Trondheim kommune

Møteprotokoll
Eldrerådet
Møtested: Møterom A
Møtedato: 04.05.2011
Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Tid: 10.00

Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Harald Lyngvær, Margit Bjørnerud,
Lars Bækken, Einar Haugan, Kari Kvenild
Halvor Bjørkeng, Sivert Løvseth
Kari Erlandsen, Otto A. Hammervold
Kommunaldirektør Helge Garåsen, rådgiver Eva Rinnan, rådgiver Eli Jahn
Hjort (sak 11/11)
Gerda Rekstad
Gry Janne Øyen

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.2011:
Godkjent.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
- Sak fra PFO sendt med innkallingen
- Invitasjon til workshop om Interkommunalt samarbeid om utvikling av modell for lærings- og
mestringsvirksomhet 18. mai.
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SAKSLISTE
Saksnr.
11/11

Arkivsaksnr.
11/20061
Til uttalelse
HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR
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Sak 11/11
HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR

Behandling:
Rådgiver Eli Jahn Hjort orienterte om saken og besvarte spørsmål.
Lars Bækken følgende forslag på vegne av arbeidsgruppen og arbeidsutvalget:
Sentrale føringers konsekvenser
Hva innebærer sentrale føringer i forhold til investeringer knyttet til sykehjemsplasser for Trondheim
kommune? Kommer overføringer til drift å stå i forhold til det som gis til investeringer? Hva
innebærer forslag fra regjeringen konkret for Trondheim kommune?
Lik rett til helsehjelp for alle
Lik rett til helsehjelp uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og bosted er et
grunnleggende prinsipp i norsk helsevesen. Samhandlingsreformens gjennomføring må sikre at dette
prinsipp videreføres. Det innebærer at man ikke gjennomfører eksempelvis kommunal delfinansiering
ved sykehusinnleggelser av personer over 80 år. Vi mener at helsetjenester må ha en finansiering som
er uavhengig av pasientenes alder.
Tilgang på nok kvalifisert arbeidskraft
Det bør settes i verk aktive tiltak for rekruttering. Ung i jobb og Menn i helse og velferd er gode
tiltak for dette.
Stillingsandelene må økes slik at flest mulig som ønsker det får full stilling.
Det bør ses på lønnsystemet innenfor helse slik at yrket blir attraktivt både i forhold til rekruttering og
å beholde ansatte i yrket.
Tilgjengelige tomter
Hvordan sikrer Trondheim kommune seg tomter til fremtidig utbygging av kommunale bygg til
sykehjem, barnehager, skoler med mer? Private utbyggere og næringsliv sikrer seg ofte de beste
tomtene.
Helse og kultur
Det bør satses på å styrke dagtilbudet med flere dagsenter slik at flere får delta i sosialt samvær.
I tillegg bør det vurderes å få til en besøksordning til hjemmeboende via frivilligsentralene.
Det kulturelle tilbudet er utrolig viktig for eldre, og kanskje spesielt for demente. Denne satsingen bør
intensiveres.
Fastlege
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Fastlegene bør i større grad utføre hjemmebesøk når behovet er der.

De tiltak som er skissert i planen er gode. Gjennomføringskraften vil avhenge av politiske vedtak.
Gerda Rekstad foreslo følgende tillegg:
Et bedre vintervedlikehold av veiene er sentralt for å muliggjøre at eldre får benyttet de tilbudene
som finnes.
Sivert Løvseth foreslo følgende tillegg:
Det bør ses på mulighetene for å bedre og utvide tilbudet med bydelskaféer og serveringsmuligheter
siden dette er viktige møteplasser og sosiale tiltak i nærmiljøene.

Votering:
Bækkens forslag med tilleggene foreslått av Rekstad og Løvseth ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Eldrerådet gir slik
UTTALELSE

Sentrale føringers konsekvenser
Hva innebærer sentrale føringer i forhold til investeringer knyttet til sykehjemsplasser for Trondheim
kommune? Kommer overføringer til drift å stå i forhold til det som gis til investeringer? Hva
innebærer forslag fra regjeringen konkret for Trondheim kommune?
Lik rett til helsehjelp for alle
Lik rett til helsehjelp uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og bosted er et
grunnleggende prinsipp i norsk helsevesen. Samhandlingsreformens gjennomføring må sikre at dette
prinsipp videreføres. Det innebærer at man ikke gjennomfører eksempelvis kommunal delfinansiering
ved sykehusinnleggelser av personer over 80 år. Vi mener at helsetjenester må ha en finansiering som
er uavhengig av pasientenes alder.
Tilgang på nok kvalifisert arbeidskraft
Det bør settes i verk aktive tiltak for rekruttering. Ung i jobb og Menn i helse og velferd er gode
tiltak for dette.
Stillingsandelene må økes slik at flest mulig som ønsker det får full stilling.
Det bør ses på lønnsystemet innenfor helse slik at yrket blir attraktivt både i forhold til rekruttering og
å beholde ansatte i yrket.
Tilgjengelige tomter
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Hvordan sikrer Trondheim kommune seg tomter til fremtidig utbygging av kommunale bygg til
sykehjem, barnehager, skoler med mer? Private utbyggere og næringsliv sikrer seg ofte de beste
tomtene.
Helse og kultur
Det bør satses på å styrke dagtilbudet med flere dagsenter slik at flere får delta i sosialt samvær.
I tillegg bør det vurderes å få til en besøksordning til hjemmeboende via frivilligsentralene.
Det bør ses på mulighetene for å bedre og utvide tilbudet med bydelskaféer og serveringsmuligheter
siden dette er viktige møteplasser og sosiale tiltak i nærmiljøene.
Det kulturelle tilbudet er utrolig viktig for eldre, og kanskje spesielt for demente. Denne satsingen bør
intensiveres.
Fastlege
Fastlegene bør i større grad utføre hjemmebesøk når behovet er der.
Vintervedlikehold
Et bedre vintervedlikehold av veiene er sentralt for å muliggjøre at eldre får benyttet de tilbudene
som finnes.
Det bør ses på mulighetene for å bedre og utvide tilbudet med bydelskaféer og serveringsmuligheter
siden dette er viktige møteplasser og sosiale tiltak i nærmiljøene.

De tiltak som er skissert i planen er gode. Gjennomføringskraften vil avhenge av politiske vedtak.

Eventuelt:
1. Invitasjon til workshop om Interkommunalt samarbeid om utvikling av modell for lærings- og
mestringsvirksomhet 18. mai. Gerda Rekstad, Margit Bjørnerud og Kari Kvenild deltar
fra Eldrerådet.
2. Sak fra PFO sendt med innkallingen: Elderrådet har meldt inn sak om bemanningsbyråer til
Storbykonferansen for eldreråd i Tromsø, og vil følge opp saken der.
3. Henvendelse om orientering om TOR – tanker om rusvaner. Eldrerådet vil be om at tiltaket
presenteres for Helse- og velferdskomitéen isteden.
4. Orienteringer høsten 2011: Eldrerådet ønsker å invitere frivilligsentralene for å orientere om
arbeidet som gjøres og diskutere hvordan man kan få engasjert flere eldre som frivillige.
Videre ønsker Eldrerådet en orientering om prosjektet Menn i helse og velferd.
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5. Det vurderes å holde et ekstra møte i august for å behandle Kommunedelplan tjenester til
eldre over 67 år. Nærmere informasjon kommer.

Utdelt i møtet:
- Invitasjon til workshop om Interkommunalt samarbeid om utvikling av modell for lærings- og
mestringsvirksomhet 18. mai.

Møtet hevet kl. 11.35

Gerda Rekstad
leder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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