Samling av helsestasjoner.. Prioriteringer
igjen..
Vi i Ringsaklista sier klart nei til sammenslåing av helsestasjonene i Ringsaker.
Ser at det vil komme et forslag om å samle helsestasjonene i Ringsaker.. Som i dag består av
4 stk, Nes, Brumunddal, Moelv og Brøttum, hvorav alle er Familiens Hus, bortsett fra
Brøttum som er blitt lovet en oppgradering til dette i kommende budsjett. En kan bli skremt
over hva det er som prioriteres å velge bort, og vi i Ringsaklista vil kjempe for å beholde og
oppgradere de tjenester som er lovpålagt eller helt nødvendig for å sikre de unges oppvekst,
og for å sikre de eldres omsorg. Vi vil nok heller utsette et torg, brostein og andre ting som
pynter opp fasaden i Ringsaker en tid for å spare inn penger, heller enn å samle enheter, for å
spare hva?, og hvem? Tidligere har vi i Ringsaklista sagt at om vi fordelte midlene noe bedre,
ville alle innbyggerne hatt en sikker og trygg base i sitt oppvekstmiljø, og i sin alderdom.
Mange synes det er flott med all opprustning i byene våre, og ja, det er sikkert det, men det
blir en bismak på det hele om Ringsaker ikke kan gi innbyggerne sine trygghet og gode
rammer i de virkelig viktige tingene, som helse, omsorg, skole osv.
Vi i Ringsaklista er opptatt av at alle skal ha like rettigheter og muligheter i sitt nærområde.
Om, de på Nes må kjøre til Brumunddal, og de på Brøttum må kjøre til Moelv eller omvendt
for å få sine tjenester, så er ikke dette i våres øyne en trygghet eller god løsning for de aller
fleste.
Helsesøsteren er blitt tatt ut av de enkelte skolene, og det er igjen 4 plasser i kommunen hvor
de kan treffes, og i tillegg har alle helsestasjonene fått lege, jordmor og fysioterapeut
(endelig!). Alle har åpen barnehage, bortsett fra Brøttum som forhåpentligvis skal få dette på
plass i løpet av 2011. Dette er tilbud som er undervurdert viktige å ha i rimelig nærhet. Spør
de ansatte og brukerne av disse tjenestene. Jeg tror alle vil mene at dette er vesentlig viktig å
ha i rimelig nærhet for å faktisk ha mulighet til å bruke det, og ha nytte av det. Ikke alle er like
ressurssterke, og det må vi faktisk ta hensyn til.Det er en gang slik at det er for de ”svakeste”
og minst ressurssterke vi bør legge ekstra til rette for, slik at de også kan benytte seg av disse
mulighetene og tilbudene. Alle har ikke bil, to foreldre, familie i nærheten, økonomi til reising
og alle er ikke like friske.. Det er mange hensyn, og dette må tas på alvor.
Siste utgave av bladet glade barn: En forskning av barnehager, små og store enheter.. Her
oppfordres foreldre konsekvent å velge den minste barnehagen de har i nærområdet sitt,
spesielt for de minste barna.. Du vil aldri klare å fange opp godt nok hva en 1.åring føler i
større enheter, jo mindre barnehagen er for de minste, jo bedre.. Ganske klar tale av forskere i
siste utgave av glade barn. Og, det er kommunen selv som bestemmer om det skal være store
eller små enheter. Det kom også frem her at besparingen ved å samle de små enhetene i liten
eller Ingen grad ble som forventet. For meg kom ikke dette som noen overraskelse, og det
burde det ikke for administrasjonen eller andre politikere heller. Samling av små enheter til
større enheter er nødvendigvis ikke bedre, og heller ikke besparende. Vi mener det er mange
andre ting vi kan prioritere bort, før vi velger tryggheten til barna (og foreldre)som her blir
rammet om helsestasjonene blir enda lenger borte.. Vi i Ringsaklista er i alle fall sikre i vår
sak, av hva som er riktig prioritering i denne saken.
Med vennlig hilsen
Camilla Storlien
Ringsaklista.

Vi hører til stadighet at vi ikke skal snakke negativt eller si noe galt om noen enheter i
kommunen. Vi snakker ikke negativt om de ansatte eller de som jobber som helter innen alle
de forkjellige enhetene, men vi sier tydlig hva som mangler og hva det er behov for. Og, det
må da være lov..? Hvordan skal vi ellers få samlet oss og gitt de ressurser som trengs de ulike
stedene

