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ELDREOMSORG

I den nye proposisjon 99 til 
Stortinget, slår regjeringen 
ring om kommuneøkono-
mien, men svikter de sva-
keste eldre pleietrengende. 

Ingen politiker har som mål å 
skape urettferdighet i samfun-
net, og de fleste eldre i Norge 
har et godt omsorgstilbud. 
Imidlertid er det altfor mange 
eldre som ikke får et verdig og 
nødvendig tilbud når de trenger 
det grunnet et uklart lovverk.

Bygger ned kapasiteten. Et 
bevis for uklart lovverk er at 
Ålesund kommune i sakspapir i 
nov. 2014 / arkivsakID/ 14/6848 
meddelte bystyret at rent juri-
disk er det tilstrekkelig dersom 
Ålesund kommune har en syke-
hjemsplass og annen omsorg/
pleietjeneste kan gis på annen 
forsvarlig måte.   

I internt notat datert 
04.04.2016 til Eldrerådet i Åle-
sund kommune fastholder Åle-
sund kommune at tolkningen av 
lovverket er korrekt. 

Vi ser at mange kommuner i 
Norge bygger ned kapasiteten 
for opphold på sykehjem, dette 
blir et for dyrt omsorgstilbud. 
Lovnaden fra politikere om 
12000 nye sykehjemsplasser er 
historie. 

Med en sterk økning av antall 
eldre kan forholdene for de sva-
keste eldre pleietrengende bli 
katastrofal i løpet av få år. Etter 
dagens lovverk er det kommu-

nene som bestemmer hva som 
er «ansvarlig» pleie og omsorg. 

Forslaget til nytt lovforslag er 
ikke forandret, kommunene er 
kun pålagt at de kriterier som 
benyttes ved tildeling av syke-
hjemsplasser eller tilsvarende 
bolig skal være utformet skrift-
lig og der skal føres ventelister. 

I tillegg inneholder det nye 
lovverket en presisering av 
dagens lovverk, ikke noen 
vesentlige forandringer som 
regjeringen meddeler.

Flertall tross kritikk. Selv om de 
fleste høringsuttalelser er kri-
tiske til det nye lovforslagets 
mangel på nødvendige forsterk-
ninger, vil lovforslaget bli ved-
tatt med flertall. Selv om KrF og 
Venstre skulle stemme nei til 
innholdet, vil regjeringen mest 
sannsynlig få støtte fra Ap.  

Aps helsepolitiske talsmann 
Torgeir Michaelsen har i Aften-
posten den 23. april uttalt at Frp 
med sjølskryt har avslørt at for-
slaget ikke gir de svakeste eldre 
nye rettigheter. Imidlertid har 
Ap selv uttalt til bladet Pensjo-
nisten i 2013 at de ikke går inn 
for lovfestet rett til sykehjems-
plass slik Frp lovet ved valget i 
2013.  

Ap vedgikk for noen år tilbake 
at de ikke har gjort nok for de 
svakeste eldre, men pr. i dag 
(meg bekjent) har Ap ikke frem-
met noen forslag som gir de 
svakeste eldre pleietrengende et 
sterkere lovverk, eller en lovfes-
tet rett til sykehjemsplass. 

Politisk og uverdig spill. Vi for-
venter derfor at Ap fremkom-
mer med forslag til forbedrede 
rettigheter for de svakeste eldre 
pleietrengende til valget i 2017. 

Dersom de ikke kommer med 
slike forbedringer i lovverket, 
vil lørdagens uttalelser i Aften-
posten fra Ap bli nok et bevis på 

Uverdig politisk spill om eldreomsorgen

– Dessverre er der 
ingen som protesterer 
kraftfullt, selv ikke de 
som skal ivareta de 
svakeste eldre

REVIDERT BUDSJETT

Arbeidarpartiet slit med 
hakk i plata for tida. «For lite, 
for seint» er eit mantra dei 
gjentar som kritikk i forhold 
til det meste regjeringa gjer, 
eller «for mye oljepenge-
bruk». 

«De undervurderer ledigheten, 
bommer på utviklingen i norsk 
økonomi, budsjetterer med inn-
tekter de vet ikke kommer og 
forsyner seg grovt av oljefondet. 
I tillegg bruker de for lite på det 
som haster mest – tiltak mot 
ledigheten. Under en tiendedel 
av den økte pengebruken går til 
ledighetstiltak.». 

Dette var Marianne Martin-
sens analyse etter at revidert 

nasjonalbudsjett vart lagt fram.
 Det er igjen nærast umogeleg 

å forstå kva Ap meiner. På den 
eine sida ønskjer dei å stimulere 
økonomien mindre for heller å 
spare meir i Oljefondet. 

Vil gi fleire ledige. Det vil gi 
høgare arbeidslause. På den 
andre sida meiner dei at regje-
ring heller ikkje gjer nok. Ap 
meina altså at vi både gjer for 

For lite for tidleg? For mykje for seint?

KOMMUNEREFORM

Jan Tore Sanners by-
sentrerte kommunere-
form har havarert i 
Møre og Romsdal. Fol-
ket har gjennom folke-
avstemninger sagt klart 
at de ikke ønsker en 
sterkere sentralisert 
kommunestruktur. 

Først var det romsdalinger 
og nordmøringer som 
uttalte seg, og nå har 
sunnmøringene sagt sitt. 
Det store flertall av dem 
som har uttalt seg i Møre 
og Romsdal, er klare på at 
de ikke vil ha storkom-
mune med by som senter. 

Overveldende flertall. At 
et så overveldende flertall 
av folket i Møre og Roms-
dal signaliserer det de har 
gjort i folke-avstemnin-
gen, bør få en del politi-
kere både sentrale og 
lokale, som de siste par 
årene har brukt både mye 
tid og uhorvelig mye pen-
ger på å forberede denne 
reformen, til å sette seg 
ned å tenke. 

Jeg mener det er god 
grunn til å forvente at 
enkelte både sentralt og 
lokalt foretar en evalue-
ring av sitt arbeid. For min 
egen del, er jeg ikke det 
minste forbauset over 
utfallet. 

Klare meldinger. Som en 
som har vært relativt tett 
på situasjon, har jeg gjen-
nom gode samtaler med 
folk av ulik alder, kjønn og 
fra ulike deler av fylket, 
fått klare meldinger om 
hvordan det tenkes. 

Jeg kunne nesten ha 
forutsagt resultatet uten å 

være etterpåklok. Jeg har 
fra første dag hevdet 
meget klart, at hvis ikke 
folket er med, vil proses-
sene havarere. 

Folket ikke klare. Grun-
nene for at folket har talt 
slik de har gjort, er helt 
sikkert mange, men 
hovedgrunnen er slik jeg 
ser det, at folket ikke er 
klar for store endringer i 
kommunestrukturen. 

Saka er for stor og for 
viktig til at folket bare 
uten videre vil sette seg på 
dette hurtigtoget. Folkets 
signal vil være klokt å lytte 
til.

Folkets svar må bety 
stopp i prosessene. Ingen 
med fornuften i behold, 
kan finne på å gå videre før 
situasjon er skikkelig eva-
luert og at det er funnet 
fram til hva som egentlig 
ligger til grunn for folkets 
klare svar. 

En dårlig sak mot valget. I 
et av verdens beste demo-
kratier, vil en videreføring 
av reformarbeidet slik 
situasjon er nå, være et 
overgrep overfor vårt gode 
demokrati og lite respekt 
for folkemeningen. 

Det vil ellers være en 
svært dårlig sak å ta med 
seg inn mot stortingsval-
get 2017. 

 
MELLVIN STEINSVOLL
Molde

Kommunereformen 
har havarert

SIER STOPP: Mellvin Steinsvoll (Ap) mener at det mest 
fornuftige nå er å stoppe prosessen med kommunerefor-
men, og avklare situasjonen. 
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Medlem i Pensjonistforbundet
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politikernes spill. Et politisk og 
uverdig spill hvor de svakeste 
pleietrengende blir gissel og 
kasteball imellom de sentrale 
politikernes valgløfter og kom-
munenes prioriteringen av egen 
økonomi.

Frp ga til valget i 2013 klare og 
entydige lovnader om blant 
annet Lovfestet rett til Syke-
hjemsplass. Imidlertid kom 

regjeringserklæringen i oktober 
2013 med informasjon som ned-
justerte Frps valgløfter. Dette 
ble også tydelig i utkast til den 
nye stortingsproposisjonen 
(Prop. 99 L) september 2015. 

Den 10. sep. uttalte underteg-
nede i Sunnmørsposten at det 
nye lovverket kunne betraktes 
som en gedigen politisk bløff i 
forhold til tidligere valglovna-

der fra Frp. Dessverre har det nå 
vist seg å være korrekt.

Savner kraftfulle protester. At 
Frp ikke får aksept for sine valg-
lovnader i regjering, er noe vi 
alle kan forstå. De skal ha 
respekt for at de virkelig ønsket 
et bedre omsorgstilbud for de 
svakeste eldre. 

At Høyre er imot en slik ord-

ning er kjent for de fleste. 
Problemet for velgerne opp-

står når Frp meddeler at de i det 
nye lovforslaget har «levert» i 
henhold til valglovnader.  

Dessverre er der ingen som 
protesterer kraftfullt, selv ikke 
de organisasjoner som skal iva-
reta de svakeste eldre. Pensjo-
nistforbundet har årsmøte hvert 
3. år, i 2012 og i 2015 ble lovfes-

tet rett til sykehjemsplass for de 
svakeste besluttet som priori-
terte kampsaker. 

Forbundet har ikke kjempet 
aktivt for denne sak, hvem skal 
kjempe for de svakeste eldre om 
ikke Pensjonistforbundet står 
fram?   Politikerne fremmer sine 
valgtaler hvor de tar avgjørende 
hensyn til om uttalelsene vinner 
stemmer. Når resultatene man-
gler og velgerne ikke slår i bor-
det og krever rettferdighet og 
prioritering av de svakeste i 
samfunnet, så blir der ingen 
positive løsninger. 

Ber ikke om mye. Politikerne 
fortsetter derfor sitt spill, først 
om 4–6 år skal erfaringer fra de 
fremlagte lovendringene vurde-
res, da blir det en bløff at man nå 
har «levert» i henhold til 
valgløfter. 

At norsk økonomi er inne i en 
meget vanskelig periode, forstår 
vi alle og vi må tenke nytt på 
mange områder. At mange av de 
svakeste eldre av denne grunn 
skal få et uverdig tilbud i sine 
siste leveår er imidlertid urett-
ferdig, vi ber ikke om «gull og 
grønne skoger», men et tilbud 
for de aller svakeste pleietren-
gende, en lovfestet rett til verdig 
omsorg og pleie.

Klar beskjed ved valget. Proble-
met er at ingen protesterer. 
Politikerne vil heller ikke at 
Statens Seniorråd skal engasjere 
seg i forhold som berører de 
svakeste eldre, etter ny regje-
ring i 2013 ble det styrebehand-
let at dette forholdet ikke var i 
mandatet for Statens Seniorråd 
i perioden 2013–2017.  

Det er valg i 2017, jeg håper 
noen tar ansvar og at spesielt de 
eldre velgerne gir klar beskjed 
om nødvendige prioriteringer 
for de svakeste.   

BYGGER NED: Vi ser at mange 
kommuner i Norge bygger ned 
kapasiteten for opphold på 
sykehjem fordi dette blir et for 
dyrt omsorgstilbud, hevder 
kronikkforfatteren. 
ILLUSTRASJONSFOTO

Uverdig politisk spill om eldreomsorgen

For lite for tidleg? For mykje for seint?
lite og for mykje. Dei har vikla 
seg inn i ei retorisk floke.

 Det Arbeidarpartiet eigentleg 
tek til orde for er at statsbud-
sjettet skal kuttas når skatteinn-
tektene går ned. 

Det vil seie at Noreg skal møte 
økonomisk motgang utan å ta 
oljefondet i bruk trass at vi har 
sju tusen milliardar i banken!

Dette er ein dramatisk omleg-
ging av norsk økonomisk poli-

tikk kor statsbudsjettet brukast 
til å forsterke nedgangskon-
junkturar i staden for å mot-
verke dei. Ein slik tankegang vil 
føre til tusenar fleire ut i 
arbeidsløyse.

Foreslår fleire målretta tiltak. I 
revidert nasjonalbudsjett styr-
kjer H/Frp-regjeringa innsatsen 
for arbeid, aktivitet og omstil-
ling i dei områda og næringane 

som er sterkast råka av lågare 
oljepris. 

Regjeringa foreslår derfor ei 
rekkje nye målretta tiltak på 
Sør- og Vestlandet som samla 
utgjer over 900 millionar kro-
ner. 

Dette inneber blant anna ein 
rekkje tilskot som skal gå til 
vedlikehald og fornying av 
infrastruktur og helseføretak – 
samt 1000 fleire tiltaksplassar 

for ledige i andre halvår. 
Kjære Arbeidarpartiet; er 

dette for lite for tidleg, eller for 
mykje for seint.
OSKAR GRIMSTAD
stortingsrepresentant for Frp 

– Politikerne fremmer sine valgtaler hvor de tar avgjørende 
hensyn til om uttalelsene vinner stemmer
 ARNFINN LARSEN, Medlem i Pensjonistforbundet

– Ein slik tanke-
gang vil føre til 
tusenar fleire ut i 
arbeidsløyse
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