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ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM

Behandling:
Jens Ivar Tronshart (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret tar eldrerådets årsmelding til etterretning, og viser til den framtidsretta og brede satsinga som
den enstemmig vedtatte eldreplanen legger opp til. En god og forutsigbar kommuneøkonomi i tillegg
til ei offensiv eldresatsing fra regjeringa er ei forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre de
intensjonene Bystyret har lagt opp til gjennom eldreplanen.
Bystyret er enig med Eldrerådet i at den største utfordringen ligger i å skaffe nok kvalifisert personale,
både til sykehjem og i hjemmetjenesten, og derfor vil dette ha særlig prioritet.
Lise Sandvik (H) foreslo pva H og FrP:
Bystyret sier seg enig i de mangler rådet har påpekt:
• Bedre bemanning på sykehjemmene
• Mangelfull utvikling av legetjenestene ved sykehjemmene
• Hjemmetjenestene må styrkes betraktelig.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo nytt kulepunkt til Sandviks forslag:
Fortsatt for mange små deltidsstillinger.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Sandviks forslag, 1. setning ble enstemmig vedtatt.
Sandviks forslag, 3 prikkpunkt fikk 35 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Alseths forslag fikk 37 stemmer (17H, 10FrP, 3KrF, 2V, 2RV, 2PP, 1DEM) og falt.
PP, DEM sluttet seg til merknaden fra AP m fl.

VEDTAK:
Bystyret tar årsmelding for 2006 fra Eldrerådet til orientering.
Bystyret sier seg enig i de mangler rådet har påpekt.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, Sp, MDG, PP, DEM:
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Bystyret tar eldrerådets årsmelding til etterretning, og viser til den framtidsretta og brede satsinga som
den enstemmig vedtatte eldreplanen legger opp til. En god og forutsigbar kommuneøkonomi i tillegg
til ei offensiv eldresatsing fra regjeringa er ei forutsetning for at vi skal klare å gjennomføre de
intensjonene Bystyret har lagt opp til gjennom eldreplanen.
Bystyret er enig med Eldrerådet i at den største utfordringen ligger i å skaffe nok kvalifisert personale,
både til sykehjem og i hjemmetjenesten, og derfor vil dette ha særlig prioritet.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes

Saksprotokoll for Bystyret 24.05.2007

