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Saksprotokoll

Høringsuttalelse —reservasjonsordning for fastleger

Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.04.2014 sak 22114

Møtebehandlinq

Jan Olav Hagen (A) fremmet følgende forslag:
Dersom Stortinget likevel innfører reservasjonsrett for fastleger, må det være opp til det enkelte
kommunestyre å avgjøre om man ønsker å innføre reservasjonsretten for fastlegene.

Brynjar Rismyhr (KrF) fremmet følgende forslag:
Fastlegene bør kunne få reservere seg.

Voterinq

Forslaget fra Jan Olav Hagen (A) ble vedtatt med 13 stemmer for (10 A, 2 Sp og 1SV). Det ble
avgitt 4 stemmer for forslaget fra Brynjar Rismyhr (4 Fellesliste H og KrF) som falt.

Vedtak

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at våre innbyggere får nødvendige
allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid og at de får en fastlege de kan henvende seg
til. Det innebærer at geografi, kjønn, rase, livssyn eller sykdom ikke skal være avgjørende i
møtet mellom pasienten og legen. Vi mener dette er et vikfig og grunnleggende prinsipp
som det ikke bør gjøres unntak fra. Vi sier derfor et klart nei til reservasjonsretten.
Dersom Stortinget likevel innfører reservasjonsrett for fastleger, må det være opp til det
enkelte kommunestyre å avgjøre om man ønsker å innføre reservasjonsretten for
fastlegene.


