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Uttalelse til forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 
 
Alstahaug eldreråd viser til sin foreløpige uttalelse av 29.8.2017, der rådet understreket 
betydningen av at sykehjemssaken fikk den nødvendige framdrift. At 
administrasjonssjefen ikke i det hele tatt har funnet plass for dette prosjektet innenfor 
økonomiplanperioden er direkte oppsiktsvekkende. Med tanke på tidligere vedtak og 
positive uttalelser fra både politisk og administrativ ledelse i kommunen, føler rådet at 
det er blitt holdt med godprat gjennom mange år.   
 
I mars 2014 uttalte eldrerådet bl.a. følgende. sitat: ”Det synes nå klart at et nytt 
sykehjem tidligst kan tas i bruk i 2017-18. I følge utredningen avgitt i 2009 vil Alstahaug 
kommune allerede i 2015 ha behov for ca. 75 plasser. I 2020 vil behovet være ca. 90 
plasser. For å håndtere denne utviklingen må det snarest utarbeides en plan B, der det 
både tas hensyn til rombehovet og behovet for å sikre tilstrekkelig og kompetent 
personell.” Sitat slutt. I dag har kommunen ca. 50 sykehjemsplasser. Å skyve 
investeringen i nytt sykehjem ut til etter 2021, uten en eneste tanke om hvordan 
behovet skal dekkes i mellomtiden er direkte uansvarlig. 
 
Eldrerådet har merket seg at formannskapet har et sterkt ønske om å prioritere nye 
sykehjemsplasser og er tilfreds med at det fortsatt er bred politisk enighet om dette. Med 
bakgrunn i administrasjonssjefens budsjettforslag og beskrivelse av kommunens 
økonomiske situasjon, er det dessverre grunn til å stille spørsmål ved realismen i 
forslaget, særlig når det samtidig skal investeres flere millioner innen skolesektoren. 
Eldrerådet skulle derfor gjerne sett en sterkere prioritering av eldresektoren, spesielt sett 
på bakgrunn av den demografiske utviklingen i kommunen. På side 77 skriver 
administrasjonssjefen bl.a. følgende, sitat: ”Denne utviklingen vil komme, og det er per i 
dag ikke tatt høyde for denne endringen politisk på noe område. Kommunen vil ikke 
kunne oppfylle sine forpliktelser på pleie- og omsorgsområdet i fremtiden dersom det 
ikke skjer radikale endringer framover. Dette handler ikke bare om sykehjemsplasser, 
men om det totale tjenestetilbudet innen helse- og omsorgssektoren som helhet.” Sitat 
slutt. 
 
Når det gjelder driftsbudsjettet for 2018 vil rådet gi uttrykk for stor frustrasjon over de 
mange kuttforslagene som vil ramme de eldre i kommunen. Eldrerådet vil på det 
sterkeste motsette seg disse kuttene, som til dels vil rasere dagens tilbud. 
 
Avslutningsvis vil rådet be om å få seg forelagt en skisse over hvordan administrasjonen 
ser for seg at behovet for sykehjemsplasser kan dekkes inntil nytt sykehjem står ferdig. 
Dette bør utarbeides så snart økonomiplanen er vedtatt av kommunestyret. 
 
Eldrerådet 1.12.17 
Kristin Vangen, sekr. 
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