
Eldrerådets uttalelse til kommunedirektørens forslag til 

budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 

Eldrerådet i Bærum kommune ønsker med dette å belyse sin samfunnsgruppe innenfor 

kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2022 – 2025.  

Som vedlegg til denne uttalelsen følger underlaget for innspillene som resulterte i uttalelsen under 

eldrerådets behandling av saken under møtet 02.11.2021. Følgende punkter ønsker rådet å gi sin 

uttalelse om:  

Seniorsentre 
Forutsigbarhet for fremtidens seniorsentrene er sentralt da disse vil være bærebjelken i en aktiv 
hverdag for eldre. Rådet anbefaler at det etableres lett tilgjengelig treningsmuligheter i nærområdet 
som kan benyttes av alle aldersgrupper på den daglige spaserturen.  
 
Det lønner seg for en kommune å satse på eldresentre hvis det utsetter eventuelle innleggelser og 
frafall i samfunnet. Bærum kommune kan være stolt av å være den kommunen som har satset mest 
på seniorsentrene, men dagens brukere etterspør til dels andre tilbud enn tidligere. Rådet er tilfreds 
med at det uttrykkes klart at helse og sosial skal utvikle seniortilbudene i samarbeid med brukerne, 
og vil anbefale at brukerne trekkes inn så tidlig at de også får mulighet for å påvirke hvordan dette 
samarbeidet bør organiseres og gjennomføres for å oppnå best mulig resultat. 

Frivillighet på seniorsentrene 
Rådet anbefaler at det frivillige arbeidet på seniorsentrene ivaretas på en god måte slik at 
aktivitetsnivået ikke forringes. Det bør bestrebes å finne nye samarbeidsmåter mellom kommunen 
og frivilligheten som sammen kan gi gode tilbud flere målgrupper. Fra frivillighetskonferansen i 
Bærum kulturhuset:  
· Ny frivillighetspolicy 

· Frivillighetsrådet etableres i 2022 

· Møteplasser for frivilligheten 

Digital hverdag 
Den digitale hverdagen er vanskelig å mestre for en del eldre. Kommunen ønsker blant annet å 
innføre den digitale avlastningskalender. Dette kan være en utfordring for mange eldre og deres 
pårørende, samt at kontakt med kommunen stort sett er digital. Rådet anbefaler at det etableres 
lavterskeltilbud som kan gi hjelp/veiledning til de som har behov for det. For eksempel på 
Bibliotekene og frivillighetssentralen.  
 
Boligform for eldre  
Rådet anbefaler at kommunene bør begynne å tenke i nye baner og vurdere å åpne opp for bygging 
av prisriktige boliger utenfor knutepunktene. Dette kan bidra til at man blant annet kan få et verdig, 
trygt fellesskap, med sikker kompetanseriktig oppfølging i nærmiljøet og reduserte transportutgifter 
for hjemmetjenestene. Lokale helse- og omsorgsenheter etablert i nærheten av slike bofellesskap, vil 
kunne yte rask og riktig oppfølging - og redusere dagens transportutgifter for hjemmetjenestene. 
 
Bærum legevakt 
Rådet anbefaler at kommunen bør starte arbeidet med å bygge kommunal legevakt i nærheten til 
sykehuset der kommunens tjenester kan samles. Kommunen bør også se på driften med innleide 
leger i stedet for fast ansatte leger.   
 
 



Ledelse, bemanning og kompetanse på sykehjem 
I forslaget fremgår det at man vil vektlegge nærledelse. Rådet undrer seg derfor over at kommunen 
overser dette og vektlegger økonomien når Hospice Stabekk og pleieavdelinger slås sammen under 
felles ledelse. Eldrerådet oppfatter at dette er to helt forskjellige funksjoner som trenger separat 
ledelse. Rådet anbefaler at det fremkommer en nærmere omtale om hvilke tiltak kommunen 
planlegger for å styrke kompetanse og bemanning på sykehjemmene.  
 
Kjernejournal 
Eldrerådet har bedt om opplysninger om hvor mye prosjektet koster kommunen da rådet mener at 
en kjernejournal har liten nytteverdi i praktisk klinikk. En kjernejournal vil inneholde alt for mye 
unyttig data og bli vanskelig å orientere seg i, og rådet anbefaler at den brukbare journalen må være 
dedikert behovet.  
 
Risiko for brukerne ved omfattende omstillinger innen eldreomsorg 
Eldrerådet ser nødvendigheten av å gjennomføre omstillinger for å sikre at innbyggerne får god og 
behovsdekkende bistand og omsorg i kommende år. Omstillingen er omfattende og berører både 
brukere, pårørende og ansatte i pleie og omsorg. Gjennomføringen innebærer en betydelig risiko for 
at svikt som rammer brukerne vil oppstå. Rådet anbefaler derfor at alle tiltak/endringer blir grundig 
risiko- og konsekvensvurdert og at svikt og avvik blir registrert og tatt hensyn til i omstillingsplanene. 
Eldrerådet mener at hensynet til brukerne må tillegges størst vekt i omstillingsprosessen. 
 
Tilbudene om omsorgsboliger og kommunens hjemmetjenester må ikke svekkes, men tvert imot 
styrkes i planperioden om de stadig flere eldre skal få bo hjemme lengre på en trygg og verdig måte. 
 
Ivaretakelse av økende innslag av demens 
Eldrerådet applauderer Bærums befolkning for å være i fremste rekke i Norge hva angår å ta ansvar 
for egen helse med stadig flere oppegående og friske eldre som resultat.  Rådet anbefaler at behov 
og etterspørsel skal være avgjørende for eventuelle reduksjoner.  
 
Rådet anbefaler at man viderefører arbeidet med å øke antall døgnkontinuerlige pleie- og 
omsorgsplasser inntil man har et robust kunnskapsgrunnlag for å konkludere at våre svakeste 
(demente) kan bli ivaretatt på en verdig og god måte i et tjenesteleveransekonsept som har 
utgangspunkt at den pleie- og omsorgstrengende skal tas hånd om i egen bolig.  
 
Hjemmetjenestene må ikke svekkes men styrkes om de stadig flere eldre skal få bo hjemme lengre. 
 
Mer psykiske plager med mer bruk av hjemmebaserte tjenester? 
Mange eldre sliter med ensomhet og depresjon. Å leve alene øker risikoen for sosial isolasjon og kan 
bli en bieffekt av hjemmebasert omsorgstjeneste. Rådet anbefaler derfor at brukerens psykiske helse 
blir vurdert fortløpende og er et selvstendig grunnlag for om brukeren bør tilbys institusjonsopphold.    
 
Leverandører av tjenester innen helse og omsorg 
Seriøse private leverandører bør i større grad vurderes som alternativ til de offentlige. Samt også 
kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet innenfor offentlig og privat samarbeide.   
Rådet anbefaler at det er kvaliteten og prisen på tjenesten som skal være tellende, ikke hvem som 
leverer tjenesten.  

 


