Tønsberg kommune

JournalpostID

18/8262

Saksbehandler:
Trond Ragnar Frøyen, telefon: 911 13 717
Fagenhet helse og omsorg

Deltakelse i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen
Utvalg
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for helse og omsorg
Bystyret

Møteddato
26.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
27.02.2018

Saksnummer
010/18
008/18
014/18
011/18

Rådmannens innstilling
1. Tønsberg kommune deltar i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen.
26.02.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 010/18 Vedtak:
1. Tønsberg kommune deltar i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen.
26.02.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 008/18 Vedtak:

1. Tønsberg kommune deltar i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen.
27.02.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:
UKIF- 014/18 Vedtak:
1. Tønsberg kommune deltar i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen.
27.02.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
UHO stemmer enstemmig for rådmannens innstilling.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 011/18 Vedtak:
1. Tønsberg kommune deltar i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen.

Sammendrag:
Nasjonalforeningen for folkehelsen gjennomfører en kampanje for å skape demensvennlige
samfunn i kommunene i Norge. Flere kommuner deltar allerede og Tønsberg kommune har fått en
henvendelse og invitasjon om å delta i kampanjen.
Nasjonalforeningens kampanje skal bidra til økt kunnskap blant mennesker i offentlig og privat
næring knyttet til hvilke utfordringer mennesker med demens har i møte med samfunnet, og
gjennom dette økt kunnskap om hvordan mennesker med demens best mulig bør møtes.
Formålet med kampanjen er at mennesker med demens skal oppleve å være inkludert og involvert
i nærmiljøet.
For å delta i kampanjen forplikter kommunen seg til følgende:
·

Vedta om å støtte opp om formålet med kampanjen

·

Etablere en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide den lokal plan for tiltak.
Arbeidsgruppen skal inkludere personer med demens og deres pårørende, og bør også
inkludere representanter fra handelstand, transportnæring m.fl.

·

Kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av betydning for
hverdagslivet til personer med demens

·

Gjøre den lokale innsatsen kjent

·

Forankre deltakelsen i kommuneledelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil besørge utarbeidelse og produksjon av kursmateriell, bistå i
forbindelse med mediestrategi/-arbeid, profileringsmateriell og kommunikasjonstiltak.
Nasjonalforeningens kampanje for et demensvennlig samfunn er i tråd med kommunens vedtatte
strategiplan aldersvennlig kommune, og ett av strategiplanens vedtatte tiltak:
«Legge til rette for et tilbud om kompetanseheving av kommunens innbyggere, næringsliv og
media for å øke kunnskapsnivået om aldring og behovene til mennesker med nedsatt fysisk
eller kognitiv funksjonsevne.» (Strategiplan aldersvennlig kommune 2017, side 24)
Rådmannen anbefaler at Tønsberg kommune deltar i Nasjonalforeningens kampanje for et
demensvennlig samfunn.
Vedlegg:
Demensvennlig_folder_2015
Samarbeidsavtale Tønsberg kommune (2)
SV Demensvennlig samfunn

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg kommune har mottatt en invitasjon fra Nasjonalforeningen for folkehelsen sin
kampanje for et demensvennlig samfunn om å delta i denne.
Faktagrunnlag:
Strategiplan aldersvennlig kommune.
Mottatt materiell fra Nasjonalforeningen for folkehelsen (vedlagt politisk sak)
Rettslig grunnlag:

Lov om helse- og omsorgstjenestene i kommunene
Lov om folkehelsearbeid
Forholdet til kommuneplanen:
H1: Vi vil prioritere forebyggende- og helsefremmende tiltak og tjenester.
H8: Vi vil utvikle potensialet og styre samarbeidet med frivillige organisasjoner.

Vurderinger:
Nasjonalforeningens kampanje for et demensvennlig samfunn skal bidra til økt kunnskap
blant mennesker i offentlig og privat næring knyttet til hvilke utfordringer mennesker med
demens har i møte med samfunnet, og gjennom dette økt kunnskap om hvordan
mennesker med demens best mulig bør møtes. Formålet med kampanjen er at mennesker
med demens skal oppleve og være involvert og inkludert i nærmiljøet.
For å delta i kampanjen forplikter kommunen seg til å:
·

vedta om å støtte opp om formålet med kampanjen

·

etablere en arbeidsgruppe som får ansvar for å utarbeide den lokal plan for tiltak.
Arbeidsgruppen skal inkludere personer med demens og deres pårørende, og bør også
inkludere representanter fra handelstand, transportnæring m.fl.

·

kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av betydning for
hverdagslivet til personer med demens

·

gjøre den lokale innsatsen kjent

·

forankre deltakelsen i kommuneledelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil besørge utarbeidelse og produksjon av
kursmateriell, bistå i forbindelse med mediestrategi/-arbeid, profileringsmateriell og
kommunikasjonstiltak. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil også bidra med kunnskap og
informasjon om demens, om kommunikasjon med personer med demens, og om hvordan
ulike yrkesgrupper og andre kan bidra.
Nasjonalforeningens kampanje for et demensvennlig samfunn er i tråd med kommunens
vedtatte strategiplan aldersvennlig kommune, og ett av strategiplanens vedtatte tiltak:
«Legge til rette for et tilbud om kompetanseheving av kommunens innbyggere,
næringsliv og media for å øke kunnskapsnivået om aldring og behovene til
mennesker med nedsatt fysisk eller kognitiv funksjonsevne.» (Strategiplan
aldersvennlig kommune 2017, side 24)
Alternative løsninger:
Kommunen deltar ikke kampanjen for et demensvennlig samfunn.
Økonomiske konsekvenser:
Tidsbruk knyttet til planlegging og møte-/opplæringsvirksomhet fra kommunens
helsepersonell, enkel beverting møtevirksomhet/arbeidsgrupper. Dekkes/prioriteres

innenfor eksisterende rammer. Ingen andre kostnader påløper. Nasjonalforeningen sørger
for utarbeidelse av relevant kursmateriell.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Økt kunnskap i næringslivet om utfordringer som mennesker med demens har i møte med
samfunnet, og hvordan man bør kommunisere med mennesker med en demenslidelse.
Helse- og miljøkonsekvenser:
At mennesker med demens, og andre, opplever å være inkludert og involvert i nærmiljøet
har åpenbare positive effekter for både fysisk og psykisk helse.
Konsekvenser for folkehelse:
Å etablere en demensvennlig kommune vil også være å utvikle en aldersvennlig
kommune, og alle tiltak som fremmer integrering og deltakelse vil kunne bedre
helsetilstanden i befolkningen, og forebygge utviklingen av en forverret helsetilstand.
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon: Som en del av oppfølgingen av strategiplan aldersvennlig kommune
anbefaler rådmannen Bystyret om at Tønsberg kommune deltar i kampanjen
demensvennlig kommune. Ansvaret for å følge opp kampanjen forankres i virksomhet
Læring-, mestring og forebyggede tjenester med både folkehelsekoordinator og
demenskoordinator som deltakere i kommunens arbeidsgruppe i tillegg til andre sentrale
ansatte, brukerrepresentant og pårørende.
Videre behandling
Vedtas i Bystyret

Tønsberg, 30.01.2018

Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør

