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Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

 

 

Saksprotokoll saksnr. 22/2019 i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse - 09.12.2019  

Behandling 

 

Fellesforslag fra Brynly Ballari, Monica Balto, Edgar Johnsen og Eli Søderstrøm Johansen: 

 

 

1. Frisklivssentralen er et viktig forebyggende tiltak for eldre og funksjonshemmede. 

Nødvendig at den opprettholdes med samme kapasitet. 

 

2. Ergoterapitjenesten er lovpålagt.  Det er en viktig tjeneste som bidrar at personer med 

funksjonsnedsettelse kan bli boende lengere i sine hjem.  Kommunen må sikre at den 

tjenesten er i funksjon pr. 1.  januar 2020 i henhold til loven. 

 

3. Rådmannens forslag legger opp til en kvalitetsreduksjon på en del tjenester.  Vi forventer 

en konkretisering av hvilke konsekvenser det får for brukere av disse tjenestene. 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse støtter Eldrerådets uttalelse når det gjelder 

koordinator stillingen for lindrende omsorg og demens.   

Uttalelsen lyder som følger; 

 
«Post 4040  

Koordinator for lindrende omsorg og demens anser eldrerådet som en «livsviktig» inspirator og 

hjelp for hjemmeboende alvorlig syke, slik at disse kan bli boende i sine hjem lengst mulig. I tillegg 

er stillingen stor hjelp til pårørende i deres omsorgssituasjon for den syke». 

 

 

Votering 

 



Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Fellesforslag fra Brynly Ballari, Monica Balto, Edgar Johnsen og Eli Søderstrøm Johansen: 

 

 

1. Frisklivssentralen er et viktig forebyggende tiltak for eldre og funksjonshemmede. 

Nødvendig at den opprettholdes med samme kapasitet. 

 

2. Ergoterapitjenesten er lovpålagt.  Det er en viktig tjeneste som bidrar at personer med 

funksjonsnedsettelse kan bli boende lengere i sine hjem.  Kommunen må sikre at den 

tjenesten er i funksjon pr. 1.  januar 2020 i henhold til loven. 

 

3. Rådmannens forslag legger opp til en kvalitetsreduksjon på en del tjenester.  Vi forventer 

en konkretisering av hvilke konsekvenser det får for brukere av disse tjenestene. 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse støtter Eldrerådets uttalelse når det gjelder 

koordinator stillingen for lindrende omsorg og demens.   

Uttalelsen lyder som følger; 

 
«Post 4040  

Koordinator for lindrende omsorg og demens anser eldrerådet som en «livsviktig» inspirator og 

hjelp for hjemmeboende alvorlig syke, slik at disse kan bli boende i sine hjem lengst mulig. I tillegg 

er stillingen stor hjelp til pårørende i deres omsorgssituasjon for den syke». 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Saken oversendes uten forslag til vedtak. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det vil i møtet bli gitt orientering om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

Rådet vil etter orienteringen komme med evt. innspill til budsjettet som skal legges frem for 

kommunestyret den 12.12.19. 

 
Budsjettdokumentet med tilhørende vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside: 

https://www.tana.kommune.no/raadmannens-forslag-til-budsjett-og-oekonomiplan.6251265-

51331.html 
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Vurdering 

 

 

 


