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Høringsuttalelse - ny folkehelselov og ny lov om kommunale helse-  

og omsorgstjenester 

 

 

Jeg viser til høringsuttalelse fra Nesodden kommune datert 14.01.2010. 

 

På grunn av den korte høringsfristen var det ikke mulig å få 

formannskapsbehandlet saken  

innen høringsfristen, og det var fagutvalgets innstilling i saken som ble 

oversendt. I  

følgebrevet heter det følgende: ”Formannskapet i Nesodden kommune skal 

behandle sak om  

dette den 20. januar. Eventuelle endringer vil bli ettersendt 

umiddelbart.” 

  

Jeg har nedenfor tatt inn formannskapets tilleggsuttalelse: 

 

Formannskapet viser til det som går frem av den oversendte 

høringsuttalelsen samt den felles  

høringsuttalelsen fra Follo-kommunene, med følgende kommentarer: 

 

* Nesodden kommune støtter i all hovedsak intensjonene i 

samhandlingsreformen.  

Kommunen mener det er riktig å overføre et større ansvar innenfor 

helseområdet til  

kommunene. Dette framstår som samfunnsøkonomisk riktig, og i tillegg er 

det en stor  



egenverdi i å kunne gi et best mulig tilbud i eget nærmiljø. Kommunene 

rår over en stor  

bredde av oppgaver og virkemidler, fra den grunnleggende 

samfunnsplanleggingen til  

det å yte tjenester fra vugge til grav, har både nærhet til og kunnskap 

om befolkningen,  

og evne til fleksibilitet og god ressursutnyttelse. 

 

* Lovutkastet er svært uklart når det gjelder ansvarsforhold og 

finansiering. Nesodden  

kommune frykter at vi vil bli pålagt ansvar for kommunal medfinansiering 

uten å få  

midler til dette. Vi kan ikke påta oss nye oppgaver som i dag utføres av  

staten/helseforetakene uten sikkerhet for at de fullfinansieres. 

 

* Kommunenes ansvar når det gjelder tiltak rettet mot rehabilitering 

(sosial, psykososial,  

medisinsk og arbeidsrehabilitering) er ikke klargjort i lovforslaget.  

 

* Nesodden kommune støtter at man har valgt å innrette dette som en 

rammelov og ikke  

en rettighetslov. 

* I den felles høringsuttalelsen fra Follo-kommunene beskrives det 

som et problem at  

kommunene må samarbeide om å løse deler av de nye oppgavene. Det heter 

videre at  

det kan diskuteres om oppgaveoverføringen først bør gjøres etter at 

kommunene frivillig  

eller etter pålegg er slått sammen til større enheter (kap. 6 ’Samarbeid 

mellom  

kommuner og regionale helseforetak’, nederste prikkpunkt på s. 6). 

Nesodden kommune  

mener derimot at kommunene har tilstrekkelig gode muligheter for å 

etablere fleksible  

interkommunale samarbeid om de mer spesialiserte delene av de nye 

oppgavene, og  

kan ikke se at kommunesammenslåing er noen forutsetning for å lykkes med 

reformen. 

 

Dette er en svært viktig sak for kommunene, og den korte høringsperioden 

omkring jul gjorde  

det svært vanskelig å få behandlet dette i tide i de folkevalgte organene 

som skal behandle en  

slik sak. Jeg forutsetter derfor at departementet tar formannskapets 

vedtak inn i den  

høringsuttalelsen fra Nesodden kommune som ble sendt innen fristen. 
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