Trondheim kommune

Møteprotokoll
Helse- og velferdskomiteen
Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Møtedato: 10.08.2011
Tid: Kl 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Hanne Moe Bjørnbet, Ola Johnsen Lenes, Gerda Rekstad, Cath Jane
Ramfjord, Siri Holm Lønseth, Elin Marie Andreassen, Terje Justin Østhus,
Trond Ole Svenkerud
Berit Svarva, Jørund Berg Leknes, John-Peder Denstad, Jens-Christian
Hørløck
Øyvind Brastein, Linn Marita Brodal, Åsmund Sunde Valseth, Michael
Setsaas
Gro Helene Lerflaten
Kommunaldirektør Helge Garåsen

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Komiteleder Hanne Moe Bjørnbet
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Varamedlemmer:
Meldt forfall:

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 25. mai 2011
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen saker meldt
Pkt. 4 Direktørens orientering
Tatt til slutt i møtet.
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SAKSLISTE
Saksnr.
14/11

Arkivsaksnr.
11/17083
KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I
PERIODEN 2011-2020

15/11

11/27140
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL

16/11

11/31291
BYGGING AV MIDLERTIDIGE
SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER - CHARLOTTENLUND HELSE
OG VELFERDSSENTER

17/11

11/31278
HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL
LÅNEGARANTI

18/11

11/32061
HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011
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Sak 14/11
KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 20112020
Innstilling:
Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
Forslaget og merknaden fremmet av Gunnes følger saken.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo på vegne av Ap
Alle som har presserende akutt behov for bofelleskapsløsning med nærhet til personalbase (
omsorgsboliger og sykehjemsplasser), og ikke trenger sykehusopphold, skal få dette umiddelbart og
senest innen 3 døgn. I påvente av akuttløsning tilføres kompenserende tiltak i hjemmet.
Trond Ole Svenkerud (PP) foreslo slik merknad:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere som ønsker det, kan stå i jobb etter fylte 67
år.
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp Gunnes forslag og merknad fra formannskapet.
Forslag:
Bystyret ber om at ordføreren signaliserer til regjeringen hvilke merkostnader som Trondheim
kommune får ved innføring av samhandlingsreformen. Ordføreren må be om at Trondheim får full
kompensasjon for disse ekstrautgiftene i 2012.
Merknad:
Bystyret ber om at rådmannen beskriver behovet for kompetanseheving blant dagens helsearbeidere
for å kunne dekke behovet innenfor den sterkt økende sykdommen demens og spesielt alzheimers
sykdom.

John-Peder Denstad (Rødt) foreslo:
Satsningsområde 2. Fag- og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenestene
Kvalitet.
1
Alle skal ha tilbud om å komme ut i frisk luft daglig.
2

Grunnbemanninga skal økes.

Sykehjem:
3
Innen 2015 skal antall heldøgns plasser være på minst 25 % av
antall eldre over 80 år.
I tillegg til økning i antall sykehjemsplasser som følger den demografiske
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utvikling skal:
4
Alle plasser som reduseres på grunn av ombygging fra tosengsrom til
ensengsrom, skal erstattes.
5
Alle langtidsplasser som omgjøres til korttidsplasser skal
erstattes.
6
Antallet økes etter hvert som utskrivningspraksisen til St. Olavs
Hospital legger større byrder på kommunen.

Satsningsområde 3. Rekruttering:
7
Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk
har arbeidet de siste 15 måneder.
8

Vikarpool gjenopprettes, vikarbyrå fases ut.

9
Det gjennomføres heltid som norm på minst to enheter med 30-timers
uke.
Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
Andreassens forslag ble enstemmig vedtatt
Bjørnbets forslag ble enstemmig vedtatt
Denstads forslag 1 falt mot 4 stemmer (Rødt, PP, 2FrP)
Denstads forslag 2 falt mot 4 stemmer (Rødt, PP, 2FrP)
Denstads forslag 3 falt mot 1 stemme (Rødt)
Denstads forslag 4 falt mot 2 stemmer (Rødt, PP)
Denstads forslag 5 falt mot 2 stemmer (Rødt, PP)
Denstads forslag 6 falt mot 2 stemmer (Rødt, PP)
Denstads forslag 7 falt mot 1 stemme (Rødt)
Denstads forslag 8 falt mot 1 stemme (Rødt)
Denstads forslag 9 falt mot 1 stemme (Rødt)
Fremskrittspartiets merknad fikk støtte fra partiene Ap, H, SV, PP Rødt og SV, og følger saken
som en flertallsmerknad
Pensjonistpartiets merknad fikk støtte fra partiene Ap, H, FrP, Rødt og SV, og følger saken som
en flertallsmerknad
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING::
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Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
Alle som har presserende akutt behov for bofelleskapsløsning med nærhet til personalbase (
omsorgsboliger og sykehjemsplasser), og ikke trenger sykehusopphold, skal få dette umiddelbart og
senest innen 3 døgn. I påvente av akuttløsning tilføres kompenserende tiltak i hjemmet.
Bystyret ber om at ordføreren signaliserer til regjeringen hvilke merkostnader som Trondheim
kommune får ved innføring av samhandlingsreformen. Ordføreren må be om at Trondheim får full
kompensasjon for disse ekstrautgiftene i 2012.
Følgende flertallsmerknad fra partiene FrP, Ap, H, SV, PP, Rødt og SV følger saken:
Bystyret ber om at rådmannen beskriver behovet for kompetanseheving blant dagens helsearbeidere
for å kunne dekke behovet innenfor den sterkt økende sykdommen demens og spesielt alzheimers
sykdom.
Følgende flertallsmerknad fra partiene PP, Ap, H, FrP, Rødt og SV følger saken:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere kan stå i jobb etter fylte 67 år.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 15/11
VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL
Innstilling:
1. Bystyret vedtar følgende mål for å ta i bruk velferdsteknologi i helse og velferd:
Trondheim kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i å ta i bruk
velferdsteknologi som et supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester.
2. Bystyret vedtar følgende strategier for bruk av velferdsteknologi:
I. Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at denne
skal kunne bo lenger hjemme.
II. Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av produktet
og hvilket problem produktet skal løse.
III. Teknologien skal være prøvd ut tidligere og ha en standardisert løsning.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og akseptere ny teknologi.
V. Videre satsning vil være innenfor kompetanseutvikling og kompetansedeling gjennom
et interkommunalt samarbeid.
VI. Trondheim kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av
velferdsteknologi.
3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
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Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Ola Johnsen Lenes (AP) foreslo slik endring i pkt 2 IV:
…og gi aksept for ny…
Votering
Innstillinga med Lenes endringsforslag enstemmig vedtatt

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING::
1. Bystyret vedtar følgende mål for å ta i bruk velferdsteknologi i helse og velferd:
Trondheim kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i å ta i bruk
velferdsteknologi som et supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester.
2. Bystyret vedtar følgende strategier for bruk av velferdsteknologi:
I. Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at denne
skal kunne bo lenger hjemme.
II. Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av produktet
og hvilket problem produktet skal løse.
III. Teknologien skal være prøvd ut tidligere og ha en standardisert løsning.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og gi aksept for ny teknologi.
V. Videre satsning vil være innenfor kompetanseutvikling og kompetansedeling gjennom
et interkommunalt samarbeid.
VI. Trondheim kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av
velferdsteknologi.
3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
Saksordfører: Siri Holm Lønseth (H)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 16/11
BYGGING AV MIDLERTIDIGE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER CHARLOTTENLUND HELSE OG VELFERDSSENTER
Innstilling
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Bystyret vedtar bygging av Charlottenlund Helse og velferdssenter med en prosjektkostnad på
150 mill kroner.
Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING::
Bystyret vedtar bygging av Charlottenlund Helse og velferdssenter med en prosjektkostnad på
150 mill kroner.
Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån.
Saksordfører: Ola Johnsen Lenes (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 17/11
HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI
Innstilling
Trondheim kommune garanterer med simpel garanti for lån 33,372 mill kroner som tas opp av
Hjorten Omsorgssenter til dekning av rehabilitering av Hjorten Omsorgssenter.
Garantien erstatter tidligere gitt garanti, jfr. B.sak 0064/04
Garantien gis på følgende vilkår:
1. Garantien gis ved simpel kausjon for hovedstolen med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige 36,71 mill kroner.
2. Lånet skal være nedbetalt 30 år etter at det opprinnelige lånet på 55 mill kroner ble tatt opp
3. Lånet skal tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode. Garantiansvaret nedtrappes i
takt med utviklingen i hovedforholdet.
4. Garantibeløpet opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.
5. Det påhviler kreditor aktivitetsplikt mht å sørge for at renter og avdrag blir betalt ved forfall.
Trondheim kommune skal varsles uten unødig opphold hvis debitor ikke betaler renter og
avdrag ved forfall.
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Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering
Innstillinga enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING::
Trondheim kommune garanterer med simpel garanti for lån 33,372 mill kroner som tas opp av
Hjorten Omsorgssenter til dekning av rehabilitering av Hjorten Omsorgssenter.
Garantien erstatter tidligere gitt garanti, jfr. B.sak 0064/04
Garantien gis på følgende vilkår:
1. Garantien gis ved simpel kausjon for hovedstolen med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige 36,71 mill kroner.
2. Lånet skal være nedbetalt 30 år etter at det opprinnelige lånet på 55 mill kroner ble tatt opp
3. Lånet skal tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode. Garantiansvaret nedtrappes i
takt med utviklingen i hovedforholdet.
4. Garantibeløpet opphører i sin helhet 2 år etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være
nedbetalt.
5. Det påhviler kreditor aktivitetsplikt mht å sørge for at renter og avdrag blir betalt ved forfall.
Trondheim kommune skal varsles uten unødig opphold hvis debitor ikke betaler renter og
avdrag ved forfall.
Saksordfører: Terje Justin Østhus (FrP)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 18/11
HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo:
Helse- og velferdskomiteen tar saken til orientering
Votering
Bjørnbets forslag enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
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&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
VEDTAK:
Helse- og velferdskomiteen tar saken til orientering.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Kommunaldirektørens orientering
Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om:
•
Følger for ordinær saksbehandling av kommunens oppfølging etter Utøya
•
Stort press som følge av sommerstengning av 70 senger ved St. Olav
•
Utvikling i antall sykehjemsplasser

Møtet hevet kl 17.50

Hanne Moe Bjørnbet
Komiteleder
Knut Ole Bleke
Komitesekretær
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