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Behandling:
Behandling i møte 04.01.2011:
Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo at saken sendes Helse- og velferdskomiteen for uttalelse før
ferdigbehandling i formannskapet.
VEDTAK:
Saken sendes Helse- og velferdskomiteen for uttalelse før ferdigbehandling i formannskapet.

Behandling i møte 18.01.2011:
Følgende uttalelse ble vedtatt i Helse- og velferdskomiteen 12.01.2011:
Helse- og velferdskomiteen støtter rådmannens høringsuttalelse.
Sissel Trønsdal (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp følgende tilleggsforslag:
Kommunenes andel av forskning innen sektoren er under 10 % av det totale. Kommunene må
pålegges å drive forskning, og dermed få sin rettmessige del av forskningsmidlene innenfor området.
Yngve Brox (H) foreslo følgende på vegne av H, FrP og V:
Del 1
Trondheim kommune ser positivt på at det skal inngås forpliktende samarbeidsavtaler med
helseforetakene. Avtalene bør utvides til også å gjelde privat/ideelle aktører evt. som part i
samarbeidsavtalen.
Departementet foreslår i høringen en lovhjemmel for å gi forskrift om nærmere bestemmelser om
innhold i tjenestene. En forskriftsfesting vil være aktuell i de tilfellene der det er behov for å utdype
krav til faglig standard, men bør ikke begrense den lokale handlefriheten i forhold til kommunens
organisering av tjenestene.
Trondheim kommune ber departementet påse at alle tjenester etter lovforslaget vil bli omfattet av
kompensasjonsloven, også når de produseres av private tilbydere. I de tilfellene private produsenter
av helsetjenester ikke kompenseres for merverdiavgift vil det virke konkurransevridende i forhold til
kommunal egenregi, og kan føre til at kjøp av tjenester fra private tilbydere blir mindre aktuelt.
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Ved utredning av endelig finansieringsmodell forutsettes det at øket lokalt ansvar og nye oppgaver
ledsages av statlig finansiering og overføring til kommunene.
Del 2
Regjeringen har tidligere informert Stortinget om at rettighetsfesting av BPA skulle ses i sammenheng
med lovreguleringen av St.mld.nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Når regjeringen likevel
ikke følger opp tidligere gitte signaler, vil dette være et alvorlig løftebrudd fra regjeringspartienes side.
Trondheim kommune støtter ikke departementets vurdering av ikke å lovfeste BPA som
organiseringsform for praktisk bistand.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo:
Formannskapet ber om at det vurderes lovfestet rett til sykehjemsplass.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fremmet av Trønsdal ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fremmet av Brox del 1 fikk 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) og falt
Tilleggsforslaget fremmet av Brox del 2 fikk 5 stemmer (2H, 1FrP, 1V, 1R) og falt
Tilleggsforslaget fremmet av Dahlberg Hauge fikk 5 stemmer (2H, 1FrP, 1V, 1R) og falt

VEDTAK:
Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til Ny Lov om kommunale helseog omsorgstjenester, Ny Folkehelselov og Nasjonal helse- og omsorgsplan.
Trondheim kommune støtter vektleggingen av kommunal organisasjonsfrihet i høringsutkastet og
ønsker klarere avgrensing av statlig styringsrett i det endelige lovforslaget.
Trondheim kommune støtter ikke den foreslåtte medfinansieringsmodellen og forutsetter at en mulig
kommunal medfinansieringsmodell kombineres med mekanismer for å begrense enkeltkommuners
finansielle risiko. De økonomiske konsekvensene for kommunene må kartlegges bedre før endelig
finansieringsmodell vedtas. Økte kostnader for kommunene forutsettes fullfinansiert.
Kommunenes andel av forskning innen sektoren er under 10 % av det totale. Kommunene må
pålegges å drive forskning, og dermed få sin rettmessige del av forskningsmidlene innenfor området.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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