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Behandling:
Morten Kokaas (FrP) foreslo pva FrP, H, PP, KrF, V, DEM nye punkter i tillegg til innstillinga:
2.
Bystyret viser til tilsynsutvalgenes påpekninger ved bemanningssituasjonen som uttrykkes å
være marginal, spesielt på kvelds- og helgetid, men også uttrykt ønske om mer personale på
dagtid. En bemanningsøkning vil gi bedre tid til hver pasient/bruker, mindre stressende hverdag
for ansatte og redusert sykefravær.
Basert på eldreplanen ber bystyret om en bemanningsøkning med flere ansatte pr avdeling på
sykehjem og flere ansatte i hjemmetjenesten. Bystyret legger til grunn en standardheving (uten
økning i antall brukere) på 10 % vekst i årsverk frem mot 2010.
3.

Bystyret mener at utstrakt bruk av fortettingsplasser/uønskede dobbeltrom ikke er positivt for
kvaliteten ved Trondhjems sykehjem. Bystyret vedtar at uønskede dobbeltrom i sykehjem
avvikles innen utgangen av 2008.

4.

Bystyret merker seg tilsynsutvalgenes konklusjon på at forskjeller i rammevilkår for drift av
sykehjem og soner for hjemmebasert omsorg kan gi store utfordringer og kvalitetsforskjeller
for brukerne.
Bystyret ber rådmannen fremme en sak med sikte på å innføre større grad av valgfrihet i
eldreomsorgen innenfor hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg i Trondheim.

Jon Steinar Gudmundsson (H) foreslo tillegg til innstillingen:
Bystyret er bekymret over de påpekninger som tilsynsutvalgene har kommet med i sine rapporter.
Bystyret peker spesielt på knappe bemanningsressurser, høyt sykefravær, mange ufaglærte vikarer
og kvalitetsforskjeller på tjenestetilbudet for de forskjellige enhetene.
Bystyret peker også på det store antallet vakanser i eldreomsorgen, noe som fører til et tøft og
belastende arbeidsmiljø. Det trengs forsterket ressurstilgang for å kunne bringe mer kvalitet og
verdighet inn i eldreomsorgen. Hyppige lederskifter og små stillingsandeler er også noe som fører til
utrygghet og dårlige arbeidsmiljø. Rådmannen bes uavhengig av dette å intensivere arbeidet med
rekrutterings- og bemanningsproblematikken innenfor helse- og velferdsområdet.
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Bystyret mener at utstrakt bruk av enkeltrom som dobbeltrom er svært uheldig og kamuflerer også
det virkelige behovet for sykehjemsplasser. Full sykehjemsdekning innebærer tilføring av tilstrekkelige
ressurser slik at det kan foretas en rask nedtrapping av slike kriseløsninger.
Bystyret ber Rådmannen legge til rette for tettere samarbeid mellom tilsynsutvalgene og brukerråd,
ledere og pårørende.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kokaas’ forslag pkt 2 og 3 fikk 37 stemmer (16H, 10FrP, 4PP, 3KrF, 1V, 2RV, 1DEM) og falt.
Kokaas’ forslag pkt 4 fikk 31 stemmer (16H, 10FrP, 3KrF, 1V, 1DEM) og falt.
Gudmundssons forslag fikk 33 stemmer (16H, 10FrP, 3KrF, 1V, 2RV, 1DEM) og falt.
PP, Sp, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra Ap og SV.
PP, Sp, V, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknaden fra Ap, SV, FrP, H og KrF.

VEDTAK
Bystyret tar årsrapporten fra Tilsynsutvalga til orientering.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV PP, Sp, MDG, DEM:
Bystyret tar til etterretning at tilsynsutvalga ikke har avdekket uønskede forhold eller forhold som
tilsier at brukerne av kommunens helse- og velferdstjeneste ikke får nødvendig tjeneste.
Årsrapportene avdekker likevel en del forhold som må bli bedre. Dette gjelder bl.a et altfor stort
sykefravær, marginal bemanningssituasjon, mange og til dels ufaglærte vikarer og manglende tid til
mer personlig omsorgs- og aktivitetsarbeid.
Til tross for store påplussinger i budsjettet de fire siste åra er det fremdeles betydelige utfordringer.
Det er allerede satt i verk tiltak for å bedre de manglende som rapporten peker på, men ennå er mye
ugjort, og når eldreplanen nå skal gjennomføres, vil disse og andre tiltak innafor pleie- og
omsorgssektoren bli høyt prioritert.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, FrP, H, KrF, PP, Sp, V, MDG, DEM:
Bystyret mener Rådmannen må ta initiativ slik at tilsynsutvalgene får snakke med pårørende som en
del av sitt arbeid
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