lengre tid hjemme, mener 

Kommunedirektøren. Sammen med utvidet bruk av frihets- og velferdsteknologi legges 

forholdene til rette for planens kostnadsbesparende tiltak innen disse tjenestene.  

 

Lønnsposten for Helse og omsorg blir ikke kompensert med mer enn ca 0,6 % pr år i perioden 

– med unntak 2025. Med normal lønnsvekst på 3% kan dette gi et nedtrekk av ansatte på et 

sted mellom 30 - 50 stillinger pr år - om mitt regnestykke er rett. Slike reduksjoner står i grov 

kontrast til Forvaltningsrevisjon med sine rapporter fra «Kommer hjemmetjenesten når den 

skal» og «Forsvarlig bemanning» i kommunens institusjoner (2020). Her bør også nevnes 

pressens omtale av avviksregisteringer og økende bruk av vold i vår omsorgstjenester. 

Sparepotensialet synes allerede å være tatt ut før en systematisk og utvidet innføring av 

teknologien er tatt i bruk. 

  

Tilbudene om omsorgsboliger og kommunens hjemmetjenester må ikke svekkes, men 

tvert imot styrkes i planperioden om de stadig flere eldre skal få bo hjemme lengre på en 

trygg og verdig måte. 

Boområder tilpasset seniorgenerasjonen – uten fortetting, men med 

tettere tilgang til helse- og omsorgstjenester. 
Ikke et ord er nevnt om boformer tilpasset eldre, tilrettelagt for å kunne bo lengre tid hjemme. 

Derimot er fortetting om offentlige trafikknutepunkter gjentatt et utall ganger som et prinsipp 

i forstående utbygging av kommunen. Dette til tross for at en slik policy til nå, ikke har svart 

til kommunens forventninger. Det uttales derimot at kommunen vil skjerpe sine krav til 

lokalisering av andre boligprosjekter. For mange eldre er det langt å foretrekke å få bo i et 

tilpasset bofelleskap, ofte litt borte fra trafikknutepunktene.   

 

Kommunene må snarest åpne opp for bygging av prisriktige seniorboliger utenfor 

trafikknutepunktene. Dette kan bidra til at man blant annet kan få et verdig, trygt 

fellesskap med mye lys og grønne lunger. Lokale helse- og omsorgsenheter etablert i 

nærheten av slike bofellesskap, vil kunne yte rask og riktig oppfølging - og redusere 

dagens transportutgifter for hjemmetjenestene. 
 

Tiltak for ivaretakelse og oppfølging av økende innslag av demente, finner en ikke i 

planperioden for 2022 - 2025.  

    

Jon Rogstad 



Eldrerådsmedlem - Senior Norge 
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