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Behandling:
Følgende uttalelse fra Eldrerådet ble fremlagt:
Eldrerådet har i møte 02.03.05 behandlet angjeldende sak.
Det er tidligere uttalt et ønske om forbedring av økonomistyringen i hjemmetjenestene, jfr. sak 26/04
i Eldrerådet.
Eldrerådet har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det budsjettmessige grunnlaget innenfor denne
sektoren må styrkes vesentlig.
Det er samtidig ønskelig med en mer realistisk budsjettering, slik at behovet og de økonomiske midler
som stilles til rådighet, i større grad er sammenfallende.
Wenche Malmedal (SV) fremmet følgende merknad på vegne av SV, SP, Ap og PP:
1. Bystyret understreker betydningen av at enhetenes økonomistyring også er avhengig av et
eget kvalifisert støtteapparat. Dette er spesielt viktig for å sikre enhetslederens selvstendige
ansvar for kvalitetsutviklinga av tjenestene.
2. Revisjonsrapportene viser at det er meget stramme budsjettrammer innenfor både
hjemmetjenestene og barne- og familietjenestene. Begge tjenesteområdene vil derfor bli
prioritert ved budsjettbehandlingene i årene som kommer.
Jan Yngvar Kiel (SP) foreslo:
Pkt. 3 i innstillingen endres til:
3. Bystyret ber rådmannen prioritere tiltak for å bedre egen og enhetenes økonomistyring på
området, herav månedlig økonomirapportering fra enhetene.
Innstillingens pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 3 og Kiels forslag, ble innstillingens pkt. 3 vedtatt
mot 20 stemmer (17H,3SP)
Innstillingens pkt. 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt.
V, MDG, KrF og RV sluttet seg til flertallsmerknaden.
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VEDTAK
1. Bystyret er ikke tilfreds med at hjemmetjenesteområdet i flere år har hatt merforbruk.
2. Bystyret er tilfreds med at rådmannen siste år har satt i gang flere tiltak for å få kontroll på
merforbruket. Rådmannen bes om å komme tilbake med en rapportering av effekten av disse
tiltakene.
3. Enhetenes økonomikompetanse er varierende. Bystyret ber rådmannen prioritere tiltak som
bedrer denne, eventuelt prioritere tiltak som styrker den merkantile økonomifunksjonen.
4. Bystyret ber rådmannen prioritere tiltak for å bedre egen og enhetenes økonomistyring på
området, herav hyppigere intern rapportering for enhetene kombinert med pålagt kontakt
med økonomitjenesten.
5. Bystyret ber rådmannen prioritere å få på plass et helhetlig ledelses- og
økonomistyringsverktøy innenfor tjenesteområdet.
6. Bystyret er ikke tilfreds med tidspunktet for rapportering av merforbruket i 2003, og ber
heretter om rask informasjon ved større overskridelser.
7. Bystyret ber rådmannen innen 01.10.2005 gi tilbakemelding til kontrollkomiteen om hvilke
tiltak som er gjennomført, og om oppnådde resultater.
Følgende FLERTALLSMERKNAD følger saken:
1. Bystyret understreker betydningen av at enhetenes økonomistyring også er avhengig av et
eget kvalifisert støtteapparat. Dette er spesielt viktig for å sikre enhetslederens selvstendige
ansvar for kvalitetsutviklinga av tjenestene.
2. Revisjonsrapportene viser at det er meget stramme budsjettrammer innenfor både
hjemmetjenestene og barne- og familietjenestene. Begge tjenesteområdene vil derfor bli
prioritert ved budsjettbehandlingene i årene som kommer.
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