Trondheim kommune

Møteprotokoll
Eldrerådet
Møtested: Møterom A
Møtedato: 12.01.2011
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, Kari Erlandsen
Sivert Løvseth, Halvor Bjørkeng
Otto A. Hammervold, Kari Kvenild, Einar Haugan
Planlegger John S. Schistad (orientering), kommunaldirektør Helge Garåsen,
rådgiver Eva Rinnan (til 10.45)
Gerda Rekstad
Gry Janne Øyen

8 medlemmer til stede.
Leder ønsket alle et riktig godt nytt år!
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2010:
Godkjent.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Ingen saker meldt.
Pkt. 4
Orientering ved kommunaldirektør Helge Garåsen:
Kommunaldirektøren ønsket dialog med Eldrerådet om to tema som har vært omtalt i media:
a. Vold mot eldre i institusjon utøvd av andre eldre
Det ble orientert om omfang og hvilke tiltak som er iverksatt. Dette utgjør en betydelig utfordring
for de ansatte og man øker kompetansen ytterligere på sykehjemmene. Enkelte demente kan i
perioder bli veldig aggressive, og det er ofte enkelthendelser. Ved gjentakende hendelser er
prinsippet at skadevolder skal flyttes. Det hender at man må flytte personer mot deres og deres
pårørendes vilje.
b. Utrygghet i kommunale boliger
Beboere kan utvikle atferdsproblemer etter hvert eller de få samboere med atferds-problemer.
Disse har også rettvern mot utkastelse. Kommunen må bli flinkere til å reagere raskere slik at det
ikke skal være utrygt for andre beboere lenger enn nødvendig. Kommunen har en sammensatt
boligmasse med tidligere trygdeboliger og eldreboliger. Færre eldre trenger kommunal bolig. I
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større kompleks der det tidligere bodde flere eldre, flytter nå de eldre ut og man må tildele
boligene til andre grupper.
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SAKSLISTE
Saksnr.
1/11

Arkivsaksnr.
10/43162
Til uttalelse
FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING

2/11

10/41490
Til uttalelse
HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE
OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015)
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Sak 1/11
FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING

Behandling:
8 medlemmer til stede.
Planlegger John S. Schistad orienterte om boligprogrammet og besvarte spørsmål.
Arbeidsutvalget foreslo følgende uttalelse:
Eldrerådet mener dette er et godt gjennomarbeidet program.
Det må tas hensyn til sammensetningen av beboere, særlig med hensyn til eldre og deres trygghet (jf.
pkt 3.3.4 side 57).
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Eldrerådet gir slik
UTTALELSE
Eldrerådet mener dette er et godt gjennomarbeidet program.
Det må tas hensyn til sammensetningen av beboere, særlig med hensyn til eldre og deres trygghet (jf.
pkt 3.3.4 side 57).

Sak 2/11
HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG
NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015)

Behandling:
8 medlemmer til stede.
Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til uttalelse:
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse.
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Eldrerådet deler bekymringen rundt utskrivningsklare pasienter, særlig knyttet til kortere opphold i
spesialisthelsetjenesten og at kommunen må håndtere mer komplekse helsetilstander enn tidligere.
Eldrerådet mener det bør være et lavere tak på listene til fastlegene slik at legene kan følge opp sine
pasienter også med hjemmebesøk ved behov.
Eldrerådet understreker også betydningen av koordinatorrollen.
Eldrerådet deler rådmannens oppfatning når det gjelder innføring av foreslått
medfinansieringsordning.
Hagbart Vebostad foreslo følgende:
Eldrerådet stiller spørsmål ved om staten skal styre kommunene gjennom for mye sentrale
retningslinjer og øremerkede midler i stedet for å gi frie midler der kommunene kan sette i verk tiltak
etter egne behov.
Eldrerådet håper at denne reformen ikke blir en ny reform som har gode, kvalitative intensjoner, men
som ikke blir fulgt opp med full finansiering og oppbygging av kompetanse.
Votering:
Begge forslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Eldrerådet gir slik
UTTALELSE
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse.
Eldrerådet deler bekymringen rundt utskrivningsklare pasienter, særlig knyttet til kortere opphold i
spesialisthelsetjenesten og at kommunen må håndtere mer komplekse helsetilstander enn tidligere.
Eldrerådet mener det bør være et lavere tak på listene til fastlegene slik at legene kan følge opp sine
pasienter også med hjemmebesøk ved behov.
Eldrerådet understreker også betydningen av koordinatorrollen.
Eldrerådet deler rådmannens oppfatning når det gjelder innføring av foreslått
medfinansieringsordning.
Eldrerådet stiller spørsmål ved om staten skal styre kommunene gjennom for mye sentrale
retningslinjer og øremerkede midler i stedet for å gi frie midler der kommunene kan sette i verk tiltak
etter egne behov.
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Eldrerådet håper at denne reformen ikke blir en ny reform som har gode, kvalitative intensjoner, men
som ikke blir fulgt opp med full finansiering og oppbygging av kompetanse.

Eventuelt:
Sekretæren minte om at skattekort for 2011 må sendes Bystyresekretariatet.

Møtet hevet kl. 12.15

Gerda Rekstad
leder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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