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Uttalelse fra Eldrerådet til rådmannens forslag til Økonomiplan 2020-2023
og budsjett 2020
Eldrerådet behandlet ovennevnte sak i møte 11.11. d.å. og gjorde følgende vedtak:
Uttalelse fra Eldrerådet.
1. Befolkningssammensetningen betyr mye for hvordan kommunens helse- og
velferdstjenester skal utvikles. Framskrivning av aldersgruppen 70+ viser at antall eldre
øker i planperioden med ca. 100 pensjonister pr. år.
Med bakgrunn i disse tallene er Eldrerådet meget betenkt over den reduksjonen i
aktivitetsnivået som det er lagt opp til, ca. 23 mill i planperioden og en reduksjon i antall
årsverk på 12,7 årlig. Kommunen har som mål at flest mulig skal kunne bo hjemme
lengst mulig og motta tjenester i egen heim. Flere pensjonister burde derfor innebære
økte rammer og ikke reduksjon. Eldrerådet er derfor redd for at dette vil gå utover nivået
på tjenestetilbudet og gi økt press på de ansatte.
2. Antall eldre som bor i sentrum har økt de siste årene på bakgrunn av stor utbygging av
leiligheter. Dette er en utvikling som vil fortsett flere år framover da flere områder
planlegges for nye leiligheter sentralt.
Det er viktig at det legges til rette for ulike møteplasser i sentrum både for eldre og
andre grupper. Eldrerådet har ved flere anledninger gitt uttalelser vedr. Arken og
hvorfor det er viktig at kommunen ikke selger dette bygget, men sammen med frivillige
lag og organisasjoner utvikler Arken til et Aktivitetshus med mange ulike aktiviteter og
som disponeres og styres av frivilligheten sammen med kommunen.
Eldrerådet vil på nytt sterkt understreke at det er behov for Arken også når det nye Boog behandlingssenteret står ferdig. Kultur og møtelokalene i Helsebygget vil gi en ny og
fin møteplass og dekke en del av behovet for møteplass i sentrum, men Arken vil være et
viktig supplement og vil øke det mangfoldet som det er behov for både for å gi rom for
ulike aktiviteter og for tilbud som kan redusere ensomhet blant eldre. Eldrerådet vil
derfor sterkt fraråde at Arken selges i 2020, men at bygningen kan brukes til aktiviteter
inntil 10 år eller til det kan gis tilsvarende tilbud i et annet sentrumsnært lokale.
3. Eldrerådet beklager at kommunen i samarbeid med Inderøy og Levanger kommuner, ikke
har funnet muligheter for å gjenoppta driften inntil evt. nytt alternativ er operativt. Dette
har berørt mange som har hatt stor nytte av det tilbudet som var der.
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Det pågår nå et arbeid for å avklare hva som er gode pasientforløp for mennesker med
muskel- og skjelettplager, som skal legges fram første halvår 2020. Eldrerådet vil
understreke at det er viktig at det etableres et tilbud som er like godt som det som nå er
lagt ned og mener at kommunen bør bidra til at dette etableres i løpet av planperioden.

Med hilsen

Inger Storstad
Eldrerådets sekr.
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