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Behandling:
Morten Kokaas (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag
Nytt pkt. 2
Bystyret ber rådmannen følge opp i eldreplanen de påpekninger som Tilsynsutvalgene, de øvrige råd
og utvalg, samt Helse- og omsorgsombudet kommer med i sine årsrapporter.
Anne Grete Haugan (RV) foreslo følgende oversendt rådmannen og Helse- og velferdskomiteen
for behandling i forbindelse med eldreplanen:
Med bakgrunn i årsrapportene vil RV påpeke og be om at det legges fram planer for å rette opp i
mangler i tjenestetilbudet i Trondheim kommune.
1. Grunnbemanninga er lav og fører dermed til stort arbeidspress og slitasje på de ansatte.
Grunnbemanninga ved sykehjem må økes.
2. Det rapporteres om for mange tjenesteytere med dårlig kjennskap til bruker, Trondheim
kommune må arbeide for å redusere antall tjenesteytere ovenfor den enkelte bruker.
3. Ansattes mulighet for påfyll må bli større
4. evaluering av ordningen med medarbeiderundersøkelser.
5. Det må etableres rutiner for at ansatte taes med på råd når nye sykehjem eller rehabilitering
planlegges.
6. Avviksregistrering og avviksbehandling har mangelfulle rutiner og mangelfull oppfølging enkelte
steder
Votering: (83 tilstede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kokaas’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Haugans forslag ble oversendt rådmannen og helse- og velferdskomiteen for behandling i forbindelse
med eldreplanen.
KrF, V, RV, MDG, De uavhengige, Sp sluttet seg til flertallsmerknad 1.
V, KrF, RV, DEM, De uavhengige, Sp sluttet seg til flertallsmerknad 2.
VEDTAK
Bystyret tar årsrapportene fra de to tilsynsutvalga øst og vest for året 2005 til orientering.
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Bystyret ber rådmannen følge opp i eldreplanen de påpekninger som Tilsynsutvalgene, de øvrige råd
og utvalg, samt Helse- og omsorgsombudet kommer med i sine årsrapporter.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, FrP, H, SV, PP, KrF, V, RV, MDG, De uavhengige, Sp:
Tilsynsutvalgene peker bl.a. på mangelfullt samarbeid med Ombudet for helse- og velferdstjenestene,
mangelfull innkalling til møter i Brukerråd og vansker med å få brukere og pårørende i tale.
Vi forutsetter at disse forholdene snarest blir brakt i orden
FLERTALLSMERKNAD - FrP, H, SV, PP, V, KrF, RV, DEM, De uavhengige, Sp:
Tilsynsutvalgene konkluderer med at ”kvaliteten på det som ytes kan være på kanten av det
forsvarlige.” Når utvalgene samtidig viser til at deres kontakt med brukene og pårørende er ”helt
minimal”, gir det grunn til uro.
Vi forutsetter at tilsynsutvalgene gjøres bedre i stand til å utføre sin oppgave i tråd med våre
intensjoner. Nærkontakt og god dialog med brukere, pårørende og ansatte er avgjørende for
tryggheten, kvaliteten og troverdigheten i de rapporter vi som folkevalgte får.

Knut Fagerbakke
Fung.ordfører
Kari Aarnes
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