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Andøy kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Enstemmig vedtak:
•

AMU tar forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til orientering.

•

AMU forutsetter at arbeidstakernes rettigheter ivaretas i hht. gjeldende lov- og
avtaleverk, i den videre prosessen.

• AMU ber om at rådmannen nedsetter et partssammensatt omstillingsutvalg
som sørger for at aktuelle gjeldende reglementer, lov- og avtaleverk følges i
en eventuell nedbemanningsprosess som følge av budsjett 2021.

Til
Andøy kommune (postmottak@andoy.kommune.no)

Kommentar til forslag om nedleggelse av ei avdeling ved Kiljordheimen.
Rådmannens budsjettdokument
Pårørendeforeningen ved Kiljordheimen er bekymret over rådmannens budsjettdokument for 2021
der det blant annet er foreslått å legge ned ei avdeling ved Kiljordheimen for å spare utgifter. Dette
betyr i praksis at det er 8 plasser som vil forsvinne fra heimen.
Slik vi leser dokumentet skal dette iverksettes fra 1. juli 2021, full effekt av tiltaket vil ikke oppnås før
i 2022, og fra 2024 må igjen antallet institusjonsplasser igjen økes gitt prognoser for
befolkningsutvikling.

Beboere og pleiere på Kiljordheimen
Kiljordheimen er tilrettelagt og tilpasset til opphold for mennesker med demens. En demenssyk
person vil etter hvert ikke være i stand til å klare seg alene i hverdagen, men trenge tilsyn og hjelp til
daglige gjøremål. For enkelte bringer også sykdommen med seg angst, depresjon og redsel.
Beboerne ved Kiljordheimen har fått tildelt plass etter nøye vurdering og behovsprøving, og som
følge av at de ikke er i stand til å klare seg på egen hånd i hverdagen. De trenger døgnkontinuerlig
oppfølging, tilsyn og hjelp av personell med riktig kompetanse.
Pleierne på Kiljordheimen har riktig og god kompetanse på dette. De har et eget og godt lag med
beboerne, behandler dem med respekt og kjenner den enkeltes behov. Lokalene er slitte og velbrukt,
men de er tilrettelagt så langt det lar seg gjøre for denne gruppen.
Når vi som pårørende vet at våre nærmeste blir tatt godt vare på, så skaper det trygghet hos oss
også.

Budsjettdokumentets konsekvenser for beboere og ansatte ved Kiljordheimen
Hva betyr rådmannens forslag i praksis for beboerne på Kiljordheimen? Slik pårørendeforeningen
leser budsjettdokumentet skal det spares inn penger for en kortere periode for så å måtte utvide
tilbudet ved Kiljordheimen igjen etter et par år.
Det betyr at flere av beboerne på Kiljordheimen skal flyttes derifra for en periode, for så å flyttes
tilbake etter et par år. Dette strider imot beboernes behov for ro, trygghet, faste rammer og spesielt
tilrettelagte behov. Hvor de skal plasseres og hvilken form for tilrettelegging og tilsyn som skal tilbys
tør vi ikke tenke på.
Vi skjønner at det i en liten kommune er nødvendig å snu hver en stein for å finne steder å spare
penger. Samtidig mener vi at det er både ufornuftig og lite fremsynt at en av de svakeste gruppene
kan bli skadelidende.

Beboerne ved Kiljordheimen er ikke i stand til å ta vare på seg selv. Å flytte beboerne vil kreve at
personell med riktig kompetanse må flytte med, eller at liknende tilbud må opprettes annet sted i
kommunen. Vil det i realiteten være penger å spare på denne prosessen. Vil det ikke heller medføre
merkostnader å finne annen form for tilrettelegging og tilpassing av den enkelte beboers behov? Og
så skal beboerne flyttes tilbake igjen etter et par år. Da kommer nye utgifter til flytting og
omorganisering. Eldrebølgen blir større og antallet demenssyke flere for hvert år. Hvor er logikken og
innsparingen i forslaget?
Forslaget til midlertidig nedleggelse av 8 plasser ved Kiljordheimen skaper også usikkerhet og
utrygghet for pårørende, og ansatte. Vi ser med bekymring på at usikkerheten en slik nedleggelse
innebærer kan medføre tap av kompetansepersonell ved både Kiljordheimen og kommunen.
Hvem av våre nærmeste er det som kanskje vil måtte flytte i 2021, og hvor blir de plassert? Hvilken
form for kompetanse og tilrettelegging vil møte våre nærmeste dit de kommer?
Aina Olsen Midtun påpekte i sin kommentar til saken i Bladet Vesterålen lørdag 14. november at det
oppleves som dramatisk når ens nærmeste må flytte ut av sitt hjem og over i institusjon. Det
oppleves ikke mindre dramatisk å ikke vite hva som venter våre nærmeste i 2021. Foreningen slutter
seg ellers til Midtun sin kommentar i sin helhet. Dersom forslaget blir vedtatt vil det være en tragedie
for de som blir rammet, og det vil også kunne føre til en merbelastning som igjen kan medføre at
flere blir syke og vil trenge hjelp fra kommunens helsetjeneste – gjerne på flere plan.
Dersom forslaget blir vedtatt vil det være som å stikke hodet i sanden for virkeligheten. Behovet for
institusjonsplasser vil øke i årene fremover, og en nedlegging vil være som å gå med ryggen inn i
fremtiden – og antakelig også fordyrende.
Pårørendeforeningen ber politikerne om å bruke sin stemme rett. Gamle mennesker som har holdt
samfunnshjulene i gang gjennom et langt liv må i sin mest sårbare fase slippe å bli flyttet ut av
Kiljordheimen og overlates til uro og usikkerhet. Dette er ikke en verdig eldreomsorg.

Pårørendeforeningen ved Kiljordheimen, 29. november 2020

