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Det tas inn en ny strategi VII under punkt 2 i innstillingen med følgende ordlyd:
”Etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov, samtykkekompetanse og nytte skal
alltid ligge til grunn før valg om velferdsteknologi.”
Sissel Trønsdal (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap:
Som en konsekvens av at Trondheim kommune stadig tar i bruk ny velferdsteknologi, vil
kommunen samtidig innhente store mengder data om egne arbeidstakere.
Ansattes rettigheter i forhold til velferdsteknologien og datainnhenting må ivaretas.
Velferdsteknologi skal brukes til å frigjøre ressurser til omsorgsoppgaver, ikke til å overvåke
egne ansatte.
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo alternativ til pkt. 1.:
For å styrke kvaliteten i velferdstjenestene skal Tr.heim kommune holde seg ajour med
nyvinninger innen det velferdsteknologiske område og til enhver tid ta i bruk teknologi som
bedrer livskvaliteten til brukerne. Velferdsteknologi skal være et supplement til dagens
velferdstjenester og aldri erstatte nødvendig bruk av arbeidskraft.
Votering:
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt
med 73 stemmer (35Ap, 11H, 11FrP, 6SV, 3V, 2KrF, 2Sp, 3MDG) mot 5 stemmer (3R, 1PP,
1DEM) avgitt for Lysestøls forslag.
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.
R, FrP, H, PP, KrF, V, MDG, DEM, Sp, SV sluttet seg til merknaden fra Ap.

VEDTAK:
1. Bystyret vedtar følgende mål for å ta i bruk velferdsteknologi i helse og velferd:
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Trondheim kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i å ta i bruk
velferdsteknologi som et supplement til ordinære helse- og omsorgstjenester.
2. Bystyret vedtar følgende strategier for bruk av velferdsteknologi:
I.
Velferdsteknologien skal bidra til økt trygghet og mestring hos bruker slik at
denne skal kunne bo lenger hjemme.
II.
Kostnader på nye produkter skal alltid vurderes opp mot nytteverdien av
produktet og hvilket problem produktet skal løse.
III.
Teknologien skal være prøvd ut tidligere og ha en standardisert løsning.
IV. Brukerorganisasjoner skal alltid uttale seg og gi aksept for ny teknologi.
V.
Videre satsning vil være innenfor kompetanseutvikling og kompetansedeling
gjennom et interkommunalt samarbeid.
VI.
Trondheim kommune skal bidra og støtte opp om forskning og utvikling av
velferdsteknologi.
VII.
Etiske betraktninger sett i sammenheng med brukerbehov,
samtykkekompetanse og nytte skal alltid ligge til grunn før valg om
velferdsteknologi.
3. Bystyret vedtar handlingsdel som vist i saken under kapittel 11.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, R, FrP, H, PP, KrF, V, MDG, DEM, Sp, SV:
Som en konsekvens av at Trondheim kommune stadig tar i bruk ny velferdsteknologi, vil
kommunen samtidig innhente store mengder data om egne arbeidstakere.
Ansattes rettigheter i forhold til velferdsteknologien og datainnhenting må ivaretas.
Velferdsteknologi skal brukes til å frigjøre ressurser til omsorgsoppgaver, ikke til å overvåke
egne ansatte.
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