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Rådmannens innstilling 
Vedlagte høringssvar godkjennes og sendes Helse og omsorgsdepartementet. 
 
 
 
 
 
14.12.2010 Kommunestyret 
Møtebehandling: 
 
KST-087/10 Vedtak: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Re kommune avgir uttalelse i tråd med høringssvar i henhold 
til vedlegg til saken. Ordfører, varaordfører og kommunalsjef Mette G Halvorsen gis fullmakt til å 
justere uttalelsen i tråd med debatten i kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
25.10.2010 106587 Horingsbrev.pdf 
25.10.2010 106554 Hoeringsbrev.pdf 
29.11.2010 109108 Sammendrag helse- og omsorgsloven.pdf 
29.11.2010 109109 Sammendrag Folkehelseloven.pdf 
30.11.2010 109198 HØRINGSUTTALELSE FRA RE KOMMUNE..docx 
 
 
 
 
 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
1 I 18.10.2010 Det kgl. helse- og Høring - forslag til ny kommunal helse- og 



 Side 2 av 3 

omsorgsdepartement omsorgslov 
2 I 18.10.2010 Det kgl. helse- og 

omsorgsdepartement 
Høring - forslag til ny folkehelselov 

 
 
 
 
 
Faktaopplysninger 
 
Helse og omsorgsdepartementet sendte den 18. oktober på høring forslag til ny kommunal helse- 
og omsorgslov, samt forslag til ny folkehelselov. Høringsfristen er 18. januar 2010.  
KS BTV har utarbeidet forslag til sak og høringsuttalelse og Sandefjord kommune har laget en 
høringsuttalelse. Re kommune støtter begge disse uttalelsene. 
 
Planen er at de nye lovene skal vedtas i Stortinget våren 2011 for i iverksettes fra 01.01.2012. 
 
Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester legger til rette for at kommunene skal ta 

et større ansvar for pasienter som til nå har vært spesialisthelsetjenestens hovedansvar. 

Regjeringens intensjon er at forslagene til ny lov skal medføre økt aktivitet i kommunene: 
- Kommunen skal øke innsatsen i forhold til forebygging, tidlig intervensjon og tiltak mot 

unødvendig innleggelse av pasienter i sykehus, herunder også systemarbeid i forhold til 
oppfølging av disse plikter.  

- Kommunen skal ha økt innsats på samarbeid og samordning med andre kommuner, 
fylkeskommuner og helseforetak, herunder plikt til å inngå avtaler med helseforetak. 

- Kommunen skal etablere en egen pasient-koordinator til mennesker med behov for 
langvarige og sammensatte tjenester.  

- Kommunen kan få et ansvar for å opprette et tilbud om øyeblikkelig hjelp. Oppgaven vil kun 
gjelde for pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte 
omsorg for i stedet for innleggelse på sykehus. 

- Kommunens ansvar for å følge opp allmennlegetjenesten, herunder i forhold til kvalitet, 
presiseres. 

- Kommunen skal vurdere samarbeidsløsninger med helseforetak og andre kommuner, slik 
som lokal medisinske sentra. 

- Alle tjenester og organisering skal vurderes i forhold til en foreslått forsvarlighetsstandard. 
- Kommunene kan til en viss grad påvirke behovet for behandling av psykiske lidelser og 

rusmiddelavhengighet i spesialisthelsetjenesten.  
- Kommunen skal legge større vekt på rehabilitering.  

 

Forslag til Lov om folkehelse legger også et større ansvar på kommunene i forhold til følgende 

områder: 

- Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i 
kommunens helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer 
for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. 

- Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte 
kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter 
plan- og bygningsloven. 

- Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer.  
- Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir 

konkretisert slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den 
enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger 
tilgjengelig og understøtte kommunene. 
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- En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal 
planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i regional 
planstrategi. 

- De store folkesykdommene krever fornyet og samlet innsats i alle berørte sektorer. 
 
Vurdering og analyse 
Rådmannen har gått gjennom forslag til nye lover innenfor helse-, omsorgs- og folkehelseområdet 
og er positiv til at endringer i oppgaver for kommunen lovreguleres. 
 
Det er imidlertid svært viktig at de tjenesteområdene som reguleres og de nye pliktene som 
tillegges kommunene ikke påfører kommunene oppgaver som fører til store økonomiske utgifter og 
problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. 
 
Rådmannen vil også understreke viktigheten av at endringene som de nye lovene medfører må ha 
en gradvis innføring, slik at kommunen kan tilpasse sin organisasjon og drift til disse. 
 
Det er svært viktig at avtalene mellom kommunen og helseforetaket tar høyde for denne gradvise 
innføringen, fordi dette handler om de oppgavene kommunen skal ta et meransvar for og 
spesialisthelsetjenesten dermed et mindre ansvar. 
 
Rådmannen forutsetter at merkostnader som følge av nye oppgaver blir fullfinansiert fra statens 
side, samt at endringer i forhold til pasientforløp ikke iverksettes før kommunen er sikret 
økonomiske rammer for å imøtekomme endringene. 
 
De enkelte punkt under forslag til høringsuttalelser handler om de områder i lovforslagene som 
rådmannen mener er viktig for at kommunene skal være i stand til å gi innbyggerne en kvalitativ 
god tjeneste.  
 
Rådmannen vil avslutningsvis generelt understreke at det er en svakhet ved høringsnotatet og 
lovforslaget som sådan, at departementet vil forskriftsfeste mange viktige områder for kommunen 
og at disse forskriftene ved fremleggelse av forslag til ny lov ikke er klare. I herværende forslag er 
de viktigste konkrete lovendringene for kommunen kun referert til som at ”departementet kan i 
forskrift gi nærmere bestemmelser” (for eksempel gjelder dette utskrivningsklare pasienter, 
fastlegeordningen, øyeblikkelig hjelp, medfinansieringsansvar, klageadgang mv). Dette gjør det 
svært vanskelig å utarbeide en grundig og gjennomarbeidet høringsuttalelse. 
 
 
 

Re, 2.12.2010 
 

Trond Wifstad 
rådmann 

 Mette G. Halvorsen 
 kommunalsjef 
 


