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På et nettforum plukket undertegnede opp følgende melding fra en bekymret mor:
«Slik jeg har forstått det skal alle barn som bor på Åskollen og Kobbervikdalen nå høre til Svelvik
helsestasjon. Dette fikk vi vite 26.01.2021 og for mine barn skjer dette allerede mandag neste
uke.
(Barn som har startet på Strømsø helsestasjon skal fortsette der frem til de er 15 måneder, tror
vi) Jeg kan ikke være den eneste som reagerer på dette? Tre ganger lengre reisevei og dårligere
kollektivtilbud er neppe en endring for det bedre for Åskollens foreldre og små barn.
Helsestasjonen på Strømsø er sterkt imot dette og understreket at dette ikke er til barnas beste,
men har ikke blitt hørt. Vi er en gjeng som har engasjert oss for å få svar, men så langt har det
vært lite svar å få. Hvis det er flere som vil engasjere seg eller kjenner til saken bedre ta gjerne
kontakt.»
Forholdene langs busslommer på eksisterende Svelvikvei er livsfarlige og mange beboere på Åskollen lar
ikke barn ta bussen derfra fordi man anser det utrygt å krysse en uoversiktelig vei. Med barnevogner og
småsøsken på vei til en helsestasjon vil mange føle på stor utrygghet ved å ta bussen. Mange tvinges
dermed inn i en privatbil. Dette kan umulig være forenelig med kommunens overordnede klimapolitikk?
Spørsmål:




Hvordan forklarer rådmannen denne beslutningen?
Hvordan kan en slik avgjørelse forsvares i forhold til reisevei og begrense innbyggeres avhengighet
av bil?
Når og hvordan ble dette vedtaket eventuelt fattet. Hva må gjøres for å omgjøre vedtaket?

Svar


Hvordan forklarer rådmannen denne beslutningen?

Tjenesteyting i knutepunkt og inndelingen av kommunen i kommunedeler var en prosess som gikk i
2019. Virksomheten – der helsestasjonstilbudet inngår – ytes i 5 knutepunkt. Med dette som
utgangspunkt ble avdelingene dimensjonert ut fra befolkningen i tilhørende kommunedeler. Hvert
knutepunkt yter samlet et tverrfaglig tilbud til familier med barn. Helsestasjonene på Strømsø og Fjell er
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dimensjonert for kommunedelene 6 og 7. For kommunedel 9 og 10 ligger knutepunktet i Svelvik og er
dimensjonert for å kunne ivareta begge kommunedelene med alle tjenester til familier med barn og
unge.


Hvordan kan en slik avgjørelse forsvares i forhold til reisevei og begrense innbyggeres avhengighet
av bil?

Ulempene dette medfører i form av reisevei og tilgjengelighet er reaksjoner det er lett å forstå. Det er
naturlig å evaluere tilbudet og vurdere hvilken fleksibilitet som kan utvises.


Når og hvordan ble dette vedtaket eventuelt fattet. Hva må gjøres for å omgjøre vedtaket?

Prosessen med kommunedeler og lokalisering var en del av forberedelsesarbeidet til ny kommune.
Fra P03 i økonomiplanen for 2020:
«Lokalisering i knutepunkt
Idéen bak helsefremmende tjenester 0-100 er at dette skal være en tjeneste alle kan oppsøke, uten
henvisning eller diagnose osv. Her skal man kunne få hjelp nesten uansett hva det gjelder, det være seg
fysisk helse, psykisk helse, rus, spillavhengighet, sosio-emosjonelle vansker, vanskelige familierelasjoner
m.m.
For å bygge opp under intensjonen er det viktig at tjenesten er tett integrert med tilstøtende og
overlappende tjenester, som for eksempel undersøkelse og tiltak innen barnevern, kulturtilbud m.fl. For å
lykkes, er det også viktig at tjenesten er lett tilgjengelig. Derfor er det besluttet at fem avdelinger
helsefremmende tjenester 0–100 skal lokaliseres i knutepunkt i kommunedelene sammen med andre
tjenester. Dette er med på å realisere målene i politisk plattform om tjenester nær innbyggerne, helhet
og tverrfaglighet i tjenestene, samt forebygging og tidlig innsats.»
Rådmannen har startet arbeidet med en sak som evaluerer og vurderer alternative løsningsforslag.
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