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Uttalelse fra Nordmøre interkommunalt politisk råd (IPR) vedrørende kutt i tilskuddsordninger fra 

Husbanken i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 

 

Nordmøre IPR består av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal 

og Tingvoll, og skal på vegne av deltakerkommunene være en aktiv pådriver for å fremme regionens 

interesser, og være et bindeledd mellom politikk, næringsliv og offentlige styringsorganer. 

 

Nordmøre IPR krever at tilskuddene kommer på plass igjen i statsbudsjettet for 2023. 

 

Kommunene er landets førstelinjetjeneste. Det er her folk lever og bor, har sitt liv og sine hverdager. 

Kommunene yter nødvendige tjenester, og møter daglig de mange utviklingsoppgavene vi som 

samfunn står overfor. De to til tre siste årene har vi i tillegg håndtert både pandemi og flyktningkrise. 

I kommunenes viktige arbeid, er det viktig å kunne stole på staten som samarbeidspartner. Vi er 

avhengig av en gjensidig forståelse og en høy grad av tillit oss imellom. Tydelige rammebetingelser og 

en stor grad av forutsigbarhet, er en viktig del av denne tilliten.  

At regjeringen da, uten forvarsel, kutter investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns 

omsorgsplasser, og tilskudd til anskaffelse av utleieboliger, rokker kraftig ved denne tilliten. Vi 

opplever at rammebetingelsene og forutsigbarheten forsvinner så å si over natten. Vi som 

kommuner har brukt mye tid og ressurser på å planlegge botilbud til mennesker i alle aldre, med 

ulike helse- og funksjonsutfordringer, og til å skaffe boliger til mennesker med et stort behov for et 

godt botilbud. Med disse kuttene, blir disse planene skjøvet ut i tid eller lagt på is, noe som vil ramme 

de menneskene det gjelder hardt. I tillegg kommer vi kraftig bakpå når det gjelder å møte 

morgendagens behov og utfordringer, og vi mister dyrebar tid når det gjelder å omstille oss. 
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Disse kuttene rammer direkte våre innbyggere, og tar fra oss kraften til å planlegge for fremtiden. 

Menneskers liv og behov kan ikke settes på vent. Som kommuner er vi helt avhengige av kontinuitet 

og gjennomføringsevne i planleggingen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Neergaard, leder  Ingrid O. Rangønes, nestleder  Svein Roksvåg 

ordfører Kristiansund  ordfører Averøy   ordfører Smøla 

(sign)    (sign)     (sign) 

 

Hanne-Berit Brekken  Knut Sjømæling    Ståle Refstie 

ordfører Aure   ordfører Gjemnes   ordfører Sunndal 

(sign)    (sign)     (sign) 

 

Ingrid Waagen   Margrethe Svinvik 

ordfører Tingvoll  ordfører Surnadal 

(sign)    (sign) 
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