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Møte i  Formannskapet den 17.08.2021 - Sak: 73/21 
 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Stein Plukkerud (SP) var innvilget permisjon for å møte i plan- og miljøutvalget. Stein 
Plukkerud fratrådte. Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP/Øyer SV: 
Politiske signaler til budsjettarbeidet:  
Formannskapet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i kommunen og da spesielt 
innen helse og omsorg. Dette tjenesteområdet har et stort og gjentagende overforbruk over 
flere år. Dette mener vi er svært bekymringsfullt sett i lys av den demografiske utviklingen 
som gir oss ytterligere utfordringer i nær framtid.  Vi stiller oss derfor spørsmålet om det bør 
foretas en omfordeling/omorganisering/kompetanseheving mm og eller en reduksjon i 
aktiviteten i kommunen.  Vi ønsker derfor en redegjørelse for de grep som  faktisk blir gjort 
for å unngå overforbruk og virkningen av disse. Svarene på disse spørsmålene er også viktig 
for det pågående arbeidet med som Tjenesteutvalget leder om fremtidens helse og 
omsorgstjenester. Det haster imidlertid med å iverksette tiltak. For å konkretisere ber vi om:   
          
1)            En gjennomgang av budsjettvedtakene fra i fjor; hva er gjort og virkning. 
2)            Resultat av de tiltakene som skulle gjøres etter 1. tertial i år? 
3)            Vurdering av gevinster ved organisatoriske tiltak som omorganisering/samhandling      
på tvers av tjenesteområder, samarbeid med andre kommuner. 
4)            Vurdering av det tjenestetilbudet vi har i dag; hvor gode er våre tjenester i forhold til 
det vi skal levere.   
 
 
Videre ber Formannskapet om at tjenesteområdene rus/psykiatri skal prioriteres. Her minner 
vi om budsjettvedtaket i desember 2020 om opprettelsen av 100% stilling innen 
fagområdene  SLT/RUS/pårørendearbeid. Videre mener vi at forebyggende arbeid i alle 
aldersgrupper er viktig og at spesielt barn og unge og eldre skal prioriteres. 
Ytterligere prioriteringer vil bli gitt på grunnlag av spørsmålene 1-4 over.    
 
Avstemming: 
Øyer SP/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Politiske signaler til budsjettarbeidet:  
Formannskapet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i kommunen og da spesielt 
innen helse og omsorg. Dette tjenesteområdet har et stort og gjentagende overforbruk over 
flere år. Dette mener vi er svært bekymringsfullt sett i lys av den demografiske utviklingen 
som gir oss ytterligere utfordringer i nær framtid.  Vi stiller oss derfor spørsmålet om det bør 
foretas en omfordeling/omorganisering/kompetanseheving mm og eller en reduksjon i 
aktiviteten i kommunen.  Vi ønsker derfor en redegjørelse for de grep som  faktisk blir gjort 
for å unngå overforbruk og virkningen av disse. Svarene på disse spørsmålene er også viktig 
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for det pågående arbeidet med som Tjenesteutvalget leder om fremtidens helse og 
omsorgstjenester. Det haster imidlertid med å iverksette tiltak. For å konkretisere ber vi om:   
          
1)            En gjennomgang av budsjettvedtakene fra i fjor; hva er gjort og virkning. 
2)            Resultat av de tiltakene som skulle gjøres etter 1.tertial i år? 
3)            Vurdering av gevinster ved organisatoriske tiltak som omorganisering/samhandling 
på tvers av tjenesteområder, samarbeid med andre kommuner. 
4)            Vurdering av det tjenestetilbudet vi har i dag; hvor gode er våre tjenester i forhold til 
det vi skal levere.   
 
Videre ber Formannskapet om at tjenesteområdene rus/psykiatri skal prioriteres. Her minner 
vi om budsjettvedtaket i desember 2020 om opprettelsen av 100% stilling innen 
fagområdene  SLT/RUS/pårørendearbeid. Videre mener vi at forebyggende arbeid i alle 
aldersgrupper er viktig og at spesielt barn og unge og eldre skal prioriteres. 
Ytterligere prioriteringer vil bli gitt på grunnlag av spørsmålene 1-4 over.    
 


