Begnadalen/ Hedalen 07.09.10
Til Sør-Aurdal kommunestyre

ÅPENT BREV OM DRIFTEN AV BEGNADALEN HELSESTASJON

I Møteprotokoll for formannskapsmøtet 24.08.10. kan vi lese at “gjenåpning” av Begnadalen
helsestasjon ble drøftet. Konklusjonen ble ”at dette ikke gjennomføres nå, som følge av praktiske
forhold knyttet til: -klausuler vedr. utstyr, -bygningsmessige hensyn (særlig tilgjenglighet), -utfordringer i
forhold til personalressurser.” Saken var ikke gjort offentlig på forhånd.
Vi stiller spørsmål ved saksgangen og prosessen så langt. Oss bekjent finnes det ikke noe vedtak om å
stenge Begnadalen helsestasjon. Den ble forslått nedlagt i rådmannens forslag til budsjett for 2010 i
formannskapet 10.11.09. Dette ble ikke vedtatt. Vi viser til uttalelsen vi ga i den sammenheng (vedlagt),
der vi ber om at helsestasjonen tas i bruk.
Sitat fra brev fra tjenesteleder 21.04.10: ”Kommunestyret har bedt administrasjonen om å fortsette
driften i lokalene slik de er nå.”
Kommunens ansatte har tilsynelatende latt være å holde helsestasjonen oppe i ca. 2 år. Sør-Aurdal
kommune kan ikke ha ansatte som arbeider i strid med gjeldende politiske vedtak. Vi ser alvorlig på
dette.
Det er ikke gitt offentlig informasjon om dette. På kommunens hjemmesider står det ikke noe om
tilbudet i Begnadalen.
Det er ikke framført noen gode grunner til stenging.
Allerede i oktober i 2009 fikk administrasjonen tilbud om å søke støtte til utstyr fra Hedalen Helselag og
Begnadalen Sanitetsforening. Et møte ble holdt 04.05.10. Kr 20 000 ble bevilget fra hvert av lagene,
med klausul om at utstyret skulle brukes i ytre del. Vi stilte denne klausulen fordi vi i løpet av de to siste
åra har sett at administrasjonen arbeider målrettet for å legge ned helsestasjonen i Begnadalen.
Utstyret kunne ha vært på plass for lengst. Arbeidet er trenert.
Det er kommunens plikt å legge til rette for drift iI Begnadalen. Helsesøstertjenesten har 235 % stilling.
Både med 100 og med 160 % stilling medførte det ikke vesentlige problemer å ha 3, seinere 2
helsestasjoner i drift. Helsestasjonstilbudet skal være godt og fullverdig i ytre del. I tillegg til
småbarnskontroll, veiledning, oppfølging og familierettet arbeid, skal det være gruppetilbud også i ytre
del.
Kravet om universell utforming i den nye Plan- og bygningsloven har ikke tilbakevirkende kraft. Vi ser på
dette som vikariende argument. Er tilgjenglighet et problem, kan tilbud gis i hjemmet eller på Tingvoll.
Økonomisk sparer en lite på nedlegging, i forhold til hva tilbudet betyr for brukerne.

Vi ber politikerne og administrasjonen umiddelbart sørge for drift av Begnadalen helsestasjon, og over
tid påse at det blir lagt til rette for et godt og fullverdig tilbud.
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