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Saksprotokoll

Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/00429
Behandlet av Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/14 02.04.2014
2 Kommunestyret

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Roberto Puente Corral (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et
dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en
sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og
omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt.

3. Dersom forslaget blir vedtatt vil Ås kommune ikke tillate fastlegekontrakter
som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Erling Rognli (V) fremmet følgende alternativ punkt 3 til SV´s forslag:
Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunestyrets oppfatning
bør fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved
å utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.

Votering:
SV´s forslag punkt 1 og 2 med V´s alternativ til punkt 3 ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et dårligere og

mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar
situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og omsorgsdepartementets forslag
ikke blir vedtatt.
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3. Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunens oppfatning bør
fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å
utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 4. april 2014

Jan Einbu
Konsulent
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