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Fra:

Rådmann

Svar på Intensjonsforslag - Eldre sitt tilbud på Askøy
Intensjonsforslag 1 - omsorgstrappen:
Intensjonsforslag 14 - Eldre sitt tilbud på Askøy
Intensjonsforslag nr. 1 og 14 ses i sammenheng. Utvalget vil ha en sak på
intensjonsforslagene, samlet.
«Rådmannen skal utrede hvordan lokale eldresentre kan utvikles til å bli et
omsorgstilbud nederst i omsorgstrappen og hvordan kommunen kan støtte
opprettelsen og utvikling av slike.»
«Vi står foran en eldrebølge som vil treffe Askøy om noen år. For at de eldre skal ha et
godt tilbud på Askøy er det viktig at vi ser helhetlig på tilbudet for denne gruppen. Et
godt tilbud er ikke bare helsetjenester men også aktiviteter og dagtilbud. Det
utarbeides et notat om hvilke tilbud som er for eldre på Askøy og hvor man ser på
muligheten for blant annet eldresenter og møteplasser med tilrettelegging mellom
ulike tjenester for denne gruppen.»
Svar:
Askøy kommune drifter pr d.d. dagsenter på Kleppestø og Fromreide. Kleppestø dagsenter driver
også Miljøstua, som er et dagsenter for personer med en demensutvikling. Totalt har kommunen i
dag 177 dagsenterplasser pr. uke fordelt på disse 3 tilbudene.
Den kommunale dagsenterdriften er et forebyggende tiltak og skal bidra til at den eldre kan få
utsatt behovet for tjenester med økt ressursinnsats. ( jfr. Handlingsplan Morgendagens omsorg)
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Planen sier videre at dagens dagsentertilbud i liten grad fanger opp eldre som klarer seg selv,
men som har behov for møteplasser med andre i samme situasjon.
Det er viktig å kunne utvikle disse møteplassene i samarbeid med frivillige aktører.
Helse og omsorg har opprettet en koordinatorfunksjon for å skape et økt samarbeid med
frivillige. Koordinatorens oppgaver er bl.a. å formidle kontakt og samordne behov for tjenester
og frivillige aktører.
Oversikt over tilbud som er for eldre på Askøy:
Det er noen møteplasser, arrangementer i Askøy kommune som driftes av ulike aktører. Her er en
oversikt over noen. Listen er ikke fullstendig.
Ulike arrangementer finansiert med midler fra «den kulturelle spaserstokken».
Kirken arrangerer formiddagstreff en dag i uke.
Biblioteket arrangerer f.eks.: kulturell matpakke, strikke - kafé, datakurs for eldre med mer.
Pensjonistforeningen har et arrangement i Folkets Hus en formiddag i uken.
Det er tilbud om faste trimpartier og turer arrangert av turlaget og LHL
Det er ulike lag og organisasjoner som har arrangementer rettet mot eldre, men da mer sporadisk.
Helsebruksplan
Helsebruksplan som er under arbeid, skal bla si noe om hvor en ønsker å planlegge for ulike
aktiviteter og tjenester i Askøy kommune. I denne planen, vil en kunne se på muligheten for
eldresenter og/eller et aktivitetssenter hvor også eldre har sin plass.
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