Trondheim kommune

Møteprotokoll
Helse- og velferdskomiteen
Møtested: Kattem Helse- og velferdssenter, Olava Skomakersv 3, Kattem
Møtedato: 12.01.2011
Tid: Kl 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

John Stene, Oa Johnsen Lenes, Gerda Rekstad, Øyvind Brastein, Cath Jane
Ramfjord, Ragnhild Nyhagen, Linn Marita Brodal, Åsmund Sunde Valseth,
Michael Setsaas, Siri Holm Lønseth, Elin Marie Andreassen, Terje Justin
Østhus, Trond Ole Svenkerud

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Kommunaldirektør Helge Garåsen

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Komteleder John Stene
Komitesekretær Knut Ole Bleke

Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Godkjenning av protokoll fra møtene 24. november og 1. desember:
Godkjent
Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen meldte spørsmål
Orientering om boligrådgivinga
Utsatt til neste møte
Direktørens orientering
Tatt til slutt i møte.

Før møtestart fikk komiteen en orientering og en omvisning på Kattem helse- og velferdssenter
v/enhetsleder Sissel Olufsen
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
10/40217
VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR
2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014

2/11

11/45
INNFØRING AV FRITT BRUKERVALG I TRONDHEIM - PRIVAT
FORSLAG FRA ELIN MARIE ANDREASSEN (FrP)

3/11

10/41490
HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE
OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015)

4/11

10/44075
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015
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Sak 1/11
VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014
Forslag til innstilling:
Forslagene oversendes de enkelte bystyrekomiteene for innstilling til bystyret.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Votering:
Nr 10 Verbalforslag fra FrP: Fritt brukervalg. Forslaget ble avvist mot 5 stemmer (2FrP, 2H, PP)
Nr 11 Verbalforslag fra FrP: Fritt sykehjemsvalg. Forslaget ble avvist mot 5 stemmer (2FrP, 2H,
PP)
Nr 12 Verbalforslag fra FrP: Trygghetsalarm. Forslaget ble avvist mot 5 stemmer (2FrP, 2H, PP,)
Nr 13 Verbalforslag fra H, KrF og V: Fritt brukervalg i eldreomsorgen. Forslaget ble avvist mot 5
stemmer (2H, 2FrP, PP)
Nr 14 Verbalforslag fra H, KrF og V: Gjennomgangsboliger for krisesenteret. Forslaget ble avvist
mot 4 stemmer (2H, PP, Rødt)
Nr 15 Verbalforslag fra PP: Boligkøen for utviklingshemmede. Forslaget ble avvist mot 6 stemmer
(2FrP, 2H, PP, Rødt)
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Saken sendes bystyret med slike
INNSTILLINGER:
Nr 10 Verbalforslag fra FrP: Fritt brukervalg.
INNSTILLING: Forslaget avvises
Nr 11 Verbalforslag fra FrP: Fritt sykehjemsvalg
INNSTILLING: Forslaget avvises
Nr 12 Verbalforslag fra FrP: Trygghetsalarm
INNSTILLING: Forslaget avvises
Nr 13 Verbalforslag fra H, KrF og V: Fritt brukervalg i eldreomsorgen.
INNSTILLING: Forslaget avvises
Nr 14 Verbalforslag fra H, KrF og V: Gjennomgangsboliger for krisesenteret.
INNSTILLING: Forslaget avvises
Nr 15 Verbalforslag fra PP: Boligkøen for utviklingshemmede.
INNSTILLING: Forslaget avvises
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Saksordfører: Ragnhild Nyhagen (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 2/11
INNFØRING AV FRITT BRUKERVALG I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA
ELIN MARIE ANDREASSEN (FrP)
Forslagsstillers forslag til vedtak/innstilling:
Bystyret vedtar at det skal innføres fritt brukervalg i Trondheim.
Bystyret ber Rådmannen forberede en ordning med fritt brukervalg innen hjemmehjelpstjenester. De
gode erfaringene fra Oslo skal brukes i den praktiske utformingen av systemet.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
John Stene (Ap) foreslo:
Forslaget avvises
Votering.
Ved alternativ votering ble Stenes forslag vedtatt med 8 stemmer (6Ap, 1SV, 1Rødt) mot 5 stemmer
(2FrP, 2H, PP) avgitt for Andreassens forslag
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Sakens sendes bystyret med slik
INNSTILLING:
Forslaget avvises.
Saksordfører: John Stene (Ap)
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 3/11
HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG
NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015)
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
Saksprotokoll fra kommunlt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11. januar utdelt.
Saksprotokoll fra eldrerådet 12. januar utdelt
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Michael Setsaas (H) foreslo slik uttalelse:
Trondheim kommune ser positivt på at det skal inngås forpliktende samarbeidsavtaler med
helseforetakene. Avtalene bør utvides til også å gjelde privat/ideelle aktører evt. som part i
samarbeidsavtalen.
Departementet foreslår i høringen en lovhjemmel for å gi forskrift om nærmere bestemmelser om
innhold i tjenestene. En forskriftsfesting vil være aktuell i de tilfellene der det er behov for å utdype
krav til faglig standard, men bør ikke begrense den lokale handlefriheten i forhold til kommunens
organisering av tjenestene.
Trondheim kommune ber departementet påse at alle tjenester etter lovforslaget vil bli omfattet av
kompensasjonsloven, også når de produseres av private tilbydere. I de tilfellene private produsenter
av helsetjenester ikke kompenseres for merverdiavgift vil det virke konkurransevridende i forhold til
kommunal egenregi, og kan føre til at kjøp av tjenester fra private tilbydere blir mindre aktuelt.
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo slik uttalelse:
Helse- og velferdskomiteen tar saken til orientering, og har følgende bemerkninger:
Komiteen støtter rettighetsfesting av BPA. Ordningen med BPA er et godt verktøy for å sikre
funksjonshemmedes rett til likestilling og deltakelse i samfunnet.
Komiteen ber om at det vurderes lovfestet rett til sykehjemsplass.
John Stene (Ap) foreslo slik uttalelse:
Helse- og velferdskomiteen støtter rådmannens høringsuttalelse
Votering.
Andreassens forslag falt mot 5 stemmer (2FrP, 2H, Rødt)
Setsaas forslag falt mot 5 stemmer (2FrP, 2H, PP)
Stenes forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (2FrP)
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Helse- og velferdskomiteen gir slik
UTTALELSE:
Helse- og velferdskomiteen støtter rådmannens høringsuttalelse.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Sak 4/11
PLAN FOR VOKSENOPPLÆRING HOVEDSTRATEGIER 2011 - 2015
Forslag til innstilling:
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1. Plan for voksenopplæring med hovedstrategier 2011 - 2015 vedtas.
2. Planleggingen av en mulig samlokalisering av Trondheim kommunens voksenopplæring med
Sør-Trøndelag fylkeskommunes voksenopplæring ved nåværende Adolf Øiens videregående
skole videreføres.
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen â
John Stene (Ap) foreslo:
Saken utsettes en mnd i påvente av uttalelser fra aktuelle komiteer og råd.
Åsmund Sunde Valseth (Rødt) foreslo slikt vedtak/subsidiært som merknad.
Elevtallet i voksenopplæringen øker, og det antas å være et underforbruk av voksenopplæring.
Samtidig er budsjettrammene blitt mye trangere. Utdanningsforbundet og de ansatte ved Enhet for
oksenopplæring er i sine høringsuttalelser bekymret for om det er mulig å oppnå målene i planen når
misforholdet mellom behov og ressurser er så stort. Bystyret deler denne bekymringen, og ønsker en
vurdering av økt ressursbehov som følge av økt bruk av voksenopplæring.
Michael Setsaas (H) foreslo:
Arbeidsinnvandrere får i dag ikke tilbud om norskopplæring, men ofte dekket utgiftene til dette av
arbeidsgiver. Bystyret bes se på muligheten for at Trondheim kommune kan tilby norskopplæring til
arbeidsinnvandreres familiemedlemmer over 16 år.
Votering.
Stenes forslag enstemmig vedtatt
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen á
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen â
Vedtak:
Saken utsettes en måned
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen á

Direktørens orientering.
Kommunaldirektør Helge Garåsen orienterte om:
1. Problematikk med eldre og rusavhengige bosatt i kommunale leiligheter i samme bygg.
2. Vold mellom beboere i kommunale institusjoner.

Møtet hevet kl 1850

John Stene
Komiteleder
Knut Ole Bleke
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Komitesekretær
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