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Uttalelse ang formannskapets innstilling til budsjett 2017 og Økonomiplan 
2017-2020 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede har i møtet den 7. desember vedtatt følgende 
uttalelse i forbindelse med formannskapets innstilling til budsjett 2017 og ØP 2017-
2020: 
 
Rådet registrerer at det forventes en stadig økning i antall eldre med behov for 
hjemmetjenester. I tråd med dette må kommunen også forvente en økning i antall 
ansatte for å kunne ivareta denne befolkningsgruppen. Å ikke budsjettere med en økning 
av behovet, vil være å ikke ta inn over seg de utfordringene kommunen står overfor i 
eldreomsorgen.  Å ikke utøke kapasitet vil være det samme som å bygge ned dagens 
tilbud på sikt. Dette mener rådet er uansvarlig. 
 
Rådet registrerer videre at det generelt legges opp til en økning av egenandeler, bl.a. til 
mat, transport, fysioterapi osv. For de i gruppen funksjonshemmede som har behov for 
disse tjenestene, vil økte egenandeler kunne føre til bortvalg av tjenester  og redusert 
livskvalitet/helse.  Rådet anbefaler at disse egenandelene ikke økes ut over dagens nivå. 
 
Bruk av støttekontakter har mer enn doblet seg de siste årene. Dette viser et økende 
behov for tjenesten, men har medført økte utgifter. Den siste tiden har tjenester med 
oppdragsavtaler, som støttekontakter, blitt behandlet gjennom to Høyesterettsdommer. 
Dette, og behov for å regulere tjenesten mer enn i dag, gjør at rådet ser behovet for en 
omlegging av driften til en mer målrettet tjeneste. Rådet vil påpeke viktigheten av at 
gjennomføringen av omleggingen og innsparingstiltaket må vurderes opp i mot behovet 
til den enkelte.  
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