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Behandling:
Morten Kokaas (FrP) foreslo pva H, FrP, KrF, V:
Forslag til nytt pkt i innstillingen (mellom 1 og 2):
Bystyret ber rådmannen følge opp de problemstillinger som tilsynsutvalgene har avdekket, og spesielt
tilsynsutvalgenes påpekning av høy risiko vedrørende beredskap og sikkerhet som følge av lav
bemanning spesielt på natt. Bystyret ber rådmannen om å ta hensyn til dette når budsjettforslaget for
2006 legges frem.
Rune Olsø (Ap) foreslo pva Ap, SV, SP, MDG, PP:
Forslag til nytt pkt. 4:
Bystyret ser at både sykehjem og hjemmetjenestene har stramme rammer og utfordringer i arbeidet
med å holde budsjett, samtidig som det fortsatt skal gis et kvalitativt godt og trygt tilbud. Bystyret
viser til at sykehjem og hjemmetjenestene har blitt tilført over 70 millioner i friske midler de siste to
årene, men mener at eldreomsorgen fortsatt må tilføres mer ressurser. Bystyret ber derfor om at dette
tas høyde for i budsjettet for 2006 og i økonomiplanperioden. Bystyret vil påpeke at den
økonomiske situasjonen for kommunen er alvorlig og at regjeringens innstramminger rammer
velferdstilbudet, slik tilsynsutvalgets rapport viser. Bystyret vil gi uttrykk for at de ansatte i denne
situasjonen gjør en sterk innsats for å sikre velferdstilbudet til de som trenger det.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kokaas’ forslag fikk 33 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 1DEM) og falt.
Olsøs forslag ble vedtatt mot 32 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V).
VEDTAK
1.
2.

3.

Bystyret tar årsrapportene fra de to tilsynsutvalga øst og vest for året 2004 til orientering.
Tilsynsutvalg for Helse- og omsorgstjenester, Trondheim vest, ønsker en avklaring om
enhetene innenfor psykisk helsevern og rusomsorg ligger under tilsynsutvalgets arbeidsområde.
Bystyret viser her til at tilsynsutvalgenes arbeidsområde konsentreres om enheter i
hjemmetjenestene samt kommunale og privatdrevne sykehjem i henhold til retningslinjer for
tilsynsutvalg i Trondheim.
Tilsynsutvalgenes årsrapporter sendes rådmannen for kommentarer før rapportene sendes til
politisk behandling.
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4.

Bystyret ser at både sykehjem og hjemmetjenestene har stramme rammer og utfordringer i
arbeidet med å holde budsjett, samtidig som det fortsatt skal gis et kvalitativt godt og trygt
tilbud. Bystyret viser til at sykehjem og hjemmetjenestene har blitt tilført over 70 millioner i
friske midler de siste to årene, men mener at eldreomsorgen fortsatt må tilføres mer ressurser.
Bystyret ber derfor om at dette tas høyde for i budsjettet for 2006 og i økonomiplanperioden.
Bystyret vil påpeke at den økonomiske situasjonen for kommunen er alvorlig og at regjeringens
innstramminger rammer velferdstilbudet, slik tilsynsutvalgets rapport viser. Bystyret vil gi
uttrykk for at de ansatte i denne situasjonen gjør en sterk innsats for å sikre velferdstilbudet til
de som trenger det.
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