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Høringsuttalelse fra Bergen kommune vedrørende utkast til Demensplan 2020 
 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring utkast til Demensplan 2020. 

Høringsfristen er 1. september 2015. 

 

Bergen kommune støtter utkastet til Demensplan 2020 med følgende merknader: 

 

1. Bergen kommune er positiv til at det i planen foreslås å inkludere lokalsamfunnet, 

frivillige og næringslivet for å skape et mer demensvennlig samfunn. Frivillig arbeid vil 

trolig være av stor betydning for å kunne tilby en aktiv og meningsfull tilværelse for 

personer med demens i fremtiden, og Bergen kommune støtter derfor forslaget om å 

utarbeide en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Det savnes 

imidlertid en strategisk plan for hvordan lokalsamfunnet og næringslivet kan inkluderes 

som aktører i fremtidens demensarbeid, og det er ønskelig at dette konkretiseres i planen 

både med tanke på tiltak, økonomiske incentiver og ansvarsforhold. 

 

2. Bergen kommune merker seg videre at planen ikke omtaler utfordringer tilknyttet 

personer med fremmedspråklig morsmål og demens. Denne brukergruppen utvikler i 

særlig grad problemer med å kommunisere og har derfor behov for særskilte tiltak for å 

sikre tilpassede tjenester. 

 

3. Kommunene har de siste årene opplevd økt press på de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene, og dette er også konklusjonen i rapport IRIS- 2014/382. Årsakene er 

sammensatte, blant annet fører færre liggedøgn i spesialisthelsetjenesten til økt press på 

kommunale institusjonsplasser. I Bergen kommune håndteres presset ved hjelp av 

opprettelse av nye tiltak og tilbud som ikke har vært tilbudt av kommunen tidligere. Dette 

gir et bedre og mer mangfoldig kommunalt tjenestetilbud, men som samtidig innebærer 

både økonomiske utfordringer og administrative krav. 

 

I Demensplan 2020 foreslås en rekke gode tiltak som vil skape store forventninger, og 

kreve en betydelig innsats fra kommunen. Bergen kommune mener imidlertid at de 

økonomiske og administrative konsekvensene er underkommunisert i planen, og flere av 

tiltakene vil kreve betydelig økte ressurser. Forslaget om lovfestet rett til 

dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, er et av tiltakene som vil 
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innebære store økonomiske implikasjoner for kommunen. Dersom dette skal realiseres, 

må enten de frie inntektene økes betydelig, eventuelt må plassene fullfinansieres på annen 

måte. Hvis ikke vil konsekvensen trolig være at tjenesten økes på bekostning av andre 

kommunale tjenestetilbud. 

 

Byrådet behandlet saken i møtet 200815 sak 1247-15 og fattet følgende vedtak: 

1. Byrådet avgir høringsuttalelse slik den fremkommer i saksutredningen. 

 

2. Melding om vedtaket oversendes Bystyrets kontor. 
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