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Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo:
1. Trondheim har lav eneromsdekning i sykehjem, sammenlignet med de andre store byene i
Norge. Arbeidet med å avvikle uønskede dobbeltrom må intensiveres, slik at fortettingsplasser
og uønskede dobbeltrom fjernes i løpet av en 2-årsperiode.
2. Dekningsgraden for plasser i heldøgns omsorg må økes. Kommunen bør søke samarbeid med
aktører utenfor kommunen for å få fortgang i dette arbeidet.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG:
Tillegg til satsningsområde 3 – Rekruttering:
Vikarbruken må holdes på et minimum, og gode vikarsystemer må tilstrebes internt i enhetene.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo:
Plassering i korttidsplasser skal ikke forsinke rehabilitering.
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
1. Følgende endring innarbeides i planens prosesspunkt 6: ”Opprettholde full
sykehjemsdekning….” endres til ”Innføre full sykehjemsdekning”
2. Følgende endrede tekst innarbeides i planens tiltak 5:
Det må en netto økning av langtidssykehjemsplasser på 200 i bystyreperioden. Dette kommer i
tillegg til den demografiske utviklingen og etter Charlottenlund helse- og velferdssenter er bygd.
Antallet økes etter hvert som utskrivningspraksisen til St. Olavs Hospital legger større byrder på
kommunen. Alle plasser som reduseres på grunn av omlegging fra tosengsrom til enkeltrom skal
erstattes.
3. Tillegg til satsingsområde 2: Fag- og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenestene, nytt tiltak:
Der det er faglig forsvarlig skal alle ha et tilbud om å komme ut i frisk luft daglig.
4. Tiltak 4, ny siste setning: Dette medfører ikke reduksjon i antallet langtidsplasser.
5. Satsingsområde 3 Rekruttering gis i tillegg følgende tiltak:
a) Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom,
ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte
b) Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder
c) Vikarpool gjenopprettes, vikarbyrå fases ut
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Arne Byrkjeflot (R) foreslo pva R, Ap, SV:
Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon
på minst to enheter
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo:
Rådmannen bes utrede alternative turnusordninger til dagens ordninger for å avhjelpe enhetenes
behov for større fleksibilitet i organisering av driften og heve kvaliteten på tjenestene for brukerne.
Aage Borrmann (Ap) fremmet pva Ap følgende tillegg til flertallsmerknad 1:
Bystyret ber videre om at det i forbindelse med samhandlingsreformen utvikles gode og målrettede
skoleringstilbud for helse- og omsorgspersonalet. Det er spesielt viktig med adekvate tilbud for
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1R).
Byrkjeflots forslag 1 fikk 36 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag 2 fikk 24 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.
Andreassens forslag 1 fikk 35 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 2 fikk 32 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots forslag 3 ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag 4 ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots forslag 5a ble vedtatt mot 29 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 1DEM).
Byrkjeflots forslag 5b ble vedtatt mot 31 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF).
Byrkjeflots forslag 5c fikk 5 stemmer (1SV, 3R, 1PP) og falt.
Trønsdals forslag ble vedtatt mot 32 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R, 1PP).
Byrkjeflots forslag pva R, Ap, SV ble vedtatt mot 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 2Sp).
Baustad Ranums forslag fikk 33 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3R, 2Sp) og falt.
KrF, V, DEM, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra komiteen.
FrP, H, PP, V, KrF, DEM, MDG, SV sluttet seg til merknaden fra Ap.
V, KrF, DEM, MDG, Sp sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra komiteen.

VEDTAK:
1.
2.

3.

4.
5.

Bystyret vedtar kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020.
Alle som har presserende akutt behov for bofelleskapsløsning med nærhet til personalbase
(omsorgsboliger og sykehjemsplasser), og ikke trenger sykehusopphold, skal få dette
umiddelbart og senest innen 3 døgn. I påvente av akuttløsning tilføres kompenserende tiltak i
hjemmet.
Bystyret ber om at ordføreren signaliserer til regjeringen hvilke merkostnader som Trondheim
kommune får ved innføring av samhandlingsreformen. Ordføreren må be om at Trondheim får full
kompensasjon for disse ekstrautgiftene i 2012.
Plassering i korttidsplasser skal ikke forsinke rehabilitering.
Tillegg til satsingsområde 2: Fag- og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenestene, nytt tiltak:
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6.
7.

8.
9.

Der det er faglig forsvarlig skal alle ha et tilbud om å komme ut i frisk luft daglig.
Tiltak 4, ny siste setning: Dette medfører ikke reduksjon i antallet langtidsplasser.
Satsingsområde 3 Rekruttering gis i tillegg følgende tiltak:
a) Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom,
ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte
b) Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder
Tillegg til satsningsområde 3 – Rekruttering:
Vikarbruken må holdes på et minimum, og gode vikarsystemer må tilstrebes internt i enhetene.
Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full
lønnskompensasjon på minst to enheter

FLERTALLSMERKNAD – FrP, Ap, H, SV, PP, R, KrF, V, DEM, Sp, MDG:
Bystyret ber om at rådmannen beskriver behovet for kompetanseheving blant dagens helsearbeidere
for å kunne dekke behovet innenfor den sterkt økende sykdommen demens og spesielt alzheimers
sykdom.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, FrP, H, PP, V, KrF, DEM, MDG, SV:
Bystyret ber videre om at det i forbindelse med samhandlingsreformen utvikles gode og målrettede
skoleringstilbud for helse- og omsorgspersonalet. Det er spesielt viktig med adekvate tilbud for
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.
FLERTALLSMERKNAD – PP, Ap, H, FrP, R, SV, V, KrF, DEM, MDG, Sp:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere kan stå i jobb etter fylte 67 år.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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