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PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010

Behandling:
Solveig Bratseth (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF og PP:
Bystyret forutsetter at de nødvendige ressurser settes inn slik at målsetningene blir nådd.
Ann Kristin Alseth (RV) foreslo:
Barne- og familietjenesten skal innen 2008 styrkes med flere ansatte psykologer.
Brynjulf Moe (V) foreslo:
Punkt 1 og 2 bytter plass.
Votering:
Moes forslag fikk 36 stemmer (16H, 9FrP, 3KrF, 3Sp, 2V, 2RV, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Alseths forslag ble oversendt formannskapet.
Ap, H, SV, FrP, Sp, V, RV, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF og PP.

VEDTAK:
Bystyret vedtar følgende:
A. Mål
1. Trondheim kommune og St.Olavs Hospital, Psykisk Helsevern skal sammen utvikle et
forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud med fokus på:
• Ambulante tjenester
• Forskning og utvikling
• Felles nettverksutdanning
2. Personer med psykososiale vansker/psykiske lidelser skal få rask tilgang til behandling og
rehabilitering.
3. Samarbeidet med stiftelser og interesseorganisasjoner innen psykisk helse skal videreutvikles.
4. God informasjon om tjenestetilbudet innenfor psykisk helse skal være lett tilgjengelig.
5. Brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og brukeren skal ha økt innflytelse på egen
livskvalitet.
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6. Fastlegene har det medisinske ansvaret for brukeren og det skal utvikles gode rutiner for
samarbeid omkring personer med alvorlig psykiske lidelser med bl.a kommunens barne- og
familietjeneste, skole og barnehager, oppfølgingstjeneste og annet helsepersonell.
7. Tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter for økt livskvalitet og bedre helse for den enkelte.
B. Rådmannen utarbeider sak til formannskapet om bruken av de øremerkede statlige midlene i
opptrappingsperioden.
FLERTALLSMERKNAD – KrF, PP, Ap, H, SV, FrP, Sp, V, RV, MDG, DEM:
Bystyret forutsetter at de nødvendige ressurser settes inn slik at målsetningene blir nådd.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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