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Høringsuttalelse ang Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, forslag til ny
Lov om folkehelse, samt grunnlag for ny nasjonal helse- og omsorgsplan

Saksopplysninger

Regjeringen la i juni 2009 frem stortingsmeldingen om samhandlingsreformen. Reformen trer i kraft
fra 1. januar 2012. Ny lov om folkehelse, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og
grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan er nå sendt ut på høring med høringsfrist 18. januar
2011.

Vedlagt følger to dokumenter som kan være til hjelp for kommunene i arbeidet med
høringsuttalelsene. Det første er høringsdokumentet vedtatt av KS Hovedstyre 3.12.10, der
medlemmene anbefales å legge vekt på følgende i sine uttalelser:

"KS anbefaler at kommunene/ fylkeskommunene i sitt høringsarbeid vektlegger følgende element i
forhold til det utsendte lovforslaget fra departementet:

- Støtte vektleggingen av kommunal organisasjonsfrihet i høringsutkastet.
- Understreke behovet for klarere avgrensing av statlig styringsrett i det endelige lovforslaget.
- Forutsette at en kommunal medfinansieringsmodell kombineres med mekanismer for å begrense

enkeltkommuners finansielle risiko.
- At de økonomiske konsekvensene for kommunene må kartlegges bed e, og at økte kostnader

forutsettes fullfinansiert."

KS skriver at vedlagte dokument gir en grundig gjennomgang av høringsforlagene og vil være et godt
utgangspunkt for arbeidet med egne uttalelser. KS peker på at det er selvsagt også mulig å slutte seg til
uttalelsene i dokumentet i sin helhet.

Det andre dokumentet som er vedlagt er utarbeidet for KS'ene i Midt-Norge av rådgiver Ottar Vist og
en gruppe fagsjefer mv i Sør-Trøndelag. Det er gjort noen få tilpasninger til Møre og Romsdal i
dokumentet. Dette dokumentet støtter godt opp om hovedstyrets uttalelser, men er kortere, og kan også
brukes delvis eller i sin helhet som grunnlag for uttalelse fra den enkelte kommune.



Når det gjelder høringsfristen som er 18.1.11 har som kjent KS forsøkt å få denne utsatt, men det har
så langt ikke lyktes.

Vurdering

Nesset kommune har ikke prioritert ressurser til å gjennomgå alt det materiell som er oversendt i
forbindelse med forslag til nye lover. Vi har imidlertid vært representert på flere samlinger der
Samhandlingsreformen og forslag til nye lover i den forbindelse har vært tema.

Det er ikke noen spesielle særtrekk ved Nesset kommune som gjør at vi ikke kan slutte oss til den
høringsuttalelsen som KS Møre og Romsdal har sendt inn.

Rådmannens innstilling

Nesset kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra KS Møre og Romsdal i forbindelse med forslag til
ny lov om folkehelse, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og grunnlaget for ny nasjonal
helse- og omsorgsplan.

Behandling i Nesset formannskap  -  20.01.2011

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap  — 20.01.2011

Nesset kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra KS Møre og Romsdal i forbindelse med forslag til
ny lov om folkehelse, ny lov for kommunale helse- og omsorgstjenester og grunnlaget for ny nasjonal
helse- og omsorgsplan.


