Trondheim kommune

Saksframlegg
HØRING: KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR
Arkivsaksnr.: 11/20061
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem for Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til uttalelse.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Trondheim kommune har sendt Kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år i perioden 2011 – 2020
ut på høring.
I høringsbrevet står følgende:
Bystyret vedtok gjennom en interpellasjon den 16. desember 2010 rullering av Eldreplan på bakgrunn av endringer
i den demografiske utviklingen. Planen skal komme til politisk behandling i løpet av våren 2011.
Planen vil ha en integrert handlingsdel som beskriver tiltak, fremdriftsplan og ressursbruk. Den årlige rulleringen
av handlingsdelen skjer gjennom rullering av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett.
Kommunedelplanen bygger på vedtatt Eldreplan 2007-2015.
Kommunedelplanen for eldre skal stake ut kursen for helse- og velferdstilbudet for eldre de neste 15-20 årene. En
revidert eldreplan skal sikre at Trondheim by skal være en god by å bli gammel i, at helse- og velferdstjenestene
er av høy faglig kvalitet, og at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og
meningsfull alderdom.
Trondheim kommune ber om tilbakemelding på planen generelt, og særskilt på delmål og foreslåtte tiltak.
Høringssvar sendes til:
Trondheim kommune
Rådmannen, Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
Saken bes merket sak 11/17083
Høringsfrist er 6. mai 2011

Konklusjon
Saken legges frem for Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til uttalelse.
Bystyresekretariatet i Trondheim, 20.04.2011

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Gry Janne Øyen
saksbehandler
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