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På overordnet nivå er de hovedtillitsvalgte enige med rådmannen om økonomiplanen og
budsjettet. De har forståelse for at det generelt må gjennomføres kutt, og er enige i at
budsjettet må være stramt.
De hovedtillitsvalgte har imidlertid enkelte bekymringer de ønsker å påpeke. Dette gjelder i
all hovedsak at kuttene rammer de svake i kommunen, og de som har spesielle behov.
Konkret er dette kuttene innen spesialundervisning, rus, psykiatri og habilitering.
Fagforbundet frykter at et eventuelt kutt i eiendomsskatten, skal medføre enda større kutt i
tjenestetilbudet.
Norsk sykepleierforbund fremhever i tillegg manglende prosesser blant de
ansatte/tillitsvalgte i forhold til forslåtte flytting av enkelte enheter i helse- og
omsorgstjenesten. Utdanningsforbundet ønsker at det skal tydeliggjøres at kommunen
staser videre på ordningen om videreutdanningen for lærere, som gir mulighet for
kompetanseheving ved at den enkelte dekker 25% av utgiftene, kommunene 25% og staten
dekker de resterende 50%.
Rådmannen gjennomgikk de ulike punktene som er blitt tatt opp.
De hovedtillitsvalgte ønsket også i utgangspunktet og stille spørsmål ved sin mulighet for
deltagelse i økonomiprosessen. Fagforbundet foreslo at de hovedtillitsvalgte bør delta på
enhetsledersamlingen hvor økonomi er tema. Videre er det ønskelig med drøftingsmøte på
et tidligere tidspunkt slik at de er i en større grad involvert i prosessen, og kan ivareta de
ansattes interesser, samt imøtekomme henvendelser fra de ansatte på en bedre måte.
Referat fra drøftingsmøte bør følge den politiske behandlingen av økonomiplan/budsjett.
Rådmannen sier seg enig i dette, og ønsker generelt en prosess hvor alle parter er involvert
så tidlig som mulig. Han er opptatt av innspill fra de hovedtillitsvalgte på bakgrunn av den
store kunnskapen de sitter inne med fra de ansatte.
Sett bort i fra enkelte bekymringer er det et godt budsjett og en god økonomiplan som
fremlegges og det er stor enighet om dette. De hovedtillitsvalgte trekker frem Søgnes

gunstige gjeldssituasjon i forhold til mange andre kommuner, og viktigheten av å nedbetale
allerede-eksisterende gjeld for å møte fremtidens utfordringer.

