
Eldrerådets behandling av sak 36/2021 i møte den 01.12.2021: 

Behandling  

Fellesforslag fra leder Kirstin Biti Johansen, Eli Søderstrøm Johansen, Terje Ellila og Magnus 

Varsi: 

Eldrerådet forstår kommunens vanskelige økonomiske situasjon og slutter seg til 

kommunestyrets vedtak i PS 26/2021 om  iverksettelse av organisasjonsutviklingsprosjekt. 

Formålet er øke kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen og i tjenester, og samtidig ta ned 

kommunens kostnader.  Det anses også som positivt at kommunen skal utvikles gjennom en 

innovativ prosess i trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjonen og tillitsvalgte. 

For å bygge tillit til prosessen anmoder Eldrerådet at referater fra drøftinger i 

trepartssamarbeidet åpnes for innsyn. 

Samtidig vil eldrerådet gi følgende kommentarer til til de foreslåtte reduksjoner innen helse-, 

pleie,             - og omsorgstjenester: 

- Det må kvalitetssikres at hjemmeboende  eldre og syke utenom sentrumsområdet gis faglig 

forsvarlig            oppfølging i egne hjem i perioden hvor bevilgningene er redusert 

- Reduksjon av helsesekretær stillingen vil forverre situasjonen for eldre/syke som kun bruker 

telefon for å få     kontakt med legesenteret. 

- Dersom kommunen skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger skall Eldrerådets 

kontaktperson innkalles       til planleggingsmøter. 

- Eldrerådet ønsker å bli holdt orientert om fremdriften i omstillingsprosjektet. 

  

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

Eldrerådet forstår kommunens vanskelige økonomiske situasjon og slutter seg til 

kommunestyrets vedtak i PS 26/2021 om  iverksettelse av organisasjonsutviklingsprosjekt. 

Formålet er øke kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen og i tjenester, og samtidig ta ned 

kommunens kostnader.  Det anses også som positivt at kommunen skal utvikles gjennom en 

innovativ prosess i trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjonen og tillitsvalgte. 



For å bygge tillit til prosessen anmoder Eldrerådet at referater fra drøftinger i 

trepartssamarbeidet åpnes for innsyn. 

Samtidig vil eldrerådet gi følgende kommentarer til til de foreslåtte reduksjoner innen helse-, 

pleie,             - og omsorgstjenester: 

- Det må kvalitetssikres at hjemmeboende  eldre og syke utenom sentrumsområdet gis faglig 

forsvarlig            oppfølging i egne hjem i perioden hvor bevilgningene er redusert 

- Reduksjon av helsesekretær stillingen vil forverre situasjonen for eldre/syke som kun bruker 

telefon for å få     kontakt med legesenteret. 

- Dersom kommunen skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger skall Eldrerådets 

kontaktperson innkalles       til planleggingsmøter. 

- Eldrerådet ønsker å bli holdt orientert om fremdriften i omstillingsprosjektet. 

 

 


