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ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET

Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bystyret deler ombudets bekymring for:
1. At det blir bygd og er planlagt for få langtids sykehjemsplasser.
2. At fortetningsplassene fortsatt ikke er utfaset. En sengsrom tas i bruk for to personer og
overgang fra tosengsrom til en-sengsrom går alt for seint.
3. At ventetid for å få tildelt kommunal bolig er alt for lang.
Sissel Trønsdal (Ap), Johanne Storler (Sp), Elin K. Berntsen (SV) og Jan B. Vindheim
(MDG) fremmet følgende merknad:
Merknadsstillerne ser frem til at den nye Eldreplanen snart kommer til behandling i Bystyret.
Det ble bedt om rullering av planen blant annet på bakgrunn av endringer i demografien, og
derigjennom endring av antallet planlagte sykehjemsplasser – både korttids, - og langtidsplasser.
Gjennom behandlingen av ny Eldreplan vil vi gå dypere inn i utfordringene og hvordan disse må løses.
Hilde Opoku (MDG) fremmet følgende tillegg til merknaden på vegne av Ap, Sp, SV og MDG:
Bystyret ber om ytterligere synliggjøring av ombudets mandat overfor barn og unge.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Byrkjeflots tilleggsforslag pkt. 1 fikk 25 stemmer (1H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3V, 1PP, 1DEM) og falt.
Byrkjeflots tilleggsforslag pkt. 2 og 3 fikk 37 stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3V, 1PP, 1DEM)
og falt.
H, FrP, V, R, KrF, PP og DEM sluttet seg til merknadene fra Ap, SV, Sp og MDG.
VEDTAK:
Årsrapport for 2010 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, V, R, KrF, Sp, MDG, PP og DEM:
Merknadsstillerne ser frem til at den nye Eldreplanen snart kommer til behandling i Bystyret.
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Det ble bedt om rullering av planen blant annet på bakgrunn av endringer i demografien, og
derigjennom endring av antallet planlagte sykehjemsplasser – både korttids, - og langtidsplasser.
Gjennom behandlingen av ny Eldreplan vil vi gå dypere inn i utfordringene og hvordan disse må løses.
Bystyret ber om ytterligere synliggjøring av ombudets mandat overfor barn og unge.
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