Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, 241
Møtedato: 05.12.2016
Tid: 14:00

Slutt: 15:40

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leder Einar Skei, Sissel Nordseth, Sturla Sæther
(pensjonistforbundet), Ole Horgøien (formannskapet) Randi Villmo
(Utvalg for omsorg).
Forfall:
Ingen.
Varamedlemmer:
Ingen.
Fra adm. (evt. andre): Økonomisjef Jan Petter Opedal, fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 25.11.2016.
Ingen.
4/16 – 5/16

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

Klæbu, 05.12.2016

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

4/16

16/1175
Budsjett 2017 - Formannskapets forslag på høring

5/16

16/10
Åpen post, Eldrerådet 05.12.2016
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4/16
Budsjett 2017 - Formannskapets forslag på høring
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Økonomisjef Jan Petter Opedal orienterte og svarte på spørsmål.
Omforent forslag:
«Eldrerådet tar orienteringen til etterretning, og gir følgende høringssvar:
Eldrerådet ser med bekymring på nedskjæring i budsjettet for Klæbu sykehjem.
I følge leder for sykehjemmet Torill Moe, vil etterspørselen på plasser bare øke og med kutt i
antall ansatte vil kvaliteten på tjenesten synke.
Eldrerådet vil understreke at med for lav bemanning, blir slitasjen på personalet økende og
med påfølgende økende sykefravær. Dette vil i neste omgang gi dårligere pleie og omsorg
for pasientene. Det er også kjent at en stresset arbeidsdag for personalet kan medføre at det
begås feil i viktige prosedyrer, som i sin tur kan få alvorlige konsekvenser for pasientene.
Eldrerådet har forståelse for tiltak som må gjøres i en økonomisk anstrengt situasjon i
kommunen, men å risikere å ramme eldre og svært syke pasienter kan få uheldige
konsekvenser på flere måter».
Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak
Eldrerådet tar orienteringen til etterretning, og gir følgende høringssvar:
Eldrerådet ser med bekymring på nedskjæring i budsjettet for Klæbu sykehjem.
I følge leder for sykehjemmet Torill Moe, vil etterspørselen på plasser bare øke og med kutt i
antall ansatte vil kvaliteten på tjenesten synke.
Eldrerådet vil understreke at med for lav bemanning, blir slitasjen på personalet økende og
med påfølgende økende sykefravær. Dette vil i neste omgang gi dårligere pleie og omsorg
for pasientene. Det er også kjent at en stresset arbeidsdag for personalet kan medføre at det
begås feil i viktige prosedyrer, som i sin tur kan få alvorlige konsekvenser for pasientene.
Eldrerådet har forståelse for tiltak som må gjøres i en økonomisk anstrengt situasjon i
kommunen, men å risikere å ramme eldre og svært syke pasienter kan få uheldige
konsekvenser på flere måter.

5/16
Åpen post, Eldrerådet 05.12.2016
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker til behandling:
1.
Uttalelse ang. Budsjett 2017. Sendt Eldrerådets medlemmer til høring. Se sak 4/16.
2.
Skriv til rådmannen ang. eldrerådet og eldres dag. Avventer svar. Tas opp i neste
møte.
3.
Møteplan for 2017. Forslag: 15/2, 3/5, 23/8, 6/12. Det kan evt. bli behov for ekstra
møte ang. sak 4.
4.
Seniorrådets organisering og virke i Trondheim. Det er tatt kontakt med lederen for
Seniorrådet i Trondheim Randi Wiggen, som er invitert til å orientere om Seniorrådets arbeid
for eldrerådet i Klæbu. Leder kommer tilbake med nærmere dato for dette.
5.
Eldrerådets regnskap. Leder la fram regnskapet. Tatt til orientering.
6.
Økende behov for nærbutikk på Tanem. Leder orienterte. Eldrerådet ser positivt på
foreliggende planer fra Håvard Grenstad om butikk på Tanem. Eldrerådet ser på dette som
viktig for at eldre skal kunne bli boende lengre hjemme.
7.
Åpen post for innspill om nye saker:
- Drosje eller minibuss. Hva er praksisen i Klæbu? Enhetsleder Helse- og familietjenesten
inviteres til neste møte.
- Buss. Direkteruter fra Klæbu – uten bussbytte på City Syd. Saken tas opp med Seniorrådet i
Trondheim.
- Befaring i omsorgsboligene i Vikingvegen 22 avtales.
8.
Kurs. Mottatte tilbud tas til orientering.
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