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Behandling:
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo på vegne av Ap
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.
Trond Ole Svenkerud (PP) foreslo slik merknad:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere som ønsker det, kan stå i jobb etter fylte 67
år.
Elin Marie Andreassen (FrP) tok opp Gunnes forslag og merknad fra formannskapet.
Forslag:
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.
Merknad:
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.

John-Peder Denstad (Rødt) foreslo:
Satsningsområde 2. Fag- og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenestene
Kvalitet.
1
Alle skal ha tilbud om å komme ut i frisk luft daglig.
2

Grunnbemanninga skal økes.

Sykehjem:
3
Innen 2015 skal antall heldøgns plasser være på minst 25 % av
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antall eldre over 80 år.
I tillegg til økning i antall sykehjemsplasser som følger den demografiske
utvikling skal:
4
Alle plasser som reduseres på grunn av ombygging fra tosengsrom til
ensengsrom, skal erstattes.
5
Alle langtidsplasser som omgjøres til korttidsplasser skal
erstattes.
6
Antallet økes etter hvert som utskrivningspraksisen til St. Olavs
Hospital legger større byrder på kommunen.

Satsningsområde 3. Rekruttering:
7
Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk
har arbeidet de siste 15 måneder.
8

Vikarpool gjenopprettes, vikarbyrå fases ut.

9
Det gjennomføres heltid som norm på minst to enheter med 30-timers
uke.
Votering
Innstillinga ble enstemmig vedtatt
Andreassens forslag ble enstemmig vedtatt
Bjørnbets forslag ble enstemmig vedtatt
Denstads forslag 1 falt mot 4 stemmer (Rødt, PP, 2FrP)
Denstads forslag 2 falt mot 4 stemmer (Rødt, PP, 2FrP)
Denstads forslag 3 falt mot 1 stemme (Rødt)
Denstads forslag 4 falt mot 2 stemmer (Rødt, PP)
Denstads forslag 5 falt mot 2 stemmer (Rødt, PP)
Denstads forslag 6 falt mot 2 stemmer (Rødt, PP)
Denstads forslag 7 falt mot 1 stemme (Rødt)
Denstads forslag 8 falt mot 1 stemme (Rødt)
Denstads forslag 9 falt mot 1 stemme (Rødt)
Fremskrittspartiets merknad fikk støtte fra partiene Ap, H, SV, PP Rødt og SV, og følger saken
som en flertallsmerknad
Pensjonistpartiets merknad fikk støtte fra partiene Ap, H, FrP, Rødt og SV, og følger saken som en
flertallsmerknad

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med slik
Saksprotokoll for Helse- og velferdskomiteen 10.08.2011

INNSTILLING::
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.
Følgende flertallsmerknad fra partiene FrP, Ap, H, SV, PP, Rødt og SV følger saken:
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.
Følgende flertallsmerknad fra partiene PP, Ap, H, FrP, Rødt og SV følger saken:
Trondheim kommune må bidra til at eldre arbeidstagere kan stå i jobb etter fylte 67 år.
Saksordfører: Hanne Moe Bjørnbet (Ap)

Hanne Moe Bjørnbet
Komiteleder
Knut Ole Bleke
Komitesekretær
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