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HØRINGSSVAR FRA RAUMA KOMMUNE TIL HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET 

Vedrørende ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forslag til ny Lov 
om folkehelse. 

Saken er behandlet i komité for utredninger i møte 17.0L11, med følgende vedtak: 

Det vises til høringsbrev og utkast til høringsdokumentene for forslag til nytt lovverk. 
Rauma kommune ser positivt på at statlige myndigheter fremmer forslag om en 
samordnet og helhetlig lovgivning for helse- og omsorgstjenestene mot framtid. Økt 
fokus'på helsefremmende ogforebyggende arbeid forankret i alle sektorer i 
kommunen ønskes velkommen. De foreliggende lovforslagene med kommunal frihet 
til organisering innen et "sørge - for - ansvar", profesjonsnøytralitet og harmonisering 
av ansvar og plikter for de ulike deltjenester, vil kunne bidra til økt grad av helhetiig 
tjenestetilbud til kommunens innbyggere. 

Rauma kommune støtter KS Møre og Romsdal sin høringsuttalelse til de 
framlagte lovforslag. Lovforslagene inneholder en framtidsrettet utvikling av 
organisering og ansvarsfordeling av helse- og omsorgstjenester. Som KS Møre og 
Romsdal ser imidlertid Rauma kommune utfordringer i at forslag til ny helse- og 
omsorgslov har hovedfokus på helseaspektet. Det sosialfaglige aspektet synes 
underordnet, dette med fare for pasientifisering og sykeliggjøring av 
tjenestemottakere og underordnet fokus på mestring. 

Rauma kommune støtter KS i vurderingen av Fylkesmannen som klageinstans. Dette 
vil sikre felles instans for klage og tilsyn etter det nye lovverket, og understøtte 
vektlegging av helhet som er grunntanken i lovverket. 
Som en mellomstor kommune ser Rauma utfordringer i å etablere kvalitetsmessig 
gode døgntilbud som erstatning for dagens spesialisthelsetjenester for en gruppe 
pasienter. Hvordan kommunens "sørge-for-ansvar" skal ivareta dette vil være 
avhenging av avklaring av hvilke, oppgaver og/eller pasientgrupper som skal ivaretas 
i kommunen, samt kompetanse- og finansieringsløsninger av tilbudene. 

Lovforslagene gir kommunene nye utfordringer knyttet til utvidet kommuneroUe, 
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administrative oppgaver, brukerrettede tiltak og endrede finansieringsmodeller. En 
stor del av utfordringene, som vil være avgjørende for kommunenes mulighet til å 
takle utfordringene er enda uavklart. Følgende punkter må konkretiseres og avklares 
nærmere før lovverket framlegges: 

• Finansiering av kommunenes økte oppgaver for å sikre kvalitet på tjenestene 
• Nærmere ansvars- og oppgaveavklaring mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommuner 
• Kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring for å møte nye oppgaver 
• Systemerter å sikre likeverdighet i definering og avtaleinngåelse mellom 

parter 
• Tydelig fokus på de helsefremmende oppgaver som overordnet strategi i 
videre planlegging* 
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