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Behandling:
Peder M. Lysestøl (R): foreslo nytt pkt. 2:
Bystyret kan ikke si seg tilfreds med bemanningssituasjonen, helseoppfølging, avvikshåndtering og
aktivisering. Særlig alvorlig er det at bemanningen om natten er redusert med 1 stilling (25 %). Det er
viktig at revisjonsrapporten følges opp og at det rapporteres innen 01.11.2010 til Bystyret med
særlig fokus på de svakhetene som er påpekt. Bystyret ber også om at det legges fram en plan for
videre undersøkelser av sykehjemssituasjonen.
Espen Agøy Hegge (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF, Ap, H, FrP, SV, V, Sp:
Bystyret mener det er svært viktig med aktivisering ved sykehjemmet, og det er derfor viktig at
ordninga med sertifisering av livsgledesykehjem fortsetter. De eldre skal ha aktiviseringstilbud som
ivaretar den enkeltes fysiske, psykiske, kulturelle, sosiale og åndelige behov. Bystyret vil derfor peke
på muligheten til å oppnå disse målene ved et konkret og forpliktende samarbeid med de frivillige
organisasjonene.
Votering:
Innstillingen pkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt med 53
stemmer (36Ap, 7SV, 2V, 3KrF, 2Sp, 2MDG, 1PP) mot 32 stemmer (1Ap, 13H, 13FrP, 1V, 3R,
1DEM)
MDG, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF m fl.

VEDTAK:
1.

2.

Bystyret er tilfreds med at kvaliteten på brukermedvirkning, bokvalitet og individuell behandling
på Ranheim sykehjem i hovedsak er tilfredsstillende i forhold til de vurderingskrav som er
gjennomgått.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere til formannskapet om oppfølgingen av
revisjonsrapporten innen 01.11. 2010, og ber om at sykehjemmets arbeid med å bedre
helseoppfølging, avvikshåndtering, og aktivisering av beboere får spesielt fokus.
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3.

Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

FLERTALLSMERKNAD - KrF, Ap, H, FrP, SV, V, Sp, MDG, PP, DEM:
Bystyret mener det er svært viktig med aktivisering ved sykehjemmet, og det er derfor viktig at
ordninga med sertifisering av livsgledesykehjem fortsetter. De eldre skal ha aktiviseringstilbud som
ivaretar den enkeltes fysiske, psykiske, kulturelle, sosiale og åndelige behov. Bystyret vil derfor peke
på muligheten til å oppnå disse målene ved et konkret og forpliktende samarbeid med de frivillige
organisasjonene.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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