Svar på Grunngitt spørsmål fra Hans Søreng.
Ringebu kommune har i lengre tid arbeidet med en omorganisering og omlegging av helseog omsorgstjenesten.
En sentral del av dette er utarbeiding av helhetlige kriterier for tildeling av tjenester. Målet
er at alle skal få tjenester tilpassa det behovet de til enhver tid har, hverken mer eller
mindre. Slike kriterier er også lagt til grunn ved tildeling av omsorgsleiligheter ved Ringebu
Eldresenter. Dette betyr at så snart noen har omsorgsbehov som fyller kriteriene for å få
tildelt omsorgsleilighet så skal de få tildelt slik leilighet. Og motsatt; ledige
omsorgsleiligheter skal ikke tildeles noen som ikke fyller kriteriene for slike leiligheter.
Dette er en krevende omlegging, og vil bety at det til tider vil bli stående noen tomme
leiligheter. Det kan selvfølgelig da være fristende å ta inn beboere med mindre hjelpebehov
en kriteriene tilsier. Da ender vi fort i en situasjon der vi ikke har ledig omsorgsleilighet å
tilby brukere som fyller kriteriene, fordi de allerede er leid ut til noen som i utgangspunktet
ikke har et hjelpebehov som tilsier omsorgsleilighet.
Kommunestyret har vært grundig orientert om denne omleggingen ved flere anledninger. På
kommunestyremøtet 20.11.2012 ble Drifts- og ressursanalysen for pleie- og
omsorgssektoren presentert av Rune Devold. Her ble det varslet at vi ville møte
problematikken med ledige omsorgsleiligheter. Dette er en konsekvens av omleggingen, og
en forutsetning for å kunne dreie tjenestene dit behovene er størst.
Jeg vil anbefale kommunestyrets medlemmer å gå inn på nettoverføringa fra dette møtet, og
se om igjen denne presentasjonen. Det er viktig at vi som politikere kjenner bakgrunnen for
og innholdet i den omleggingen vi enstemmig har vedtatt.
Det er pr. dags dato 4 ledige leiligheter ved Ringebu eldresenter. Dette er mange, men
erfaringsmessig varierer behovet, og alle disse kan fort bli fylt opp av brukere som har krav
på omsorgsleilighet. Hvis så mange blir stående tomme over lengre tid må vi vurdere om
noen leiligheter kan gjøres om til boliger uten tjenestetilbud. Det kan vi ikke gjøre før vi ser
at dette er en varig situasjon.
En effekt av at færre bor inne på Ringebu eldresenter er at ressurser kan dreiers over på
hjemmebasert omsorg. Det er i tråd med intensjonen i omleggingen av tjenestene.
Tomme leiligheter fører selvsagt til bortfall av leieinntekter. Kostnadene ved ikke å ha ledig
omsorgsleilighet når behovet oppstår kan likevel fort bli større. I Økonomiplanen 2014 2017 er det satt av kr 100.000 årlig som kompensasjon for tapte leieinntekter.
Ringebu, 21.11.2013
Erik Odlo, ordfører

