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Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
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Navn
Funksjon
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Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Representerer

Merknader
Informasjon om tannhelsetilbudet i Sør-Trøndelag – Patrik Cetrelli
Orientering fra pasient og brukerombudet v/Elin Hagerup i Sør-Trøndelag
Rådet har registrert at Midtre Gauldal kommune kommer dårlig ut når det gjelder undersøkelser
vedr servicenivået i kommunen. Rådet ber rådmannen starte arbeidet for å forbedre dette.
Valg av brukerrepresentant – nybygg Lysgården – Paula Forodden

Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Målfrid Bogen
Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar
med det som ble vedtatt på møtet.
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 12/16

Oppnevning av Brukerråd Pleie og omsorg

Arkivsaksnr
2016/2081

Møtet vil starte med en orientering om tannhelsetilbudet i Sør-Trøndelag.
Videre vil en representant fra pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag orientere om pasient og
brukerombudordningen.
Mulige andre saker.

PS 12/16 Oppnevning av Brukerråd Pleie og omsorg
Rådmannens innstilling
Det oppnevnes et brukerråd for mennesker med funksjonshemming, og et brukerråd for eldre
(beboere på sykehjem og brukere i hjemmesykepleien).
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

Beløp (Kr)

Saksprotokoll i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 17.10.2016
Saken ble trukket.
Vedtak
Saken ble trukket.

PS 13/16 Brukerutvalg Pleie og omsorg
Rådmannens innstilling
Det etableres to brukerutvalg for brukere som mottar tjenester innfor enhet for Pleie og Omsorg.
Et brukerutvalg for mennesker med funksjonshemming og et for øvrige brukere i hjemmetjenesten
og sykehjemmet.

Saksprotokoll i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 17.10.2016
Mari Elin Singsås fremmet følgende forslag til uttalelse:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Brukerrådene velges av og blant innbyggere som mottar tjenester eller deres pårørende. I
brukerutvalget for eldre skal det sitte en representant fra Støren, Soknedal, Singsås og Budal.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det etableres to brukerutvalg for brukere som mottar tjenester innfor enhet for Pleie og Omsorg.
Et brukerutvalg for mennesker med funksjonshemming og et for øvrige brukere i hjemmetjenesten
og sykehjemmet.
Brukerrådene velges av og blant innbyggere som mottar tjenester eller deres pårørende. I
brukerutvalget for eldre skal det sitte en representant fra Støren, Soknedal, Singsås og Budal.

