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HØRING - DEMENSPLAN 2020   

 

 

Stavanger kommune viser til høring om demensplan 2020, og de strategier og tiltak som 

foreslås for å gi et bedre tilbud til personer med demenssykdom.  

 

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i formannskapsmøte 27.8.2015, sak 170/15. 

Formannskapet fattet følgende vedtak:  

 

Formannskapet gir sin tilslutning til vedlagte høringsuttalelse. 

Linje 16 og 17 endres som følger: 

Stavanger kommune støtter lovfesting av dagaktivitetstilbud som foreslås av regjeringen 

fra 1.1.2020. Det forutsettes imidlertid at staten dekker de merkostnader som dette 

medfører for kommunen.  

 

Stavanger kommune avgir etter dette følgende høringsuttalelse: 

 

Merknader til kap 5.3: Bygge på den enkeltes ressurser – forebygging 

Stavanger kommune støtter tanken om at man tidlig i forløpet får kartlagt den enkelte 

bruker sine ressurser, og tar de i bruk til glede for bruker, pårørende og hjelpeapparatet. 

Forebyggende hjemmebesøk bør innføres som et av virkemidlene. Hverdagsrehabilitering 

i eget hjem og nærområdet vil kunne ha særlig god effekt for personer med demens, og 

kan ha en positiv forebyggende virkning på behov for institusjonsplass. Personer med 

demens må derfor inkluderes som brukere av hverdagsrehabilitering.  

 

Merknader til kap 5.11: botilbud 

Stavanger kommune forutsetter at Regjeringens innvesteringstilskuddsordninger vil være 

tilstrekkelig fleksible til å omfatte bygg av typen demenslandsby.   

 

Merknader til kap 5.3: Aktivitet, mestring og dagtilbud  

Stavanger kommune støtter arbeidet med utviklingen av mer differensierte aktivitet og 

dagsentertilbud til personer med demens. At tilskuddsordningen fra demensplan 2015 

videreføres i løpet av planperioden 2016- 2020 vil gi muligheter til å utvikle nye tilbud til de 

gruppene som per i dag har et mangelfullt tilbud, blant annet yngre personer med demens 

og de med god fysisk funksjon. 
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Stavanger kommune støtter lovfesting av dagaktivitetstilbud som foreslås av regjeringen 

fra 1.1.2020. Det forutsettes imidlertid at staten dekker de merkostnader som dette 

medfører for kommunen.  

 

Merknader til kap 3.1: arbeid 

Stavanger kommune støtter intensjonen i Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag om 

at personer med demens fortsatt bør være i ordinært arbeid, men mener at det vil være 

vanskelig å finne egnede arbeidsoppgaver innenfor det ordinære arbeidsmarkedet for 

personer med demens.  

 

Merknader til kap 5.2: Oppfølging etter diagnose 

Stavanger kommune støtter forslaget om at det utarbeides en nasjonalfaglig retningslinje 

om demens, og at det utarbeides modeller for oppfølging etter demensdiagnose for bruk i 

kommunene. 

 

Merknader til kap 5.4: kompetanseløft 

Strategier og tiltak i kompetanseløftet 2020 vil bli presentert i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2016. Stavanger kommune forventer at det følger med økonomiske 

midler til gjennomføring av dette tiltaket som vil kreve omfattende ressurser.  

Stavanger kommune støtter at det utvikles opplæringspakker om demenssykdom for ulike 

samfunnssektorer innen arbeidsliv og servicenæringer for å oppnå et mer demensvennlig 

samfunn. Det forutsettes at disse blir tilgjengelige for alle kommuner, og at den enkelte 

kommune selv kan tilpasse opplæringsprogrammet til sine behov.   

 

Merknader til kap 5.5: involvering og deltakelse 38/39 

Stavanger kommune støtter tiltak som pårørendeskole og brukerskole og vil bidra til 

samarbeid med frivillige organisasjoner for å styrke tilbudet til både pasienter og 

pårørende. Dette er tiltak som kan bidra til større innflytelse på tjenestetilbudet for de 

involverte.   

 

Merknader til kap 6: økonomi 

Demensplan 2020 forutsettes finansiert innenfor dagens rammer. Planen legger opp til 

mange nye tiltak rettet mot personer med demens. Stavanger kommune legger til grunn at 

nye tiltak som fører til økt kommunal aktivitet fullfinansieres.   

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr Eli Karin Fosse 

direktør levekårsjef 
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