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for perioden 2022 – 2025. 

 
Kommentarer og innspill til Eldrerådets behandling som ledd i en felles uttalelse fra 
Eldrerådet. Dokumentet omhandler alle tjenesteområder, men her begrenset til de områder 
som særlig berører den eldre del av befolkningen. 
 

Velferd. 
 

Risikoen for brukerne ved omfattende omstillinger innen eldreomsorgen. 
Det er vedtatt en ny strategi for eldreomsorgen. Det er ønskelig at eldre bor lengst mulig 
hjemme. Det medfører at kommunen vil prioritere hjemmebaserte tjenester foran 
institusjonsplasser. Bistanden skal fremme innbyggernes helse og mestringsevne, slik at de 
skal klare seg selv og være uavhengig av det offentlige hjelpeapparatet lengst mulig. De 
omfattende tiltakene som er nevnt vil berøre både dem som har behov for bistand og 
omsorg og for alle medarbeiderne innenfor denne kommunale sektor som skal levere 
tjenestene. Målsettingen er at tjenestene skal være trygge med rett kvalitet, bærekraftige, 
effektive og tilpasset innbyggernes behov og kommunens tilgjengelige ressurser. 
«Tilgjengelige ressurser» fremstår her som et forbehold, som alltid vil være til stede, men 
som også kan bli anvendt som en årsaksforklaring når svikt og avvik kanskje skyldes andre 
forhold. Det pekes på at det er en utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i 
pleie- og omsorgstjenestene, og at rekruttering til denne tjenesten er et satsningsområde. 
 
Eldrerådet ser nødvendigheten av å gjennomføre omstillinger for å sikre at innbyggerne 
får god og behovsdekkende bistand og omsorg i kommende år. Tiltakene er svært 
omfattende og vil berøre både brukere, pårørende og ansatte i pleie og omsorg. 
Gjennomføringen innebærer en betydelig risiko for at svikt kan oppstå som vil ramme 
brukerne. Eldrerådet vil derfor foreslå 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. 
 

Mulig økning i psykiske plager som følge av satsing på mer hjemmebaserte 
tjenester.  
Et særdeles viktig tiltak i omstillingen innen pleie og omsorg er satsingen på hjemmebaserte 
tjenester framfor institusjonsopphold. En slik strategisk omlegging er begrunnet i å redusere 
kostnadene samtidig som man skal dekke behovet for god helsetjeneste i framtiden. 
 
Eldrerådet er enig i at man må gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre en 
bærekraftig eldreomsorg i kommende år. Omstilling til mer hjemmebaserte tjenester kan 
være en riktig strategi. Det er imidlertid avgjørende at vurderingen av hva som er best for 
den enkelte bruker baseres på en god faglig vurdering i samråd med eventuelle pårørende.  
Mange eldre sliter med ensomhet og depresjon, og å leve alene i eget hjem øker risikoen 
for sosial isolasjon. Eldrerådet ber derfor om at brukerens psykiske helse blir vurdert 
fortløpende og er et selvstendig grunnlag for om brukeren bør tilbys institusjonsopphold.    
 



Utvikle seniorsentrene til å møte framtidens behov  
 
Seniorsentrene ligger under området Helse og sosial, og blant de «oppdrag» som er listet 
opp i planen står «Helse og sosial skal utvikle seniortilbudene i samarbeid med brukerne.» 
Det skjedde en omlegging i driften av Seniorsentrene for noen år siden, hvor ansvaret for 
aktivitetstilbudet ved de mindre sentrene ble overlatt til frivillige.  
Dagens brukere etterspør til dels andre tilbud enn tidligere. Derfor er det behov for å 
tilpasse driften og tilbudet slik at Seniorsentrene når ut til enda flere eldre.  
Denne utviklingen skal skje i samarbeid med brukerne og være fullført innen utgangen av 
2024.  
 
Eldrerådet er tilfreds med at det uttrykkes klart at dette arbeidet skal skje i samarbeid 
med brukerne, og vil foreslå 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.  


