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Saksprotokoll i Eldres Råd - 06.02.2013
Forslag i møte:
Repr. Myhr femmet følgende tillegg i årsmeldingen;
Eldre råds uttalelse til Økonomiplanen 2013 – 2016 tas med i årsmeldingen:
Eldres Råd ønsker at Institusjon på Staup tas ut av Økonomiplan, framtidig behov
dekkes med utvidelse og tilpasning av eksisterende institusjoner.
I november fikk vi OU 2012 til behandling. Dokumentene var ganske overveldende og
ikke var det lett å tolke alt innhold. Redegjørelse fra Jon Ketil Vongraven var meget
nyttig og ga en viss innsikt i forhold til helse- og sosialtjenester knyttet til budsjettet.
Mye av dette var knyttet opp til den vedtatte Samhandlingsreformen.
Vi mener det er rimelig å signalisere at denne må få ny behandling og utforming. Redegjørelsen
ga oss innblikk i forhold som ligger bak behovet for den aktuelle OU, forhold som i langt større
grad dreier seg om valg av retninger og løsninger i et meget komplekst bilde, og derfor ikke
bare om økonomi.
Den eventuelle nye rapporten bør ha med seg dette, og gjennom dette også skissere kostnader og
økonomi på en mer begripelig måte. Det blir store utgifter, forhåpentligvis riktig plassert.
Deler av det som står i rapporten har ført til sterke reaksjoner i distriktsmiljøene i kommunen.
• Stor skepsis til nedleggelse av sykehjemsplasser i Åsen, Skogn og Ytterøy.
• Vi ber om utredning av alternativ og løsning av fremtidige behov ved eksisterende
institusj.
• Omdefinering av sykehjemsplasser til omsorgsboliger med heldøgnsomsorg, mener vi
baseres på urealistisk grunnlag.
• Betydningen av frivillighet knyttet til institusjonene i distriktene blir ikke omtalt.
• Vi merkes oss også at den overser en tidligere rapport om ”Pleie- og omsorgsplan for
2008-2025”, vedtatt i kommunestyret 25. juni 2008.
Det må være riktig at dette vurderes på nytt, med bedre veiledning mot løsninger og tiltak.

Eldres råd har sendt henvendelse til Kommunalteknikk om mulighet for å sette ut benker
i strekningen Moan sør – Levanger sentrum. Kommunalteknikk har besvart
henvendelsen. Dette vil bli gjennomført tidlig vår 2013.

Repr. Mo foreslått følgende tillegg til årsmeldingen:
Eldres råd ønsker å synliggjøre at de kommer for sent inn i behandling av de ulike saker.
Det er ønskelig at rådet blir tatt med på råd tidlig i prosesser og at de kan delta i ulike
brukergrupper.
Avstemning:
Enstemmig
INNSTILLING:
Årsmelding fra Eldres råd for 2012 vedtas med tillegg foreslått i møte.

