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HØRINGSBREV VEDR. BYRÅDETS INNSTILLING I BYRÅDSSAK 166.2/2014 - 
NYTT SYSTEM FOR FINANSIERING AV SYKEHJEMSPLASSER 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har den 23. september 2014 avgitt sak til byrådet 
vedrørende nytt system for finansiering av sykehjemsplasser. Saken er nå til behandling i 
Helse- og sosialkomiteen. 
 
Helse- og sosialkomiteens arbeidsutvalg har bestemt i møte den 20. oktober, grunnet manglende 
høring fra bydelene i byrådssak 166.2/2014 – Nytt system for finansering av sykehjemsplassene – 
En oppfølging av verbalvedtak H 36/2012, å be bydelene om tilbakemelding på byrådets innstilling 
i saken. Det presiseres at det er bydelsutvalgenes tilbakemelding som etterspørres. Høringsfrist 10. 
november 2014. 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ber bydelsdirektørene om å sende vedlagte byrådssak 
166.2/2014 med vedlegg på høring til bydelsutvalgene. Høringssvarene sendes til byrådsavdeling 
for eldre og sosiale tjenester innen den 10. november 2014. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Endre Sandvik 
kommunaldirektør 

Elisabeth Vennevold 
pleie og omsorgssjef 

  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 
Vedlegg: Byrådssak 166.2/2014 – Nytt system for finansering av sykehjemsplassene – En 

oppfølging av verbalvedtak H 36/2012 med vedlegg 
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