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POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, 
OPPVEKST OG HELSE  
 
 
 
 
Saksutredning: 
De økonomiske framtidsutsikter og utvikling i tjenestebehov krever at vi som kommune løser 
oppgavene på en fremtidsrettet måte som legger til rette for god økonomisk styring, 
kostnadseffektive løsninger og kvalitet i tjenesteleveransene. Vi får stadig redusering av statlige 
overføringer, samtidig som flere og tyngre oppgaver flyttes til kommunene. Med dagens regjering er 
det sannsynlig at det vil komme ytterligere kutt i kommunenes inntaksgrunnlag de nærmeste årene. 
Samarbeid og samhandling mellom de folkevalgte og administrasjonen er helt sentralt for at 
kommunen skal fungere godt på alle plan og områder i en kommune.  Ordfører og varaordfører 
legger derfor fram følgende forslag:  

I budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 trekker kommunedirektøren fram noen 
utfordringsområder:   

1. Demografiske endringer; Øyer kommune vil om få år oppleve en sterk økning i innbyggere i 
alderen 70 år og oppover. Dette betyr økt press på tjenestetilbudet og økonomi i 
kommunen. Pr. dato har vi for stort press både på institusjons- og de hjemmebaserte 
tjenestene. Økt press på et allerede overbelastet tjenestetilbud er svært uheldig både for 
innbyggere og ansatte.  

2. Oppvekst: Kommunen har flere ressurskrevende brukere og høy andel spesialundervisning. 
Hvor mye kommunen bruker på disse tjeneste er også lite forutsigbart. 

3. Helse: Kommunen får større og større utfordringer når det gjelder «utskrivningsklare 
pasienter» fra sykehuset. Sykehuset skriver ut pasienter raskere og raskere og mange som 
skrives ut har stort omsorgsbehov, større enn det kommunen kan oppfylle. Her mener vi det 
er nødvendig med klare retningslinjer for hva spesialhelsetjenesten skal gjøre og 
kommunens ansvarsområde. Andelen institusjonspasienter med demens vokser. Dette 
betyr flere utagerende pasienter som igjen betyr krav om økt bemanning. Vi ser det også at 
kommunen må kjøpe tjenester eksternt for å kunne ha et tilbud til ressurskrevende brukere. 

 

For å forberede kommunen på fremtidens utfordringer ønsker vi derfor å sette et spesielt fokus på 
disse områdene og fremmer følgende forslag: (Forslaget ble også fremmet som tilleggsforslag i 
budsjettbehandlingen i desember 2019. Forslaget ble da trukket) 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere et samarbeid mellom politikere og 
administrasjon for å jobbe med og for økonomisk bærekraftige leveranser nå og i framtida 
innen områdene demografi, oppvekst og helse. 

2. Arbeidet skal inngå i kommunens daglige plan- og budsjettarbeid hvor faste arbeidsmøter 
med politisk nivå skal inngå. Hensikten med møtene er samhandling om politiske mål og 



strategier gjennom deling for å finne praktiske, gode og økonomisk bærekraftige løsninger 
for kommunen alene eller sammen med andre.  

3. Samarbeidet organiseres som arbeidsmøter i forkant av formannskapsmøter med 
medlemmene i formannskapsmøtene som de politiske representantene. 
Ordfører/varaordfører leder møtet.    

4. Arbeidet skal så langt det er mulig kobles til kommunens plan og strategiarbeid.  

 
 
 
Kommunedirektøren har ingen kommentar til forslaget.  
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 
 

 Det skal etableres en arbeidsform iht. forslaget ovenfor.  
 
 
Jon Halvor Midtmageli  
Ordfører 


