
Alstahaug eldreråd. 

Uttalelse angående budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019. 

Alstahaug eldreråd har i møte 23.11. drøftet administrasjonssjefens forslag til budsjett for 

2016 og økonomiplan for 2016-2019. 

Selv om eldrerådet var kjent med at den økonomiske situasjonen er vanskelig og krevende, 

er forslaget om å skyve investeringen i nytt sykehjem/omsorgssenter ut av 

økonomiplanperioden direkte sjokkerende. Dersom det skulle bli vedtatt, vil det også være 

et klart brudd på de politiske løftene som ble gitt før de to siste valgene.  

Eldrerådet ser det som svært dramatisk om helse- og omsorgssentret skulle bli skjøvet ut i 

det uvisse. Med tanke på de prekære forholdene i kommunen på dette området, er forslaget 

selvsagt uakseptabelt for eldrerådet. Dette vil også kunne få uante konsekvenser med tanke 

på å beholde og videreutvikle den kompetansen kommunen rår over innen denne sektoren. 

De vedtak som er fattet har bl.a. skapt store forventninger om bedre arbeidsforhold for de 

ansatte og bedre boforhold for beboerne/pasientene. Eldrerådet er også bekymret for at 

kommunen ikke vil makte å imøtekomme kravene i samhandlingsreformen.   

På denne bakgrunn ser eldrerådet seg nødt til, som et minimumskrav, å kreve at nødvendige 

midler til å videreføre planleggingen blir avsatt allerede i neste års budsjett. Herunder bør en 

trinnvis utbygging vurderes. Dermed kan mulighetene for byggestart vurderes på et mer 

realistisk grunnlag ved neste års rullering av økonomiplanen. Primært foreslår eldrerådet at 

midler til investeringer kommer med i økonomiplanen senest i 2017. 

Rådet har for øvrig spesielt merket seg forslaget om å fjerne stillingen som fagansvarlig 

sykepleier ved Åsheim terrasse og reduksjonen i kjøp av eksterne tjenester. Dette skjer på 

tross av at omsorgsboligene i stadig større grad blir brukt for å møte mangelen på 

sykehjemsplasser.  I en ideell situasjon kan det synes riktig å prioritere 

hverdagsrehabilitering og å holde mennesker aktive hjemme så lenge som mulig, i stedet for 

å leie sykehjemsplass i nabokommunene.  I dagens situasjon synes det imidlertid, etter 

eldrerådets syn, åpenbart at begge tiltakene vil være nødvendig. De to foreslåtte 

reduksjonene vil gjøre situasjonen enda vanskeligere i en allerede sterkt presset sektor. Det 

vises her til administrasjonssjefens egne bemerkninger angående helse og omsorg under 

punkt 1.3. Eldrerådet vil derfor sterkt frarå at de to forslagene blir vedtatt. 

Enstemmig vedtatt 23.11. 


