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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet fastsetter planprogram for kommunedelplan for tjenester til eldre i perioden 2011-2020.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Eldreplan for perioden 2007-2015 ble vedtatt i bystyret i desember 2006. Eldreplanen har vært et levende
verktøy, og vedtatte strategier og de fleste mål er fortsatt aktuelle og viktige. En revisjon av Eldreplan vil ta
utgangspunkt i status for tjenesteutviklingen til eldre i Trondheim kommune.
Bystyret bestilte høsten 2010 en revidering av Eldreplanen. En del tiltak i planen er forskjøvet i tid pga
endringer i de økonomiske rammeforutsetninger. Ny kunnskap og fremskriving av demografiske data gjør
det nødvendig å sette nye mål for planperioden 2011-2020.
Den nye planen vil ha status som kommunedelplan og kommer til politisk behandling våren 2011.
Formålet med planarbeidet
Hovedformålet med planprosessen er å sikre at mål og vedtatte strategier er i tråd med ny kommuneplan,
endrede avtaler med St. Olavs Hospital, politiske vedtak som er gjort i perioden, og nasjonale føringer,
nye statlige mål og styringssignaler.
Formålet med en revidering av Eldreplan er:
1. Å sikre at helse- og velferdstjenester til eldre er av god faglig kvalitet.
2. Helse- og velferdstjenesten skal bidra til at Trondheim by skal være en god by å bli gammel i.
3. Kommunedelplan for tjenester til eldre skal være et verktøy for politisk styring.
4. Den nye planen skal være et verktøy for kommunens medarbeidere i tjenesteutviklingen og i
utarbeidelse av fagplaner og virksomhetsplaner
Planen vil beskrive status og komme med forslag til nye målformuleringer.
Planprosess og medvirkning
Arbeidet med den nye kommunedelplanen for tjenester til eldre i perioden 2011-2020 skal sikre en bred
medvirkning fra alle aktuelle grupper. Planprogrammet har vært ute på høring i 6 uker og er annonsert i
Adresseavisen og på nettet, jamfør plan- og bygningsloven. Det er gjennomført workshop med ca 50
deltagere der følgende parter var invitert: representanter fra alle aktuelle tjenesteområder i helse- og
velferdstjenesten, Eldrerådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, fagorganisasjoner
og de mest aktuelle samarbeidspartnere. De ulike tjenesteområdene ble utfordret til å si noe om
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utfordringer i planperioden: Hva har vært de viktigste utfordringer i gjennomføringen av Eldreplanen
så langt, og hva skal til for å møte fremtidens utfordringer? Hva skal til for at alle som ønsker det i
2020, bor hjemme og mottar tjenester i eget hjem?
I planprogrammet for kommunedelplan for tjenester til eldre er det beskrevet hvilke tema som vil bli
drøftet. Fundamentet i gjeldende Eldreplan er fortsatt gyldig. Forslag til ny kommunedelplan for tjenester til
eldre skal ut på høring i april 2011 i henhold til plan- og bygningsloven.
Høringsresultater planprogrammet
Planprogrammet har vært ute på høring og ved høringsfristens utløp er det kommet inn ett høringssvar fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og innspill fra to arbeidstakerorganisasjoner; NSF og Fagforbundet.
Fylkesmannen anser planprogrammet som greit og systematisk oppbygd og sier videre at det belyser tema
og prosesser i planarbeidet med rullering av Eldreplanen og at dette vil være et hensiktsmessig verktøy i det
videre arbeidet. Fylkesmannen påpeker imidlertid at planprogrammet antyder under punkt 4 at Trondheim
kommune fortsatt åpner for at det i perioder må bo to på samme rom ved flere sykehjem. Fylkesmannen
mener at dette ikke er i tråd med verdighetsgarantien og påpeker at dette er en defensiv målsetting frem
mot 2020. Dette vil bli drøftet i planen.
Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av å få frem en god beskrivelse av status på måloppnåelse i
eksisterende Eldreplan. De peker på de utfordringer kommunen står over for når det gjelder rekruttering
og er opptatt av at vi ikke får arbeidskraft bestående av ”A-lag og B-lag”. De sier videre; ”Å sikre
framtidig arbeidskraft innebærer å gå bort fra kortsiktige løsninger, men satse på faste stillinger og
grunnleggende trygghet i arbeidslivet”. Det er et ønske at selve planforslaget vil bli drøftet med alle berørte
arbeidstakerorganisasjoner.
På bakgrunn av de tilbakemeldinger og innspill vi har fått fra Fylkesmann og de ulike deltagere på
workshop, vil Rådmannen ta med dette inn i arbeidet med ny kommunedelplan for tjenester til eldre.
Dette er de fem utfordringsområder som vil få et hovedfokus:
•
Samhandlingsreformen
•

Kompetanse og kvalitet

•

Rekruttering

•

Velferdsteknologi

•

Brukermedvirkning og samhandling med frivillige

Planen skal beskrive et realistisk utfordringsbilde og skal være et verktøy for å sikre et godt grunnlag for
beslutninger. Kommunedelplan for tjenester til eldre i perioden 2011-2020 vil ha en integrert handlingsdel
som vil beskrive tiltak, fremdriftsplan og ressursbruk.
Konklusjon
Formannskapet fastsetter planprogram i kommunedelplan for tjenester til eldre i perioden 2011-2020

Rådmannen i Trondheim, 18.03.11
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Helge Garåsen
kommunaldirektør

Eli Jahn Hjorth
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Planprogram, kommunedelplan for tjenester til eldre i perioden 2011-2020
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