Vedr. svar på spørsmål fra Jostein Trøite (SV) i budsjettbehandlingen (PS 79/15) og nytt vedtak i
Driftskomiteens behandling av svaret i møtet 10.02.2016 (PS 5/16)

Opprinnelig ordlyd etter kommunestyrets behandling av verbalforslaget fra repr. Trøite (SV)
«Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for dagaktivitetstilbud for
personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette.»
Dette svaret er oversendt som en orientering til Driftskomiteen og Kommunestyret. I Driftskomiteen
sin behandling av denne orienteringen ble følgende vedtatt:
Driftskomiteen ønsker en mer konkret og detaljert oversikt over de behov, planer og tilbud som gis til
demente i Levanger kommune, framlagt til kommunestyrets behandling av saken.

Som svar på dette viser rådmannen til vedtak i budsjettbehandlingen og sak i kommunestyret (PS
4/14) hvor budsjettet ble vedtatt med en lang rekke tiltak innen helse og omsorg for å spare inn i
overkant av 14 mill. kroner. Et av tiltakene som ble vedtatt var en innsparing på 5,3 årsverk som
berørte dagtilbud og transport.
I dag har kommunen 10 plasser i dagtilbudet sitt fordelt på en dag/uke for Skogn, Åsen og Levanger
sentrum, samt en dag for grønn omsorg som har en avtale med et gårdsbruk på Skogn. I tillegg
arrangerer frivillige dagtilbud en dag i uken for beboere på Levanger Bo- og aktivitetssenter. I regi av
Demensforeningen og Nasjonalforeningen utdannes «aktivitetsvenner» som har som målsetting å
understøtte arbeidet med å aktivisere hjemmeboende demente.
Kommunens tilbudene er lagt til LBAS, med unntak av grønn omsorg.
I planene for den videre utvikling av dagtilbud skal det arbeides for å utvikle et mer målrettet tilbud
til flere grupper hjemmeboende. Dette henger sammen med en pågående prosess for planlegging og
oppbemanning av tilbudet ved Helsehuset på Staup og Omsorgssenteret i Åsen.
Vi ønsker også å utvikle et mer tydelig samarbeid med alle frivillige, lag og foreninger som et viktig
tiltak i arbeidet med å skape mening og innhold i livet til spesielt enslige eldre hjemmeboende, men
også til den store gruppen kronisk syke hjemmeboende. Dette må bli et viktig bidrag til
kommunedelplanens strategi om å bidra til at mennesker skal kunne mestre egne liv og bo hjemme
så lenge som mulig.
Det vil også bli søkt tilskudd til etablering av denne tjenesten der vi ser at videreføring etter
tilskuddsperioden er realistisk og i tråd med kommunedelplanens strategi. En slik vurdering er
nødvendig da tilskuddet er innrettet som en støtte (30 % av kommunens kostnad) til etablering eller
videreføring.

Levanger, 15.02.16
Rådmannen

