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Melding om vedtak  - høring ny helse- og omsorgslov, ny lov om folkehelse og nasjonal 

helse- og omsorgsplan 

 

Formannskapet  behandlet  i møte 13.01.2011 sak 1/11. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Formannskapets vedtak 

Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til ny lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester, ny folkehelselov og nasjonal helse- og omsorgsplan.  

 

Klæbu kommune støtter vektleggingen av kommunal organisasjonsfrihet i høringsutkastet og 

ønsker klarere avgrensing av statlig styringsrett i det endelige lovforslaget. 

Klæbu kommune støtter ikke den foreslåtte medfinansieringsmodellen og forutsetter at en 

mulig kommunal medfinansieringsmodell kombineres med mekanismer for å begrense 

enkeltkommuners finansielle risiko. De økonomiske konsekvensene for kommunene må 

kartlegges bedre før endelig finansieringsmodell vedtas. Økte kostnader for kommunene 

forutsettes fullfinansiert. 

 

I tillegg ble følgende forslag fra et formannskapsmedlem vedtatt med 5 mot 2 stemmer: 

(Innledningen)  

Gjennomgående i alle høringsobjekt er kommunenes interne styringsstruktur lite berørt. 

Samspillet mellom administrativ og politisk styring bør kommenteres med hensyn til 

rapportering, innsyn og overordnet ansvar på de ulike nivå lokal folkehelse skal behandles. 

(Innledningen) 

Lokalt er ofte private tjenesteytere sterkt involvert i kommunal tjenesteyting i helsesektoren 

dvs. legevirksomhet, behandlingsinstitusjoner, frivillige organisasjoner. Disse har ikke fått 

tilstrekkelig oppmerksomhet i forslagene dvs. ansvar, plikter, rettigheter. 

(Innledningen) 

Selvstendig ansvar for å framskaffe oversikt over lokale helseforhold, påvirkningsfaktorer og 

utviklingsforhold, fastslås som et offentlig ansvar (for kommune, fylkeskommune og stat). 

Her bør alle involverte parters ansvar for rapportering, og bidrag til samarbeid om aktiv 

folkehelseaktivitet også fastlegges. 

(Nasjonal plan for H & O tjenester) 

Fastlegenes plikt til ”uoppfordret livsstilsveiledning” for spesielle grupper berøres i utkastet. 

Samlebegrepet ”andre med særskilt risiko for sykdom” bør utdypes bedre; for eksempel 

omfatte funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, barn og ungdom. 

(Lov om H & O tjenester) 



Uansett om brukerstyrt personlig assistanse eller andre støtteformer skal vurderes 

obligatorisk, bør assistenters forhold berøres og avklares i lovforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 


