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BUDSJETTGLIPP

Ruth og Magne Hegdal viser utsikten fra en av fellesbalkongene. Brukerne har også egen balkong i tilknytning til rommene.

Stavanger kommune
har sagt opp sine
rehabiliteringsplasser i Altea.
Fortvilte brukere tviholder på
håpet om at tilbudet kan
fortsette også neste år.

D

en brede strandpromenaden
frister med palmesus og saltvannslukt fra Middelhavet
bare et par kvartaler unna. I
nærheten snor trange labyrintgater seg mellom hvitkalkede hus. Costa Blanca har
22 grader og sol.
Omgivelsene rundt rehabiliteringssenteret Centro
Asistencial Noruego (CAN) i
Altea inviterer så til de grader til ferie, men inne i det
store bygget er det lite som minner om det. Her er det
full aktivitet gjennom hele dagen, selv om det er helligdag. Utenfor rommene i andre etasje sitter en gruppe
på hver sin stol og følger ergoterapeutens bevegelser
for å trene opp kroppen. Opp og ned med armene, marsjering på stedet, og liksom-skigåing ved å la skosålene skli på flisegulvet. Målet for de eldre er å klare seg
selv så lenge som mulig, og fortsatt kunne bo hjemme.

Politikerne ble overrasket

Stavanger kommune har siden 2002 leid korttidsplasser ved CAN, som eies av Bærum kommune. Nå disponerer Stavanger 13 plasser. Totalt har senteret 38
plasser for eldre og funksjonshemmede som trenger

fysisk, psykisk eller sosial rehabilitering. På grunn av
trangere økonomi, har kommunen sagt opp plassene
med virkning fra januar neste år. Situasjonen kunne
imidlertid vært en annen hvis politikerne hadde finlest handlings- og økonomiplanen for 2015-2018, som
ble vedtatt i desember. I tekstdelen i budsjettet foreslo rådmannen å legge ned Spania-tilbudet. Ved en
feil hadde det likevel blitt satt av seks millioner kroner
som skulle finansiere plassene i 2016. Politikerne vedtok budsjettet på bakgrunn av opplysningene i tall-delen, ikke tekstdelen, og det ble derfor ingen reell diskusjon om dette punktet.
– Vi ble overrasket da vi senere forsto at plassene var
sagt opp, sier leder Kåre Reiten (H) i kommunalstyret
for levekår.
Siddisene på CAN reagerer med forferdelse over
oppsigelsen. De rister på hodet, og løfter oppgitt med
hendene mens de beskriver det som dårlig og urettferdig. Flere av dem har skrevet under på et brev som er
sendt til lokalavisene og til politikerne i levekårsstyret.
Der ber brukerne innstendig om at kommunen revurderer vedtaket om nedleggelse, fordi tilbudet «betyr
all verden for pasientene fysisk og psykisk».

Friskere ved hjemreise

Da Merethe Hviding kom til Altea i mars, var den ene

