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Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Uttalelse fra Eldres Råd:
Generelt
Eldres Råd vil generelt bemerke at vi finner det noe underlig at innsatsen innen helse, pleie og
omsorg ikke kan prioriteres høgere all den tid kommunens frie inntekter øker med 1,9 % og
samtidig er det tatt inn en økning i eiendomsskatten på 8 mill. kr. Det er dessverre ikke funnet
plass til en påkrevd økning i bemanningen ved distriktene.
I den statlige overføringen av frie inntekter er det innebakt et beløp på 230 mill. kr. begrunnet
med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til
Samhandlingsreformen. Vi kan ikke se at dette er tatt inn i kommunens budsjett. I det hele tatt er
det en meget avventende holdning til Samhandlingsreformen. Eldres Råd hadde ønsket en mer
offensiv holdning fra Levanger kommune til dette reformarbeidet.
Felles helse
Under punktet ”Felles helse” tas spørsmålet om arbeidet med Samhandlingsreformen opp. Det
sies her at Samhandlingsreformen med forebyggende helsearbeid og samfunnsmedisin er et
område som må utredes videre med tanke på en mulig overføring til Samkommunen. Dette
arbeidet burde for lengst ha vært startet opp. Samkommunen burde allerede vært på banen når
det gjelder rehabilitering. Man trenger ikke avvente Stortingets behandling av
Samhandlingsreformmeldingen før arbeidet med fagplan for habilitering og rehabilitering startes
opp. Nedbyggingen av rehabiliteringsplasser i spesialisthelsetjenesten, bl a ved Bjørnang
rehabiliteringssenter, tilsier at arbeidet snarest må komme i gang. I Samhandlingsreformen
legges det opp til at kommunene i større grad vil overta ansvaret for rehabilitering. Fra 2012 vil
dessuten kommunene overta det økonomiske ansvar for ferdigbehandlede pasienter fullt ut. Vi
ser gjerne at Samkommunen sammen med Frosta kommune tar et ansvar for forebyggende
helsearbeid og rehabilitering.
Eldres Råd deler bekymringen med økningen i antallet ressurskrevende brukere. De tar en stadig
større andel av personalressursene i distriktene. Det er viktig at man på så tidlig tidspunkt som
mulig får oversikt over brukerne og kan planlegge best mulig tilbud til dem bl a gjennom
bofellesskap. Det må dessuten tas opp med Staten at brukere over 67 år fortsatt kan komme inn
under den spesielle refusjonsordningen for slike tjenester.
Kultur
Kulturtilbudene er en viktig og vesentlig del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i
kommunene. Eldres Råd ser med bekymring på reduksjonen i kulturbudsjettet. Dersom
Samhandlingsreformens filosofi skal oppfylles må det satses betydelig mer på ulike kulturtilbud.
For eldre har ”Den kulturelle spaserstokken” vært en viktig satsing. Det har beriket tilbudet for
personer som eller ikke har kunnet benytte seg av kulturtilbudene ved at det har vært
arrangementer på institusjonene. Staten har for 2010 økt tilskuddet til dette. Levanger kommune
har fått kr 150 000 i tilskudd til spaserstokken i 2010 mot kr 51 000 i 2009. Det krever at
kommunen går inn med en tilsvarende egeninnsats. Eldres Råd savner tilsetting av en
koordinator for dette tilbudet slik at det kommer i gang allerede fra nyttår 2010. Vi viser her til
vår uttalelse til Økonomiplanen 2010-13.

Krematorium
Eldres Råd er blitt bedt om å ta opp spørsmålet om krematorium på Innherred. Vi mangler et
slikt tilbud i regionen i dag. Nærmeste krematorium er i Trondheim. Eldres Råd vil be Levanger
kommune ta initiativ til etablering av et krematorium for Innherredsregionen.
Levanger kommune bes også ta opp med Kirkelig fellesråd etablering av en urnelund ved en av
kommunens kirkegårder.
Eldres Råd
Eldres Råd har i forbindelse med tidligere budsjettuttalelser pekt på at Rådets budsjett ønskes
økt. Eldres Råd i Verdal kommune har et budsjett som er dobbelt så stort. Vi ønsker en økning
for å være mer aktiv i forhold til målgruppen. Vi planlegger å holde møter med de ulike
pensjonistlag i kommunen og samarbeide med bl a frivillige lag og Frivillighetssentralen. I
uttalelsen til 2009-budsjettet ba vi om kr. 80 000 i budsjett for Eldres Råd, men vi fikk som
tidligere år kr 34 000.
Eldres Råd vil be om at en ordning med Eldreombud utredes.

