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1. Tromsø kommune slutter seg i hovedsak til Flatø-utvalgets innstilling, men vil bemerke

følgende:
Tromsø kommunestyre gjorde i sak 199/09 — Samhandlingsreforrnen følgende vedtak.
"Tromsø kommune vil ikke iverksette en eventuell samhandlingsreform etter statens ønsker
før den tidligere barnehagereformen blir fullfinansiert".
Det er derfor avgjørende for Tromsø kommune at nye tiltak følges opp med tilstrekkelige
bevilgninger.
Helse- og ornsorgskomiteen er med dette som utgangspunkt svært positiv til en samordning av
tjenestene for utsatte barn og unge både i forhold til forebygging og behandling.
Tidlig innsats kan være avgjørende for å forebygge sykelige tilstander, og terskelen inn til
hjelpeapparatet kan ofte oppleves for høy. Helse- og omsorgskomiteen støtter derfor forslaget
om å gi barn og unge med behov en personlig koordinator samt retten til en individuell plan.
Andre forebyggende tiltak vil være å styrke helsesøstertjenesten i kommunene gjennom økte
bevilgninger. Ikke minst i skolen.
Tromsø kommune ønsker også bidra til det forebyggende arbeidet gjennom å styrke
samhandlingen med frivillig sektor.

2. Helse- og omsorgskomiteen er i utgangspunktet ikke motstander av at barn kartlegges med
hensyn til språk, sosiale ferdigheter osv. Imidlertid må dette forslaget utredes grundigere i
forhold til personvern og mulige negative konsekvenser for de berørte."

Votering:
Innstillingen mot Nielsens forslag: Nielsens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Postadresse: Besøksadresse:
Vestregt 45-47 Telefon: 77 79 06 67
9001 TROMSØ TROMSØTelefaks: 77 79 00 01



1. Tromsø kommune slutter seg i hovedsak til Flatø-utvalgets innstilling, men vil bernerke
følgende:
Tromsø kommunestyre gjorde i sak 199/09 — Samhandlingsreformen følgende vedtak.
"Tromsø kommune vil ikke iverksette en eventuell samhandlingsreforrn etter statens ønsker
før den tidligere barnehagereformen blir fullfinansiert".
Det er derfor avgjørende for Tromsø kommune at nye tiltak følges opp med tilstrekkelige
bevilgninger.
Helse- og omsorgskomiteen er med dette som utgangspunkt svært positiv til en samordning av
tjenestene for utsatte barn og unge både i forhold til forebygging og behandling.
Tidlig innsats kan være avgjørende for å forebygge sykelige tilstander, og terskelen inn til
hjelpeapparatet kan ofte oppleves for høy. Helse- og omsorgskomiteen støtter derfor forslaget
om å gi barn og unge med behov en personlig koordinator samt retten til en individuell plan.
Andre forebyggende tiltak vil være å styrke helsesøstertjenesten i kommunene gjennom økte
bevilgninger. Ikke minst i skolen.
Tromsø kommune ønsker også bidra til det forebyggende arbeidet gjennom å styrke
samhandlingen med frivillig sektor.

2. Helse- og omsorgskomiteen er i utgangspunktet ikke motstander av at barn kartlegges med
hensyn til språk, sosiale ferdigheter osv. Imidlertid må dette forslaget utredes grundigere i
forhold til personvern og mulige negative konsekvenser for de berørte.

Postadresse: Besøksadresse:
Vestregt 45-47 Telefon: 77 79 06 67
9001 TROMSØ TROMSØTelefaks: 77 79 00 01


