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Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo følgende alternative forslag:
Om profesjonsnøytralitet
Trondheim kommune støtter ikke prinsippet om profesjonsnøytralitet. Selv om Trondheim kommune
har forståelse for den ideelle tanken bak dette prinsippet, fleksibilitet for kommunene i organiseringen
av tjenestene så lenge kvaliteten er ivaretatt, så vil dette i praksis bety mindre press på kommunene
for å ansette fagfolkene som er nødvendige for å sikre en god kommunehelsetjeneste. Trondheim
kommune frykter dette vil lede til en svekkelse av kompetansesatsningen i kommunenes helse-,
sosial- og omsorgstjenester.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende tillegg:
Formannskapet understreker bekymringen vedrørende usikkerheten knyttet til finansieringsmodellene,
og vil derfor påpeke viktigheten av at 2012 må være et prøveår for den nye ordningen, samt at det
må foretas en følgeevaluering fra dag en.
Profesjonsnøytralitet
Kommunene i Trondheimsområdet støtter prinsippet om profesjonsnøytralitet, forutsatt at det
utarbeides nasjonale standarder og kvalitetsindikatorer. Dette for å sikre at ikke økonomi skal bli
styrende, men at man sikrer den nødvendige kvalitet og kompetanse, samt forsvarligheten i helse- og
omsorgstjenestene.
Votering:
Forslaget fremmet av Brox fikk 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) og falt
Forslaget fremmet av Trønsdal første avsnitt ble enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Trønsdal avsnittet om profesjonsnøytralitet ble enstemmig vedtatt
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
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VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringssvar.
Formannskapet understreker bekymringen vedrørende usikkerheten knyttet til finansieringsmodellene,
og vil derfor påpeke viktigheten av at 2012 må være et prøveår for den nye ordningen, samt at det
må foretas en følgeevaluering fra dag en.
Profesjonsnøytralitet
Kommunene i Trondheimsområdet støtter prinsippet om profesjonsnøytralitet, forutsatt at det
utarbeides nasjonale standarder og kvalitetsindikatorer. Dette for å sikre at ikke økonomi skal bli
styrende, men at man sikrer den nødvendige kvalitet og kompetanse, samt forsvarligheten i helse- og
omsorgstjenestene.
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