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Behandling:
Johanne Storler (Sp) foreslo pva Sp, Ap, SV, MDG:
Bystyret ber Rådmannen gå igjennom resultatene fra revisjonsrapporten med svært kritiske øyne med
tanke på organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette på bakgrunn av Datatilsynets
kontrollrapport av 11. mai 2011, Helsetilsynets rapport av 20. januar 2011 og Kommunerevisjonens
gjennomgang 3/2011-F.
Denne gjennomgangen må skje innen kort tid, og resultatet skal fremlegges som sak for
Formannskapet. I saken til Formannskapet må det legges frem tiltak som sikrer lukking av avvik i
nevnte tilsynsrapporter.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo alternativ til innstillingens pkt 3:
Bystyret viser til at grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er langt under
Helsedirektoratets anbefalinger. Noe av dette kan forklares med bruk av tverrfaglige team. Bystyret
støtter ambisjonen fra ledernettverket i tiltaksenhetene som i første omgang anbefaler 85 fødsler pr
helsesøster ved helsestasjon og 900 elever pr helsesøster i skolehelsetjenesten. Rådmannen bes følge
opp dette i budsjett for 2012.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Agøy Hegges forslag ble innstillingen vedtatt med 44
stemmer (36Ap, 6SV, 2Sp) mot 39 stemmer (12H, 13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 3MDG, 1PP, 1DEM)
avgitt for Agøy Hegges forslag.
Storlers forslag ble enstemmig vedtatt.
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Bystyret ber rådmannen påse at nødvendige rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og
stillingsinstrukser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir utarbeidet.
Bystyret ber rådmannen påse at avvik i helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir registrert og
fulgt opp.
Bystyret ber rådmannen vurdere grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten,
herunder også mottaksskolene.
Bystyret ber rådmannen påse at individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og
helseopplysning blir gjennomført i stor nok grad.
Bystyret ber rådmannen sikre god tilgjengelighet for brukerne av helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
For øvrig tas rapporten til orientering.
Bystyret ber Rådmannen gå igjennom resultatene fra revisjonsrapporten med svært kritiske øyne
med tanke på organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette på bakgrunn av
Datatilsynets kontrollrapport av 11. mai 2011, Helsetilsynets rapport av 20. januar 2011 og
Kommunerevisjonens gjennomgang 3/2011-F.
Denne gjennomgangen må skje innen kort tid, og resultatet skal fremlegges som sak for
Formannskapet. I saken til Formannskapet må det legges frem tiltak som sikrer lukking av avvik
i nevnte tilsynsrapporter.
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