HELDØGNS OMSORGSBOLIGER I STOR-ELVDAL,
UTTALELSE ETTER STOR-ELVDAL ELDRERÅDS MØTE 30.11.2020.
I møte 30.11.2020 får Eldrerådet, i «tolvte time» (eller nærmest i trettende)
informasjon fra rådets sekretær, om etterspurt framdrift i saken «Nye HDO –
boliger. Dette som de siste av de som naturlig skal ha seg forelagt saker som
angår eldre jamf. lov om Eldreråd.
Rådets møte var lagt til denne dato med hensikt. Man forventet at saksliste til
kommunestyre 09.12.20 skulle være kjent, at innstilling til kommunestyre i
saken kunne tas i betraktning og legges til grunn for en uttalelse.
Etter spørsmålsrunde blant medlemmene redegjør Cesilie Selnes (rådets
sekretær) om hva som legges fram til kommunestyre som rådmannens
innstilling. For øvrig et dokument som lyder «Arkivsak 2020/388», som på
møtedagen ettersendes rådets medlemmer pr. mail. Rådet konkluderer med at
innstillingen er et forslag til løsning som avviker vesentlig i forhold til tidligere
plan.
Den vesentlige endringen vanskeliggjorde en formulering til uttalelse i møtet,
og rådet ble enig om at en eventuell uttalelse først kunne formuleres etter å ha
mottatt saken. Uttalelsen skulle utveksles pr. mail blant rådets medlemmer,
med mulighet til og redigeres, for å gi rådet en sjanse til å framkomme med en
enstemmig uttalelse. Dette er vel å kalle en oppsummering av rådets
behandlingshistorikk.
Så til rådmannens innstilling.
- Rådet aksepterer en prosess der «alle steiner snus», bare resultatet ikke
forringes.
- For rådet er det viktigst at fremdriften «skyter fart», at de basale behov
for trygghet og fysiologi i forhold til brukerne ivaretas.
- Like viktig at utforming av boenheter tilfredsstiller hjelpepersonellets
krav/rettigheter til ergonomisk forsvarlig arbeidsstillinger, ved deres
utøvelse av bistand. Særlig i forhold til utvikling av belastningskader for
den enkelte og mulige sykemeldinger som resultat. (kostbart for
arbeidsgiver)
- Rådet håper at det i innstillingen er en «skriveleif» når det angis at det
skal bygges / omdisponeres 16 boenheter med 20 plasser, hvilket må

bety 4 doble enheter. Rådet ønsker at opprinnelig plan, 18 boenheter
med 20 plasser opprettholdes.
- Rådet sier seg tvilende til muligheten av å oppnå inntil halvparten av
enhetene ved omdisponering av arealer i eksisterende sykehjem, men
dette vil vel raskt bli avklart når arkitekt blir engasjert.
- Eventuell samlokalisering av flere helsebehandlende funksjoner kan
synes besnærende. Rådet vil imidlertid påpeke sårbarheten det skaper i
forhold til en mulig brann i et bygningskompleks i tett kobling. Faren for
at mange sentrale funksjoner kan bli rammet samtidig. Selvsagt ikke
ønskelig at noe slikt skal/kan skje, men bør være med i betraktningene
rundt en endelig planløsning. Dette vil vel også bli ivaretatt ved
arkitektbehandling, av fagpersonell som kjenner lovkrav og foretar
avveininger, når det utarbeides forslag til endelig løsning.
- Rådet stiller spørsmål ved betydningen av ordet hensiktsmessig og hvem
som eventuelt skal avgjøre dette? I innstillingen forekommer setningen:
«Tidligere utarbeidet romprogram for boenhetene, fellesarealer,
dagsenter og personalbase for hjemmebaserte tjenester videreføres så
langt dette er hensiktsmessig?»
- Rådet forutsetter at saken legges fram for endelig behandling, senest i
planlagt kommunestyremøte 16.06.2021. (møteplan 2021)
- Rådet ønsker/krever å få delta i den videre prosessen, slik lov om
eldreråd påpeker skal skje.
- Rådet forventer at saken fra nå av har 1. prioritet fra administrasjonen
side, det haster!!!
Rådet ønsker fellesskapet lykke til i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Eldrerådet i Stor-Elvdal.

