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3. Uttalelse fra eldrerådet

Sak 10/19 Inntaksstopp ABBS
Andøy eldreråd har kommet frem til følgende uttalelse:
Andøy eldreråd ser med uro på at eldre i kommunen ikke får avlasting når de pleier
sine pleietrengede ektefelle hjemme. Likeså at de ikke får sykehjemsplass, tiltross for
at det står 12 ledige rom ved ABBS på grunn av økonomi, og at det ikke er nok
kvalifisert arbeidskraft.
Det er trist og unødvendig at innbyggere som har bodd i kommunen hele sitt liv og
betalt sine forpliktelser, må gå til media for å få hjelp når de har behov for det.
Uttalt politikk i kommunen er at de eldre skal bo lengst mulig tid hjemme. Da må også
politikken og forholdene legges tilrette for dette bla. ved å få hjelp ved behov, ikke
slik det fremkommer i Andøyposten 22. mars d.å.
Dette er også i strid med Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» som ble
igangsatt fra 1. januar d.å. Hvor det bla. skal bidra til at eldre skal mestre livet lengre,
oppleve god kvalitet og ha trygghet for god hjelp når de har behov for det.
Andøy eldreråd ber om at politikerene og adminstrasjonen tar grep, slik at Andøy
kommune blir en god kommune for kommunens eldre innbyggere. Likeså at reformen
«Leve hele livet» kommer på den politiske dagsorden.

Andøy eldreråd.

