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Emne: Spørsmål PP til møte i utvalg for helse, omsorg og sosiale
tjenester 26.11.2020
Kommunedirektøren har mottatt følgende spørsmål til besvarelse:
Fra: Ellefsen, Ove <Ove.Ellefsen@haugesund.kommune.no>
Sendt: onsdag 7. oktober 2020 21:18
Til: Hynne, Sissel <sissel.hynne@haugesund.kommune.no>; Thorbjørnsen, Ole Bernt
<Ole.Bernt.Thorbjornsen@haugesund.kommune.no>; Mohn, Arne-Christian <ArneChristian.Mohn@haugesund.kommune.no>; Landås, Tom <Tom.Landas2@haugesund.kommune.no>
Emne: Sak til møte i Helse,Omsorg og sosiale tjenester
Pensjonistpartiet ønsker svar på :
Fremdrift angående Omsorg +. ( fremtidens eldreomsorg)

Mvh
Ove Ellefsen
Gruppeleder Pensjonistpartiet

Svar:
Det vises til kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2021-2023:
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Kommunen må tilpasse sitt tjenestetilbud til morgendagens utfordringer innenfor helse og omsorg.
Vedtatt temaplan har fokus på "lengre i eget hjem", og det må ses på andre tiltak enn utvidelse av
antall sykehjemsplasser. Kommunedirektøren har lagt frem sak om utforming av "morgendagens
tjenestetilbud" innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester".
Kommunedirektøren foreslår en satsing på heldøgnsbemannende omsorgsboliger knyttet til
konseptet "omsorg+", etter modell fra Oslo kommune og Danmark. Utgangspunktet for
planleggingen er 60 nye omsorgsboliger.
Kommunedirektøren har satt av investeringsmidler i økonomiplanperioden for å møte økt behov i
tråd med befolkningsutviklingen. Driftsmodell er ikke avklart og en ser også på muligheten for
samarbeid med andre aktører om løsninger.

Kommunedirektøren har mottatt følgende spørsmål til besvarelse:

BYENS ELDRE VS CORONAEN
Pensjonistpartiet ønsker å få en orientering i denne sak i neste møte i
Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

OPPFØLGING AV ENSOMME ELDRE
Perioden mars til d.d. har vært krevende for absolutt alle og flere har måttet gå fra jobbene sine –
midlertidig eller endelig.Arrangementer er avlyst, derav seniordagene , mens Sildabordet, Havnedagene, Filmfestivalen og
alle arrangementer/møtevirksomheter har vært begrenset.Så til spørsmålet: Hvordan har Haugesund kommune taklet oppfølging av byens «ensomme eldre» satt i «gåsetegn» kun for å beskrive hvilken kategori Pensjonistpartiet ser muligens kan falle mellom
2 stoler. Har vi rutiner nok til for eksempel individuelt å følge opp den enkelte bruker etter
nedstengningen av Havnaberg og andre eldre i Hgsd. ? Hva er blitt gjort til nå? Hvilke tiltak settes i
gang fremover?
Denne forespørselen til Haugesund kommune er ikke ment som kritikk – partiet får flere
henvendelser fra «ensomme eldre», mest fra 60+ og uavhengig av partitilknytning, med spørsmål
som vi da ikke kan gi et tilfredsstillende svar til. Ofte kan Havnaberg være den eneste sosiale delen
den enkelte har å se frem til.Pensjonistpartiet regner med at orientering/svar kan fremkomme i utvalgets første møte – på
forhånd takk!
Haugesund, 13.09.2020
For PENSJONISTPARTIET I Haugesund
Ove Ellefsen

Svar:
For personer med vedtak om tjenester, og der deler har utgått som følge av pandemi, er det gjort
vurdering med hensyn til sårbarhet og konsekvens, særlig knyttet til ernæring men også andre
risikoområder opp mot generell boevne når bistand reduseres. Kompenserende tiltak er da
gjennomført.
Tilbud om hjemkjøring av varm middag fra Havnaberg til hjemmeboende eldre ble publisert i media i
mars. Dette ivaretas normalt av frivillige. Under pandemien og «lock down» ivaretok kommunalt
ansatte oppgaven, og leverte i underkant av 120 middager pr. uke- en dobling i forhold til før «lockdown», 12.mars. I tillegg kommer ordinær levering av mat til hjemmeboende i regi av kjøkkendriften.
Ut over høsten er en rekke tiltak ved Havnaberg gradvis gjenåpnet, forutsatt at risiko og sårbarhet
ble grundig vurdert og tiltak iverksatt. Det betyr at tilbudene i betydelig grad er justert på volum, for
å hindre smittefaren for de som benytter aktivitetene. Havnaberg har i samarbeid med Røde Kors
gjennomført en utendørskonsert for beboere i nabobygget til Havnaberg frisklivssentral og
seniorsenter. For øvrig gjelder fortløpende oppfølging og evaluering av status, med utgangspunkt i de
til enhver tid gjeldende signaler og retningslinjer fra sentrale myndigheter, og der «worst case
scenario» er stenging av senteret med umiddelbar virkning.
Når det gjelder oppfølging av «de som faller mellom to stoler», som vi vurderer å være personer uten
vedtak om tjenester fra kommunen, er det ingen særskilte rutiner for oppfølging av disse. Vi ser også
at det på det nåværende tidspunkt kan være uheldig å gå ut med omfattende markedsføring av
sosiale tiltak, når signalene fra våre myndigheter er å i begrense sosial kontakt.

