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Bydelsutvalgets vedtak om innsparinger av 18. juni 2020 - bekymringsmelding 

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) viser til bydelsutvalgets vedtak om 
kostnadsreduksjoner av 18. juni 2020. 
 
Et av elementene i vedtaket er et kutt på 3,2 millioner kroner i bevilgninger til «tilskudd 
fysioterapi».  
 
Vedtaket vil etter NMFs oppfatning være helt uegnet til å oppnå noen reell kostnadsreduksjon 
fordi andre utgifter som følge av vedtaket vil øke tilsvarende eller mer. 
 
Vedtaket vil videre medføre at tilbudet i Vestre Aker kommer ned på et nivå som ikke oppfyller 
kommunens pålagte ansvar for å gi innbyggerne et forsvarlig tilbud av manuellterapi- og 
fysioterapitjenester, jfr. forskrift om funksjon og kvalitetskrav for fysioterapeuter med 
kommunal driftsavtale §§ 3 og 5. Dekningen i Vestre Aker er fra før av kritisk svak, og denne 
type reduksjon vil forverre situasjonen vesentlig. Vi viser i denne sammenheng til tallmateriale 
som er fremlagt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i brev til bydelen av 26. juni 2020. 
 
Det fremgår av bydelens informasjonsskriv til ansatte av 19. juni 2020 at «bydelen nå går i 
gang med å utrede konsekvensene av vedtakene». Dette innebærer forutsetningsvis at 
konsekvensene ikke er utredet på forhånd. NMF mener det er helt uforsvarlig å fatte denne 
type vedtak uten på forhånd å vite noe nærmere om konsekvensene. Vi ber for god ordens 
skyld om å få opplyst hva det besluttende organ kjente til av konsekvenser for de berørte før 
dette vedtaket ble fattet. 
 
Så langt vi er kjent med har bydelen sagt opp avtaler med avtaleterapeuter som tilfeldigvis har 
avtaler som i en fireårssyklus utløper, men uten å foreta ytterligere vurderinger av eksempelvis 
samlet avtaletid. Dersom dette medfører riktighet, vil det representere brudd på god 
forvaltningsskikk. Vi ber med dette om å bli informert om hvilke kriterier bydelen har lagt til 
grunn ved utvelgelse av hvilke avtaler som søkes avsluttet. 
 
Vi vil avslutningsvis presisere at det vedtatte kuttet innenfor fysioterapitjenesten etter NMFs 
oppfatning vil innebære et brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven som følge av at tilbudet 
innen manuellterapi/fysioterapi ikke lenger vil være forsvarlig. Vi ber på denne bakgrunn på 
det sterkeste om at det planlagte kuttet innen fysioterapi- og manuellterapitjenesten 
omgjøres. 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING   NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING  
Peter Chr. Lehne      Erik Aarum 
Forbundsleder      Leder NMFs lokalavdeling Oslo og Akershus
  


