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ALSTAHAUG ELDRERÅD.  
UTTALELSE TIL BUDSJETT FOR 2017 OG ØKONOMIPLAN FOR 2017-2020. 
 
Alstahaug eldreråd er i møte 22.11.2016 blitt orientert om administrasjonens forslag til 
budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017 – 2020. 
 
Også eldrerådet må innse at kommunen er i en meget vanskelig økonomisk situasjon. 
Likevel vil rådet gi uttrykk for stor skuffelse og indignasjon over at de eldre nok en gang 
blir nedprioritert. Rådet viser til sin uttalelse ved fjorårets budsjettbehandling, der vi 
bl.a. fant utsettelsen av nytt sykehjem direkte sjokkerende. At det nå kommer inn så 
sent som i 2020 gjør ikke saken nevneverdig bedre. 
 
Eldrerådet finner nok en gang grunn til å understreke at de prekære forholdene 
mangelen på tidsmessige sykehjemsplasser medfører, også kan få uante konsekvenser 
med tanke på å beholde og videreutvikle den kompetansen kommunen rår over, og som 
kommunen kan være stolt av. De vedtak som tidligere er fattet har bl.a. skapt store 
forventninger om bedre arbeidsforhold for ansatte og bedre boforhold for beboerne 
/pasientene. Eldrerådet er derfor redd for at kommunen i tiden som kommer vil tape i 
kampen om denne viktige arbeidskraften.  
 
På bakgrunn av dagen situasjon innen omsorgssektoren, føler eldrerådet en stor grad av 
avmakt. Rådet vil derfor i denne omgang nøye seg med å stille seg kritisk til alle forslag 
om budsjettreduksjoner som vil ramme de eldre, spesielt gjelder dette aktivitørstillingen. 
Samtidig vil rådet be om å få seg forelagt detaljerte «planer» for hvordan man ser for 
seg å løse utfordringene innen sykehjemssektoren fram til det nye helse- og 
omsorgssenteret kan tas i bruk. Vi minner om at behovet for plasser i 2020 vil være 
bortimot det dobbelte av det vi har i dag. 
 
Med tanke på de store investeringene som skal foretas på andre områder de første årene 
i planperioden, kan man heller ikke være sikker på at det vil være mulig å starte 
byggearbeidene på det nye sykehjemmet i 2020. Eldrerådet vil derfor på det sterkeste 
henstille til kommunestyret om å gjennomføre de tiltak som er nødvendig, slik at det 
planlagte helse- og omsorgssenteret kan realiseres så snart som overhodet mulig. 
 
 
 
Kristin Vangen 
sekr. 


