Møteprotokoll
Utvalg:

Tverlandet kommunedelsutvalg

Møtested:

Møterommet, Tverlandet samfunnshus

Dato:

19.11.2015

Tidspunkt:

18:30 - 21:00

Til stede:
Navn
Knut-Ole Nordlie
Jan Storteig
Evy Anne Jeremiassen
Agnar Nikolaisen
Willy Woje
Therese Korsvik Eliassen
Bodil Helmersen

Funksjon
Leder
Varamedlem
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem

Medl. Varamedl. for
Torgeir Horn
Anniken Aune
Kristin Sandstrak
Raymond Andreassen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Anna Margrethe Welle
Erik Pedersen
Synnøve Blix

Stilling
Assisterende rådmann
Seksjonsleder, Bodø kommunale eiendommer KF
Utvalgssekretær

I tillegg møtte representanter fra Tverlandet Pensjonistforening.
Innkalling og saksliste godkjent.
Møteprotokoll fra 13.10.2015 ble godkjent.
Anna Margrethe Welle og Erik Pedersen orienterte i møte om nytt saksfremlegg:
Nye Tverlandet skole – Realisering av skolen i forhold til investeringsbudsjettet.
Tverlandet kommunedelsutvalg uttalelse til saksframlegget:
Tverlandet kommunedelsutvalg støtter rådmannens forslag alternativ 2 i Nye Tverlandet skole –
realisering av skolen i forhold til investeringsbudsjettet.
Tverlandet kommunedelsutvalg forutsetter at forprosjektet utarbeides til å omhandle alle
byggetrinn. Tverlandet kommunedelsutvalg forventer at de neste byggetrinn kommer umiddelbart
etter at skoledelen er ferdig. Og at hele prosjektet ferdigstilles i henhold til rådmannens forslag i
saken, desember 2020.

Orientering:
Arbeidsmøtene i kommunedelsutvalget er lagt til første onsdag i måneden fra kl. 20.00 – 21.00 på
møterommet i Tverlandet samfunnshus.
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Uttalelse til oppføring av boligbrakkerigg, Sjøveien 10, 8050 Tverlandet

Bodø, 24. november 2015
Knut-Ole Nordlie
leder
Synnøve Blix
sekretær

PS 15/26 Innspill til rådmannens budsjettforslag 2016
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 19.11.2015:

Votering
Enstemmig

Vedtak
”Det viktigste satsningsområdet for Helse- og omsorgsavdelingen er «Frisk befolkning -lenge i jobb».
Alle tjenesteområdene i avdelingen har en aktivitet som understøtter dette. Blant strategiene er
forebyggende og helsefremmede aktivitet, med tidlig innsats som et gjennomgående prinsipp.
Hverdagsrehabiliteringstankegangen med tidlig innsats skal integreres og gjennomsyre alle
tjenestene. Folkehelsearbeidet inkluderer alle, og har et gjennomgripende fokus i
tjenesteproduksjonen.”(s. 17)
”Tjenestene skal bidra til at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme i eget
hjem. Det skal stimuleres til engasjement i frivillig sektor, og en egen strategi for frivillige
omsorgsytere utarbeides.” (s. 17)
”Hjemmebaserte tjenester; både kvalitets- og ressursmessig ligger det et stort potensial i en enda
sterkere utbygging av hjemmetjenestene. Dette kan bidra til målet at tjenestemottakerne kan

leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull hverdag i fellesskap med andre.(s. 50)
”Helse- og omsorgsavdelingen har som mål i planperioden at samarbeidet mellom de frivillige,
frivillige organisasjoner og den familiebaserte omsorgen skal videreutvikles.”(s. 50)

Med disse utdragene fra budsjettforslaget som bakteppe blir det nesten umulig å forstå flg. kuttliste:
Avvikle frisklivssentralen
Avvikle Villa Vekst
Avvikle Sentrum dagsenter
Avvikle Tverlandet dagsenter
Avvikle Tverlandet aktivitetssenter
Avvikle Inn på Tunet
Avvikle Stadiontunet dagsenter
Avvikle Sølvsuper aktivitetssenter
Avvikle frivillighetskoordinator Sølvsuper
Avvikle Skjerstad dagsenter
Øke forventet inntekter pasientbetalinger institusjon
Forsinket ferdigstillelse botilbud
Reduksjon avlastning/dagtilbud miljøtjenesten

Dette forslaget betyr rett og slett rasering av godt innarbeidede aktiviteter og tilbud til eldre og
pleietrengende i Bodø kommune.
Tverlandet bo og servicesenter (TBSS) har gjennom flere år nærmest vært som et ”utstillingsvindu”
å regne når Bodø kommune skulle presentere svært positiv og vellykket satsing innenfor
eldreomsorg.
Nå foreslås altså å avvikle Tverlandet Dagsenter og Tverlandet aktivitetssenter.
Avvikling av Tverlandet Dagsenter
Dagplasstilbudet ved TBSS har 10 plasser for hjemmeboende menneske med demenssykdom og har åpent 5
dager pr. uke.
Opphør av Dagplass medfører at til sammen 15 brukere mister et verdifullt forebyggende tiltak som gjør det
forsvarlig å bo i eget hjem. Tilbudet har også en stor avlastende effekt for pårørende, samt kan virke
forsinkende på utvikling av sykdommen pga ernæring, fysisk aktivitet og kognitiv stimulering samt sosialt
samvær.
Konsekvens ved å bli fratatt tilbudet vil være raskere utvikling av sykdommen og større behov for
oppfølging av familie, økt behov for hjemmetjenester og institusjonsplass. Det vil også medføre økt risiko
for uønskede hendelser.
En pårørende sier: ”Kommunens ønske om at de demente skal bo hjemme så lenge som mulig kan dem bare
glemme uten slike tilbud. De pårørende vil ikke makte påkjenningen uten den avlastningen en får med dette
tilbudet”.
Avvikling av Tverlandet Dagsenter vil høyst sannsynlig føre til økt press på sykehjemsplasser.

Avvikling av Tverlandet Aktivitetssenter:
Tverlandet bo og servicesenter med Mølla kafè har flere tusen besøkende pr. år. Ca. 50 frivillige er
knyttet til ulike aktiviteter ved sentret. ( Jfr. Kommunens satsing på samarbeid med frivillige). Her
er utrolig mange ulike aktiviteter for beboerne, men også for stedets befolkning for øvrig og på
tvers av generasjoner. Det er rett og slett attraktivt å møtes og delta i aktiviteter på ”senteret”.
Nedleggelse av Aktivitetssentret med Mølla kafe vil medføre et «dødt» senter. Nærmiljøfunksjonen
vil opphøre, og muligheten til å koordinere og tilrettelegge frivillig arbeid vil falle bort. Dette vil

føre til økt isolasjon og ensomhet som igjen kan gi økt risiko for depresjon og dårlig ernæring, noe
som sannsynligvis vil øke etterspørselen av andre kommunale tjenester.
Den aktiviteten som er knyttet til Tverlandet Aktivitetssenter er utrolig viktig i et
folkehelseperspektiv. Det er lavterskeltilbud som passer for alle og bidrar til utrolig stor trivsel for
beboere.
Bodø kommune kan ikke nå rasere de tilbud ved Tverlandet bo og servicesenter, som er opparbeidet
gjennom flere år, i tett samarbeid med veldig mange frivillige.
Tverlandet kommunedelsutvalg viser for øvrig til uttalelse fra Tverlandet pensjonistforening.

PS 15/27 Møteplan 2015
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 19.11.2015:

Votering
Enstemmig

Vedtak
Utvalg
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Tverlandet
kommunedelsutvalg 26
1
12 31
30
11 22
Møtedag: Tirsdager
Møtestart: kl. 12:00

RS 15/9 Godtgjøringsreglement 2015 -2019 vedtatt 29.10.2015
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 19.11.2015:

Vedtak
Tatt til orientering.

PS 15/28 Uttalelse til oppføring av boligbrakkerigg, Sjøveien 10, 8050
Tverlandet
Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 19.11.2015:

Votering
Enstemmig

Vedtak
Ingen merknader til søknaden

