Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Bystyret
16.06.2008
80/08

Resultat:

Behandlet

Arkivsak:
Tittel:

08/16552
ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2007

Behandling:
Torleif Hugdahl (SV) foreslo pva SV og Ap:
Bystyret ber om en sak fra Rådmannen hva angår Klientutvalgets arbeid og rolle. Det må legges vekt
på om dagens ordning sikrer rimelig grad av likebehandling og om Bystyrets vedtak og politiske
føringer blir gjennomført. Utvalgets rolle som samarbeidsorgan for Rådmannen ift. gjennomføring av
vedtak og dets rolle som ”påpasser” av om vedtak blir gjennomført må også drøftes. Det bes om en
vurdering av eventuelle alternative organisering for å sikre en god klagebehandling.
Terje Østhus (FrP) foreslo:
Bystyret ber rådmannen utarbeide kontrollrutiner som sikrer oppfølging av de vedtak som fattes i
klientutvalget.
Terje Østhus (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Bystyret mener det er uheldig at ulike tolkninger av tildelingskriterier vanskeliggjør arbeidet med
tildeling av omsorgslønn. Bystyret er imidlertid av den oppfatning at ressursene på området har stor
betydning for hvordan ordningen fungerer. Dette bør ha høy prioritet ved kommende
budsjettbehandling i bystyret. En større satsing på omsorgslønn vil kunne ha positiv effekt på presset
på kommunens tjenester, gjennom pårørende som avhjelper kommunens omsorgstilbud. Bystyret
mener det er viktig å verdsette den innsats som pårørende gjør for sine nærmeste, og vil derfor
påpeke at det er nødvendig å følge opp ordningen i forhold til nivå og omfang.
Votering: (79 representanter til stede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hugdahls forslag ble vedtatt mot 33 stemmer (12H, 11FrP, 3KrF, 3V, 3R, 1DEM).
Østhus’ forslag fikk 37 stemmer (11FrP, 7SV, 3KrF, 3R, 2MDG, 1DEM) og falt.
V, KrF, DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret tar Klientutvalgets årsrapport 2007 til orientering.
Bystyret ber om en sak fra Rådmannen hva angår Klientutvalgets arbeid og rolle. Det må legges vekt
på om dagens ordning sikrer rimelig grad av likebehandling og om Bystyrets vedtak og politiske
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føringer blir gjennomført. Utvalgets rolle som samarbeidsorgan for Rådmannen ift. gjennomføring av
vedtak og dets rolle som ”påpasser” av om vedtak blir gjennomført må også drøftes. Det bes om en
vurdering av eventuelle alternative organisering for å sikre en god klagebehandling.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, H:
Bystyret mener det er viktig å verdsette den innsatsen som pårørende gjør for sine nærmeste, og har i
flere saker behandlet omsorgslønn og familieavtale.
Familiepleieavtalen ble vedtatt som en prøveordning 24.05.07, og ordningen ble vedtatt evaluert etter
2 år.
Bystyret imøteser evalueringen, og vil se på ordningen med omsorgslønn i sammenheng med denne.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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