
Budsjett og økonomiplan 2022-2025  

Forslag til uttalelse fra Eldrerådet: 

«Eldrerådet er bekymret for at de innsparinger, utsettelser og reduksjoner av investeringer i 

døgnkontinuerlige pleie- og omsorgsplasser som foreslås, vil kunne gjøre det vanskelig for 

kommunen å levere lovpålagte pleie- og omsorgstjenester av ønsket omfang og kvalitet.» 

Begrunnelse: 

Eldrerådet støtter selvsagt målsettingen i kommunedirektørens forslag til BØP 2022-2025 om at «pleie og 

omsorg skal yte bærekraftige, effektive og trygge tjenester med rett kvalitet, tilpasset innbyggernes behov 

og kommunens tilgjengelige ressurser». Eldrerådet er imidlertid bekymret for at planen ikke allokerer nok 

økonomiske ressurser til å møte de utfordringer som skapes av et stadig større antall eldre innbyggere -

hvorav mange vil være demente.  

Eldrerådet applauderer Bærums befolkning for å være i fremste rekke i Norge hva angår å ta ansvar for 

egen helse.  Mange oppgående og friske eldre (med små pleie og omsorgsbehov) som blir stadig flere og 

eldre er resultatet.  Oppdaterte befolkningsframskrivinger for Bærum indikerer at antall innbyggere over 80 

år vil øke med ca. 2500 personer i løpet av de neste 10 årene.  

Eldrerådet mener imidlertid at man bør være varsom med å konkludere at god helse hos mange eldre 

(koblet med økt bruk av velferdsteknologi og frivillighet) kan være basis for betydelige reduksjoner i 

kommunens ressursinnsats i pleie- og omsorgsektoren - slik man har gjort i innsparingsstrategien: «Flere 

friske år».  Tallene viser dessverre også et økende antall personer med demens. Prognoser indikerer at 

antallet personer med demens diagnose i Bærum vil øke med ca. 800 personer  (til 3360 personer) i den 

samme 10 års perioden1.  

Selv om sykdomsforløpet er høyst individuelt, vil nesten alle personer med demens på et eller annet 

tidspunkt få behov for pleie- og omsorgstjenester.  I siste fase vil de fleste personer med demens ha behov 

for døgnkontinuerlig pleie- og tilsyn.  Eldrerådet anser det derfor som svært uheldig at det nå foreslås at 

investering i (og ferdigstillelse av) en lang rekke sykehjem og omsorgsbolig prosjekter skyves ut i tid.  Ikke 

minst fordi det tar minst 3-5 år fra et prosjekt initieres til det er ferdigstilt.  

Eldrerådet skal ikke forskuttere resultatene av det arbeid som pågår med Pleie og omsorg 2024 og/ eller 

hvilke konklusjoner man vil kunne trekke fra den behovsanalysen som SINTEF skal levere til neste år.  

Eldrerådet vil imidlertid anbefale at man viderefører arbeidet med å øke antall omsorgsplasser inntil man 

har et robust kunnskapsgrunnlag for å konkludere at våre svakeste (demente) kan bli ivaretatt på en verdig 

og god måte i et tjenesteleveransekonsept som har utgangspunkt at den pleie- og omsorgstrengende skal 

tas hånd om i egen bolig.   

Dersom kommunens «Flere friske år» ikke leverer de resultater man forventer, vil dette kunne påføre både 

den pleie- og omsorgstrengende, nærmeste pårørende og familie, samt Bærumsamfunnet for øvrig 

uakseptable belastninger.  I tillegg vil det etter hvert kunne spre seg en bekymring i befolkningen om 

hvorvidt man kan få en verdig og trygg alderdom i Bærum.  Alle foreslåtte sparetiltak innen pleie- og 

omsorg bør derfor være nøye konsekvensutredet før implementering.   
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1 Kilde: Demenskartet.no – Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse 


