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ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV
BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN

Behandling:
Saksprotokoll fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt.
Saksprotokoll fra Eldrerådet utdelt.
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo en mindre redaksjonell endring i teksten i innstillinga
…kan skje både opp mot enhetsleder…
Trond Ole Svenkerud (PP) foreslo slikt tilleggsforslag
De medlemmer av brukerrådene som ikke har annen lønnet kommunal stilling tilstås kr 250 pr møte.
Dette omfatter alt arbeid med tillitsvervet inkl reiseutgifter.
Votering
Innstillinga inklusive Andreassens redaksjonelle endring, ble enstemmig vedtatt
Svenkeruds tilleggsforslag falt mot 1 stemme (PP)
Vedtak:
Saken sendes bystyret med slik
INNSTILLING
1. Brukerrådenes rolle innen helse- og velferdstjenesten som samspillinstans og høringsinstans
oppgraderes og formaliseres.
Med virkning fra 1. oktober 2011 vedtar bystyret følgende endringer i brukerrådenes
reglement:
a. Nytt pkt 6f: Innen helse- og velferdsområdet organiseres brukerrådene etter følgende
sektorinndeling:
- helse- og velferdssentre og helsehus utgjør en sektor,
- hjemmetjenestene en sektor,
- botiltak og dagtilbud en sektor,
- helse og velferdskontor, byomfattende helse- og velferdstjenester og NAVkontor en sektor.
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b. Nytt pkt 8c: Forhold og saker som kan medføre endringer på den aktuelle enheten
eller innen tjenesteområdet. Rådslagning og informasjonsutveksling rundt slike
endringer kan skje både opp mot enhetsleder, rådmann eller politisk nivå.
c. Punkt 9e endres til: Fungere som høringsorgan for rådmann og politisk nivå. Dette
gjelder både enhetens tjenesteområde og tilsendte politiske saker.
d. Punkt 9f gis slik tillegg: Innen helse- og velferdstjenesten møter brukerrådene
sektorvis bystyrets fagkomite for helse- og velferd en gang i året, jfr pkt 6f
e. Punkt 9g strykes.
Med virkning fra 1.oktober 2011 vedtar bystyret følgende tilføyelser i bystyrekomiteenes
reglement:
f. Pkt 1.9 endres til: … hvilke komiteer, råd, utvalg og brukerråd som eventuelt skal
høres.
g. Nytt pkt 5.7: Helse- og velferdskomiteen gjennomfører årlige kontaktmøter med
brukerrådene innen helse- og velferdsområdet med utgangspunkt i sektororganisering
av brukerrådene, jfr brukerrådenes reglement.
2. Rådmannen oppretter og holder ved like en samlet kontaktoversikt over brukerrådene innen
helse- og velferdsområdet på kommunens nettsider.
Saksordfører: Øyvind Brastein (Ap)
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