
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 11.06.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tana, 4. juni 2013

Olav Johansen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 23/2013 Godkjenning av innkalling
PS 24/2013 Godkjenning av saksliste

PS 25/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.03.2013
PS 26/2013 Spørretimen i kommunestyret 15.05.13 - Eldrerådets 

gjennomgang av svarene.
2013/1030

PS 27/2013 Den internasjonale eldredagen 1. oktober 2013 2013/1435

PS 28/2013 Institusjonsbesøk - Evaluering 2013/586
PS 29/2013 Referatsaker/Orienteringer
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PS 23/2013 Godkjenning av innkalling

PS 24/2013 Godkjenning av saksliste

PS 25/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.03.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G73

Arkivsaksnr: 2013/1030-4

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 26/2013 11.06.2013

Spørretimen i kommunestyret 15.05.13 - Eldrerådets gjennomgang av 
svarene.

Vedlegg
1 Spørsmål til spørretimen i kommunestyret 15.5. om eldreomsorg
2 Spørretimen - Svar på spørsmål

Rådmannens forslag til vedtak
Saken oversendes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Eldrerådets leder stilte noen spørsmål vedr. fremtidig eldreomsorg.
Ordfører svarte på disse spørsmålene. Eldrerådet bør gå gjennom svarene med tanke på 
eventuell oppfølging.

Høyre v/Brynly Ballari la fem følgende merknad til saken:

”Saken fra Eldrerådet oversendes HOU for oppfølging.  HOU bes om å fremlegge forslag til 
tiltak til behandling i kommunestyret.”

Vurdering
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Fremtidig eldreomsorg i Tana –  institusjonsplasser vs. det å 
kunne bo hjemme lengst mulig. 
Spørsmål i spørretimen i kommunestyret 15.5.13 
 

I forbindelse med at kommunen har vedtatt å selge bygningene til Austertana eldresenter og 
Polmak sykehjem har det  oppstått en diskusjon i folkemøte i Austertana og i aviser om 
antall plasser som man har til rådighet når det nye omsorgssenteret står ferdig i 2014. 
  
Av diskusjonen i media er det skapt inntrykk av at rådmannen/kommunen ikke vet om det 
blir nok plasser av de forskjellige typene.  Noen mener bestemt at det blir for få plasser.   
  
Som eldrerådets leder mener jeg at denne saken har flere sider.  Kommunestyret har  sagt at 
vi skal utforme en eldrepolitikk som fører til at flest mulig kan bo i eget hjem lengst mulig.  
Det  er flere forhold som kan bidra til dette. Jeg nevner her noen slike: 
  

a. Utvikle en hjemmetjeneste som ivaretar brukernes behov og som bidrar til at eldre på 
en verdig måte kan bo hjemme lengst mulig. 

b. Forebyggingstiltak  som også er en viktig del i samhandlingsreformen.  
 Jfr  folkehelseaspektet som kommunen arbeider med på forskjellig vis. 

c. Seniorskyssen må fortsette selv om fylkeskommunen ikke  fikk nye prosjektmidler.  
Dette tiltaket bidrar til å redusere ensomhet blant eldre. 

d. Gjenopprette frivilligsentral i Tana i samsvar med ønske fra eldrerådet. 
e. Ta i bruk velferdsteknologi (dele ut utskrift om smart-hus). (Jfr NOU 2011:11 

Innovasjon i omsorg og Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg). 
  
Under møtet vil kommunestyremedlemmene få utdelt  en brosjyre fra Norsk Teknologi 
som på en grei måte illustrerer hva velferdsteknologi dreier seg om.  
  
I innledningen der  heter det at "velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske 
installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg i egen bolig, 
og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velferdsteknologi er 
å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukeren, pårørende og 
omsorgspersonell". 
  
Og videre: 
"Velferdsteknologi vil bli et viktig verktøy for å avlaste omsorgspersonalet, slik at de 
kan bruke en større del av arbeidsdagen i direkte kontakt med brukeren enn på prstiske 
oppgaver".  Slik kan altså  "de varme hender" frigøres og brukes der det er best for 
brukeren. 

  
Tana eldreråd gjorde følgende vedtak 12. mars i år: 
Eldrerådet ber rådmannen ta initiativ til et møte hvor brukere, pårørende, helsepersonell, 
politikere, fagpersoner og andre interesserte får informasjon om hvordan vi i Tana kan ta i 
bruk ny teknologi på en konstruktiv måte.  En kommune hvor dette er innført, inviteres til å 
orientere. 
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Det jeg har nevnt i dette lille innlegget, er forhold som i sum vil bidra sterkt til at blant andre 
vi som er i denne salen i dag, kan bo hjemme mye lenger enn om man ikke gjorde noe.  
  
I eldrerådet er vi  naturligvis glade for den storsatsningen som kommunen har gjort  for å gi 
oss eldre bedre boforhold og nødvendige tjenester når vi ikke lenger klarer å ordne med alt 
selv.  
  
Hvis vi  i Tana i tillegg blir gode på de forhold jeg  har nevnt, da vil også trykket på 
institusjonsplassene avta. Hovedmålsettingen er som sagt  at vi skal bo hjemme lengst mulig. 
  
Eldrerådet ber som svar på følgende  spørsmål: 

1. Hvor mange sykehjems- og demensplasser har man når nybygget står ferdig neste år?  
Hvor stort er behovet? (Behovet har sammenheng med hvor gode man blir på 
punktene a-e). 

2. Hvor mange  omsorgsbolig-enheter  har man totalt i 2014? 
3. Hva kan  Tana kommune bidra med for at fylkeskommunen skal gjøre 

seniorskyssen/bestillingsskyssen permanent? 
4. Hva gjør kommunen for å få til en frivilligsentral? 
5. Vil kommunen iverksette  eldrerådets forslag om å starte innføringen av 

velferdsteknologi  gjennom en oppstartskonferanse høsten 2013? 
 
 
Olav E. Johansen 
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Deanu gielda - Tana kommune
Ordføreren

(3
o?c3

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
Frank Martin Ingilæ, mobil: 46400201 15.05.2013

Spørsmål fra eldrerådsleder Olav E Johansen til spørretimen
15.5.2013

De spørsmål som stilles omfatter flere problemstillinger, og jeg har forsøkt å besvare de som er
knyttet til strukturendringen innen pleie- og omsorgsektoren

Sporsmal 1 Hvor mange sykehjems- og demensplasser har man nar nybygget star ferdig neste
ar? Hvor stort er behovet?
Spørsmal 2 Hvor mange omsorgsboligenheter har man totalt i 2014?
Jeg velger å svare på disse to spørsmålene under ett
Nybygget som nå er under oppføring vil inneholde 22 omsorgsboliger hvorav 4 er tilrettelagt
med eget soverom. En av leilighetene er tilrettelagt for at ektepar skal kunne bo sammen.
Kommunen vil når bygget står ferdig ha følgende kapasitet:

22 omsorgsboliger i nybygget (23 hvis rommet for ektepar tas i bruk) 7 av disse er spesielt

tilrettelagt for demente brukere. For øvrig er hele bygget tilrettelagt for brukere med

demens.

11 omsorgsboliger i Maskevarreveien 4.

19 sykehjemsplasser

I tillegg kommer 2 sykestueplasser som inngår i det som etter hvert vil bli definert som
intermediære sengeplasser.

Når det gjelder behovet for framtidige plasser må en gå ut fra det som er kjent i dag. Når dette
skrives har vi et belegg på 18,5 plasser i Polmak og Austertana. Årsaken til at det opereres med
halve plasser er at det er noen korttidsplasser som ikke er i bruk hele tiden. Sykeavdelingen ved
Tana bru har 1 ledig plass. Denne plassen antas å være belagt før møtet i kommunestyret 15.5. Pr
dags dato er altså behovet dekket. Som spørreren korrekt peker på er det en lang rekke forhold
som påvirker behovet for kommunale sengeplasser eller omsorgsboliger. Kommunens innsats
innen de hjemmebaserte tjenestene og også andre tiltak som iverksettes kan innebære at behovet
senkes ytterligere. På den annen side vet vi at det kan være tilfeldige utslag som plutselig endrer
situasjonen. Det er grunn til å peke på at det fra mange hold presiseres at innsatsen innen disse
tjenestene må fokusere mot og gi gode tjenester i eget hjem eller i tilrettelagte boliger. All
undersøkelse, også i Tana, viser at dette er et ønske som deles av våre eldre. I tillegg er dette
styringssignaler som kommer fra både Stortinget og fra regjeringen. Institusjonsopphold er viktig
for de brukerne som er mest syke, men kan virke mot sin hensikt hvis en "tvinges" inn i en slik
boform.

Med de forbehold som er nevnt er altså ordføreren av den oppfatning at den kapasitet som nå
bygges ut vil dekke behovet. Om behovet er dekket på lang sikt er vanskeligere å gi klare svar
på. Derfor er det i byggeplanene for omsorgssenteret lagt inn en utvidelse på 10 boenheter. Det
er gjennomført tekniske tiltak for at en enkelt skal kunne føre opp en slik ny enhet. F eks er

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank:
Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 78 92 53 00 4910.12.71160
9845 Tana Telefaks: Org.nr.:
E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527
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kapasitet på bygningens varme- ventilasjons- og saniteranlegg dimensjonert for dette. En slik
utvidelsesmulighet var en forutsetning gitt av kommunestyret.

Spørsmål 3 Hva kan Tana kommune bidra med for at.fylkeskommunen skal gjøre
seniorskyssen/bestillingsskyssen permanent?
Ordfører har registrert at skyssordningen for seniorer så langt har vært en stor suksess, og vil be
om møte med fylkeskommunen for å se på muligheter for at ordningen blir permanent.

Sporsmal 4 Hva gjør kommunen for a få til en frivilligsentral?
Kommunen har sammen med eldrerådet igangsatt arbeidet med å avklare om vi skal etablere en
ordning med frivilligsentral i 2014. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som nylig har hatt sitt første
møte.

Utfordringen framover er både å avklare hvilket behov vi skal forsøke å dekke gjennom en slik
sentral, men mest av alt å kartlegge i hvilken grad vi kan regne med frivillige tjenesteytere. Det
er sannsynligvis nødvendig å etablere en god dialog med eksisterende organisasjoner, lag og
foreninger som kan bidra med "varme hender" i forhold til de brukergrupper som
frivilligsentralen ønsker å prioritere.

Sporsmal 5 Vil kommunen iverksette eldreradets forslag om a starte innføringen av
velferdsteknologi gjennom en oppstartskonferanse høsten 2013.
I samtale med rådmannen så har administrasjonen gjort det klart at de har veldig dårlig kapasitet
til å gjennomføre en slik konferanse allerede til høsten. Imidlertid så er velferdsteknologi noe
som allerede er i bruk i kommunen og som vil utvikles videre. Her vil ordfører be helse og
omsorgsutvalget følge opp dette slik at de som fagutvalg har den beste kunnskapen på området.

Frank Martin Ingilæ
Såtnejoöiheaddji - Ordfører
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F07

Arkivsaksnr: 2013/1435-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 27/2013 11.06.2013

Den internasjonale eldredagen 1. oktober 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saken oversendes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Eldrerådet bør drøfte hvordan dagen skal markeres i 2013.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/586-4

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 28/2013 11.06.2013

Institusjonsbesøk - Evaluering

Rådmannens forslag til vedtak
Saken oversendes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Eldrerådet besøkte institusjonene i Austertana og Polmak den 15. april og i Tana bru 23. april 2013.
Eldrerådet bør foreta en evaluering av besøkene.

Vurdering
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PS 29/2013 Referatsaker/Orienteringer
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