FROMREIDE ELDRESENTER, ETABLERING AV DAGSENTER
ISTEDENFOR BOLIG I TIDLIGERE PERSONALBASE.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Vedtak om ombygging av tidligere personalenhet, Fromreide omsorgsboliger til leilighet
endres til ombygging til dagsenter.

Avgjøres av: K

Behandles i følgende utvalg: UFL og K

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Rådmann la i forrige møte i UFL frem et notat om at fagavdeling helse og omsorg ønsket at
tidligere personalbase på Fromreide omsorgsboliger skulle bygges om til dagsenter istedenfor
bolig som kommunestyret har gjort vedtak om. UFL ønsket at det ble lagt frem sak om dette for
utvalget. Saken foreslås og behandlet i K siden opprinnelig vedtak er gjort i K.

Fagsjef Helse og omsorg gir følgende begrunnelse for forslaget om å bygge om personalenhet til
dagsenter.

«Det er fordi vi vil tilrettelegge for at den enkelte eldre skal mestre egen livssituasjon og bo
lengst mulig i eget hjem. Vi vil dreie tjenestene til mer innsats på forebyggende tilbud lavt i
omsorgstrappen. Ved å få større og bedre lokaliteter til dagplasser kan vi øke tilbudet med flere
plasser pr uke. I demensplan 2020 gir staten tilskudd til nye etablerte dagsenterplasser og vi vil
søke om ytterligere tilskudd. Det sammen med økt tilbud vil gi reduserte kostnader over tid og
utsetter behov for mer ressurskrevende tjeneste, gi økt livskvalitet og bidrar til bærekraftige
tjenester. Det er et mål på våre dagsentra at de eldre skal ha innholdsrike dager når de er på
dagsentrene, og at dagoppholdet skal være så trivelig som mulig. Tilbudet bidrar til at brukerne
får en bedre hverdag med mulighet for glede og trivsel i samvær med andre. Aktiviteter blir lagt
opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk.
Dagsentrene samarbeider med flere aktører som sprer glede og trivsel. Ved alle dagsentrene er
det mulig å kjøpe middag og spise i fellesskap. Transport til og fra dagsentrene inngår i
tilbudet.»

Vurdering:
Den bygningsmessige endring fra leilighet til dagsenter er allerede finansiert tidligere
kommunestyrevedtak i saken. Saken dreier seg derfor kun om endring fra bolig til dagsenter.
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