Behandling i Eldrerådet 14.12.2018:
Eldrerådet ønsker å gi følgende uttalelse til forslag til Alvdal kommunes budsjett 2019 og
virksomhetsplan 2019-2026:
1. Eldrerådet er godt fornøyd med prosessen i forkant av vedtak av budsjett og
virksomhetsplan, og gjennomgangene gitt av rådmannen. Rådet håper dette blir fast
prosedyre i åra framover.
2. Rådet ser positivt på tilnærminga om å se nedlegging av institusjonsplasser på Solsida i
sammenheng med etablering av nye, bemannede omsorgsboliger. Men det er da avgjørende
at det investeres som forutsatt, både i sørfløyen på Solsida og i bemannede
omsorgsboliger. Det er også viktig at presset på hjemmetjenesten ikke blir for stort.
3. Rådet oppfordrer både politisk og administrativt nivå til å jobbe mot sentrale myndigheter
for å få til en forbedring av systemet for refusjonsordning for ressurskrevende tjenester
innen TFF.
4. Eldrerådet mener at det kan være grunn til å se på innholdet i tilbudet som gis på
frivilligsentralen. Kan det sees på tiltak for å få flere til å bruke frivilligsentralen og
dagsentertilbud? Det er naturlig at dette gjøres i sammenheng med utredningen om en
eventuell flytting til gamle Steigen skole. Det er viktig å løfte opp nye tanker og se på
muligheter for utvikling her. Økt aktivitet her vil gi positivt utslag for hjemmetjeneste,
hjemmeboende og pårørende.
Men antagelig bør frivilligsentralen og dagsentertilbud være adskilt. Kanskje
dagsentertilbud kan lokaliseres til gamle sjukestua?
5. Ut over dette tar eldrerådet budsjett 2019 og virksomhetsplan 2019-2026 til orientering.

Vedtak i Eldrerådet 14.12.2018:
1. Eldrerådet er godt fornøyd med prosessen i forkant av vedtak av budsjett og
virksomhetsplan, og gjennomgangene gitt av rådmannen. Rådet håper dette blir fast
prosedyre i åra framover.
2. Rådet ser positivt på tilnærminga om å se nedlegging av institusjonsplasser på Solsida i
sammenheng med etablering av nye, bemannede omsorgsboliger. Men det er da avgjørende
at det investeres som forutsatt, både i sørfløyen på Solsida og i bemannede
omsorgsboliger. Det er også viktig at presset på hjemmetjenesten ikke blir for stort.
3. Rådet oppfordrer både politisk og administrativt nivå til å jobbe mot sentrale myndigheter
for å få til en forbedring av systemet for refusjonsordning for ressurskrevende tjenester
innen TFF.
4. Eldrerådet mener at det kan være grunn til å se på innholdet i tilbudet som gis på
frivilligsentralen. Kan det sees på tiltak for å få flere til å bruke frivilligsentralen og
dagsentertilbud? Det er naturlig at dette gjøres i sammenheng med utredningen om en

eventuell flytting til gamle Steigen skole. Det er viktig å løfte opp nye tanker og se på
muligheter for utvikling her. Økt aktivitet her vil gi positivt utslag for hjemmetjeneste,
hjemmeboende og pårørende.
Men antagelig bør frivilligsentralen og dagsentertilbud være adskilt. Kanskje
dagsentertilbud kan lokaliseres til gamle sjukestua?
5. Ut over dette tar eldrerådet budsjett 2019 og virksomhetsplan 2019-2026 til orientering.

