
Kommunedirektør  
Postadresse:  Bardu kommune, Postboks 401, 9365 Bardu 
Besøksadresse:  Altevannsveien 16, 9360 Bardu  
Nettside: www.bardu.kommune.no 
E-post: postmottak@bardu.kommune.no 
Telefon: 77 18 52 00 
  
Bankgiro: 4770.07.00131 
Konto for skatt:  6345.06.19223   
Org. nr.:  864 993 982 

 
 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  
Postboks 8011 Dep  
 
0030  OSLO     
 
 
 
 
Vår ref. 
Saksnr.-løpenr. 

Avd/Saksbeh. Deres ref. 
  

Dato 
 

2021/988 - 2  
Oppgis ved alle henv. 

HOB /Stine Jakobsson Strømsø   06.07.2021 
 

 
 
Høringssvar fra Bardu kommune 
 
Viser til høring om endringer i pasientjournalloven m.v. med høringsfrist 15.10.21. Bardu kommune 
støtter KS’ høringsinnspill i saken, og bemerker særlig følgende: 
 

1. Bardu kommune mener prinsipielt at staten har et samlet finansieringsansvar for nasjonal 
infrastruktur, inklusiv nasjonal eHelse-infrastruktur – som de nasjonale eHelseløsningene er.  

2. Bardu kommune mener at forslaget griper direkte inn i det kommunale selvstyret ved at 
departementet gis anledning til å prioritere bruk av kommunenes frie inntekter på kommunestyrenes 
vegne. Det legges gjennom lovforslaget opp til at departementet kan fastsette størrelse på 
kommunenes betaling for statlig eide og styrte eHelse-løsninger der plikt til å betale for kommunen er 
pålagt gjennom lov. Dette innebærer et systemskifte med vide fullmakter til departementet til direkte å 
kunne øremerke kommunenes frie inntekter til økte drift- og forvaltningskostnader for statlige eHelse-
tjenester. Fordi forslaget legger opp til at kostnader ikke skal kompenseres, vil dette redusere 
kommunenes handlingsrom for ivaretagelse av andre oppgaver.  

3. Bardu kommune er kritisk til at staten gjennom forskriftsendringer kan pålegge kommunene å betale 
for kostnadsøkningene til drift og forvaltning av statlige eHelseløsninger. Slik vi leser forslaget legges 
det opp til at disse påtvungne merkostnadene holdes utenom den ordinære Statsbudsjettprosessen. 
De økonomiske konsekvensene for kommunene holdes dermed unna Stortingets behandling og 
nasjonalforsamlingens rolle i å fastsette de økonomiske rammene for kommunene.  

4. Bardu kommune mener Stortinget gjennom lov bør ramme inn ordningen gjennom å fastsette 
prinsippene for en eventuell medfinansiering fra kommunenes side, hvilke merkostnader kommunene 
skal kompenseres for og hvilke forutsetninger som skal være til stede for at kommunene skal kunne 
pålegges å ta i bruk ulike nasjonale e-helsetjenester, og til hvilket tidspunkt.  

5. Bardu kommune finner det særlig betenkelig at det er lagt opp til at kommunene også skal betale for 
tjenester de selv ikke har mulighet til å bruke eller ikke er målgruppe for – og som dermed heller ikke 
er til nytte for den kommunale tjenesteproduksjonen. Å pålegge kommunene slik betalingsplikt vil 
innebære direkte merkostnader for kommunene uten mulighet for gevinst i tjenesteproduksjonen.  

6. KS mener lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at flere av løsningene i realiteten er 
plattformer som består av ulik funksjonalitet og/eller flere tjenester, som i mindre grad er rettet mot 
bredden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

7. Bardu kommune mener staten bør utrede en lovfesting av en mer forpliktende konsultasjonsordning 
mellom statens organer og kommunal sektor hvor formålet er å sikre kommunesektoren reell 
innflytelse på utvikling, drift og også fastsettelse av betalingens omfang og fordeling. Målsetningen for 
en slik ordning må være intensjonen om at stat og kommuner skal oppnå enighet, men hvor det ikke 
er et krav om enighet.  
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