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Behandling:
Jens Ivar Tronshart (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret registrerer med tilfredshet at helse- og omsorgsombudet konkluderer rapporten med at det
også i 2006 har vært en generell forbedring av kvaliteten ved de ulike tjenestetilbudene. Bystyret tar
imidlertid til etterretning ombudets omtale av uløste oppgaver og utfordringer. Dette gjelder spesielt
tilbudet til aldersdemente; mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet; bruken av
dobbeltrom for langtidsopphold og kommunalt tilbud til utskrivningsklare pasienter i psykiatrien.
I forbindelse med gjennomføringen av eldreplanen vil disse utfordringene bli høyt prioritert, og vi vil
allerede i 2007 styrke bemanningen på en rekke av disse områdene.
Arne Byrkjeflot (RV) foreslo pva RV, H, FrP, KrF, V:
Bystyret sier seg enig med ombudet i at bruken av forteningsplasser er betenkelig og foruroligende og
forutsetter at disse fases ut innen 2008 og erstattes med sykehjemsplasser.
Bystyret er også enig i bekymringen for at boliger med heldøgns omsorg kommer i stedet for og ikke
som tillegg i en helhetlig tiltakskjede.
Michael Setsaas (H) foreslo endring av pkt 2:
Helse og Omsorgsombudet endrer ikke navn.
Michael Setsaas (H) fremmet følgende merknad pva H:
Etter organiseringen av oppgavene mellom Helse- og Velferd og Oppvekst omfatter Helse- og
omsorgsombudets område oppgaver innenfor begge disse områdene. Dagens tittel anses således
dekkende for de oppgaver ombudet skal ivareta, jfr ombudets instruks på side 1444 i bystyreheftet.
En navneendring som foreslått i punkt 2 blir følgelig noe misvisende
Frank Jenssen (H) foreslo innstillingens pkt 2 sendt tilbake til komiteen for ny innstilling.
Votering:
Jenssens tilbakesendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Setsaas’ forslag ble dermed ikke votert over.
Innstillingen pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme.
Byrkjeflots forslag fikk 37 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 2PP, 1DEM) og falt.
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FrP, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl.
VEDTAK:
Årsrapport for 2006 fra Helse- og omsorgsombudet i Trondheim tas til orientering.
Innstillingens pkt 2 sendes tilbake til komiteen for ny innstilling.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, FrP, PP, DEM:
Bystyret registrerer med tilfredshet at helse- og omsorgsombudet konkluderer rapporten med at det
også i 2006 har vært en generell forbedring av kvaliteten ved de ulike tjenestetilbudene. Bystyret tar
imidlertid til etterretning ombudets omtale av uløste oppgaver og utfordringer. Dette gjelder spesielt
tilbudet til aldersdemente; mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet; bruken av
dobbeltrom for langtidsopphold og kommunalt tilbud til utskrivningsklare pasienter i psykiatrien.
I forbindelse med gjennomføringen av eldreplanen vil disse utfordringene bli høyt prioritert, og vi vil
allerede i 2007 styrke bemanningen på en rekke av disse områdene.
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