Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldres Råd
3008, Levanger rådhus
14.11.2012
10:00 – 11:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gunn Elin Nyvik
Medlem
Gunnar Myhr
Medlem
Kåre Harald Almåsbakk
Leder
Gunnvor Arnstad
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Klara Fossbakken
MEDL
Asgjerd Valstad
NESTL
Aashild Gilberg
MEDL

Representerer

Representerer

Saksnr

Innhold

PS 22/12

Referatsaker

RS 9/12

Begrenset høring - Detaljregulering Alstadhaug kirkegård - Eldre
råds høringsuttalelse

PS 23/12

Godkjenning av protokoll

PS 24/12

OU 2012 - Eldres råd

PS 25/12

Detaljregulering sjøsiden Kjønstadmarka - Eldres råds
høringsuttalelse

PS 22/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Eldres Råd - 14.11.2012
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til etterretning.
RS 9/12 Begrenset høring - Detaljregulering Alstadhaug kirkegård - Eldre råds
høringsuttalelse

PS 23/12 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Eldres Råd - 14.11.2012
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møtet 10.10.12 godkjent
PS 24/12 OU 2012 - Eldres råd

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram for rådet, og det bes om at rådet vurderer å gi en høringsuttalelse.
Saksprotokoll i Eldres Råd - 14.11.2012
Forslag i møte:
Leder Kåre H. Almåsbakk fremmet følgende forslag til høringsuttalelse:
Det er naturlig å vise til rådmannens høringsnotat datert 5. oktober 2012.
Den aktuelle ”organisasjonsutviklingsprosess” har som hensikt at den skal beskrive tiltak
som kan effektivisere driften av kommunen med 23 mill. kroner årlig fra 2015.
Vi forstår at de fremlagte planer om tiltak betraktes som viktige momenter i utformingen
av kommunens budsjett for kommende år og sannsynligvis ytterligere for årene videre.

Om politikerne ikke finner at de fremlagte planene oppfyller dette behovet for
innsparinger, vil dette medføre et behov for alternative løsninger/tiltak om budsjettet skal
godkjennes.
Eldres råd finner det naturlig først og fremst å forholde seg til ”Delprosjektgruppe 2 –
Helse- og Omsorgstjenesten”. Dette er det området som får konsekvenser for mange
personer, dels som følge av alder, eller som følge av medisinske forhold.
Rådet finner likevel grunn til å vise til ”OU 2012- Barnehage og Skole” som eksempel på en rapport som er
godt og systematisk bygget opp, slik at vi ser naturlige sammenhenger og finner gode beskrivelser av tiltak og
konsekvenser, også i forhold til økonomiske konsekvenser. Vi antar at denne rapporten vil få rimelig støtte under
den politiske behandling slik at store deler av denne blir gjennomført.

Når det gjelder rapporten fra Delprosjektgruppe 2, har denne en helt annen utforming og er etter
vår mening svært vanskelig å tolke i forhold til konkrete tiltak. Vi mener det er rimelig å signalisere at
denne må få ny behandling og utforming. Dette mener vi fortsatt etter en meget grundig gjennomgang i
selve møtet ved Kommunalsjef Helse, Jon Ketil Vongraven. 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 20082025”, vedtatt i kommunestyret 25. juni 2008.

Det må være riktig at dette vurderes på nytt, med bedre veiledning mot løsninger og
tiltak.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Det er naturlig å vise til rådmannens høringsnotat datert 5. oktober 2012.
Den aktuelle ”organisasjonsutviklingsprosess” har som hensikt at den skal beskrive tiltak
som kan effektivisere driften av kommunen med 23 mill. kroner årlig fra 2015.
Vi forstår at de fremlagte planer om tiltak betraktes som viktige momenter i utformingen
av kommunens budsjett for kommende år og sannsynligvis ytterligere for årene videre.
Om politikerne ikke finner at de fremlagte planene oppfyller dette behovet for
innsparinger, vil dette medføre et behov for alternative løsninger/tiltak om budsjettet skal
godkjennes.
Eldres råd finner det naturlig først og fremst å forholde seg til ”Delprosjektgruppe 2 –
Helse- og Omsorgstjenesten”. Dette er det området som får konsekvenser for mange
personer, dels som følge av alder, eller som følge av medisinske forhold.

Rådet finner likevel grunn til å vise til ”OU 2012- Barnehage og Skole” som eksempel på en rapport som er
godt og systematisk bygget opp, slik at vi ser naturlige sammenhenger og finner gode beskrivelser av tiltak og
konsekvenser, også i forhold til økonomiske konsekvenser. Vi antar at denne rapporten vil få rimelig støtte under
den politiske behandling slik at store deler av denne blir gjennomført.

Når det gjelder rapporten fra Delprosjektgruppe 2, har denne en helt annen utforming og er etter
vår mening svært vanskelig å tolke i forhold til konkrete tiltak. Vi mener det er rimelig å signalisere at
denne må få ny behandling og utforming. Dette mener vi fortsatt etter en meget grundig gjennomgang i
selve møtet ved Kommunalsjef Helse, Jon Ketil Vongraven. 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 20082025”, vedtatt i kommunestyret 25. juni 2008.

Det må være riktig at dette vurderes på nytt, med bedre veiledning mot løsninger og
tiltak.

PS 25/12 Detaljregulering sjøsiden Kjønstadmarka - Eldres råds høringsuttalelse

Saksprotokoll i Eldres Råd - 14.11.2012
Habilitet
Gunnar L Myhr ble av rådet ansett inhabil og fratrådte under behandling av denne sak.
Forslag i møte:
Leder Kåre H. Almåsbakk, fremmet følgende forslag til høringssuttalelse:
Fremlegget drøfter alle aktuelle forhold som skal vurderes ved nybygg i dag, og Eldres
Råd ser ikke behov for spesielle anmerkninger ut over det som allerede er referert i
saksdokumentene.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Fremlegget drøfter alle aktuelle forhold som skal vurderes ved nybygg i dag, og Eldres
Råd ser ikke behov for spesielle anmerkninger ut over det som allerede er referert i
saksdokumentene.

