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Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt 
 
Arkivsak: 11/81 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING - FORSLAG TIL NY KOMMUNAL 

HELSE- OG OMSORGSLOV  
 
Behandling: 
 
Jonas Eilertsen V, foreslo: 
”Nytt punkt 
Tromsø kommune mener det er avgjørende at det gjøres et arbeid for en ny kommunestruktur 
med færre, større og sterkere kommuner for at samhandlingsreformen skal kunne lykkes.” 
 
Svenn A. Nielsen AP/Svein M. Johansen SV, foreslo: 
” 1. Helse- og omsorgskomiteen slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til 
forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny folkehelselov og Nasjonal 
helse- og omsorgsplan. 
 
2. Som vedlegg til kommunens høringssvar legges høringsuttalelsen fra Tromsø Eldreråd 
datert 13.01.2011 
 
3. Helse- og omsorgskomiteen  er positiv til Samhandlingsreformen, ikke minst det 
folkehelseperspektiv den legger opp til. Utfordringen er imidlertid at dette vil kunne påføre 
kommunen innsatsutgifter/pukkelkostnader som ikke betaler seg før om 10 – 20 år, og skal 
man lykkes i dette arbeidet må staten være villig til å finansiere dette. 
 
4. Helse- & omsorgskomiteen i Tromsø vil peke på at forslaget til ny lov er uklar, særlig når 
det gjelder hvilke konkrete nye oppgaver kommunen skal pålegges og hvordan disse skal 
finansieres. Komiteen understreker at nye oppgaver som ikke fullfinansieres i realiteten vil 
svekke tjenestetilbudet, noe komiteen finner uakseptabelt. Helse- og omsorgstjenesten er 
allerede et sterkt presset område, ikke minst som følge av den demografiske utviklingen. Å 
pålegge tjenesten nye oppgaver som ikke fullfinansieres er ikke akseptabelt, jmfr. k.st. vedtak 
199/09 pkt. 3: 

 
Reformen medfører overføring av store oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen, og det er en grunnleggende forutsetning at økt kommunalt ansvar følges med 
tilstrekkelige ressurser før kommunen påtar seg de nye oppgavene. 

 
5. Helse- & omsorgskomiteen ser også at en for rask innføring av Samhandlingsreformen før 
nødvendig finansiering og organisering og kompetanse er på plass, vil kunne gi helt utilsiktede 
negative konsekvenser, og ber Regjering og Storting ta nødvendig hensyn til dette. Ikke minst 
handler dette om at kommunene må gis tid og ressurser til nødvendig rekruttering. 
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6. Helse- & omsorgskomiteen er skeptisk til en endring kommunens betalingsplikt for 
utskrivingsklare pasienter, og vi minner i den forbindelse om at mange pasienter som fra 
spesialisthelsetjenestens side ansees som utskrivningsklare, ikke er det i henhold til 
Departementets forskrift. (Eks. Epikrisetid) 
 
7. Helse- og omsorgskomiteen ber rådmannen ta kontakt med Universitetssykehuset i Nord-
Norge (UNN) med sikte på i samarbeid å etablere en avdeling for etterbehandling 
(intermediæravdeling) i forbindelse med utbyggingen av Otium. 
 
8. Samhandlingsreformen er en av de viktigste helsereformene i nyere tid. 
Tromsø kommune inviterer helseministeren til Tromsø snarest for et møte der også 
UNN inviteres.” 
 
Votering:  
Nielsen/Johansens forslag pkt. 1 til 5 enstemmig vedtatt. 
Nielsen/Johansens forslag pkt. 6 vedtatt med 7 (Nielsen, Ryeng, Bergli, Sørensen AP, 
Johansen SV, Sriharan Rødt, Bangsund H) mot 1 (Eilertsen V) stemme. 
Nielsen/Johansens forslag pkt. 7 enstemmig vedtatt. 
Nielsen/Johansens forslag pkt. 8 enstemmig vedtatt. 
Eilertsens forslag til nytt punkt fikk 1 (Eilertsen V) mot 7 (Nielsen, Ryeng, Bergli, Sørensen 
AP, Johansen SV, Sriharan Rødt, Bangsund H) stemmer og falt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
1. Helse- og omsorgskomiteen slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til forslag 
til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny folkehelselov og Nasjonal helse- og 
omsorgsplan. 
 
2. Som vedlegg til kommunens høringssvar legges høringsuttalelsen fra Tromsø Eldreråd 
datert 13.01.2011 
 
3. Helse- og omsorgskomiteen  er positiv til Samhandlingsreformen, ikke minst det 
folkehelseperspektiv den legger opp til. Utfordringen er imidlertid at dette vil kunne påføre 
kommunen innsatsutgifter/pukkelkostnader som ikke betaler seg før om 10 – 20 år, og skal 
man lykkes i dette arbeidet må staten være villig til å finansiere dette. 
 
4. Helse- & omsorgskomiteen i Tromsø vil peke på at forslaget til ny lov er uklar, særlig når 
det gjelder hvilke konkrete nye oppgaver kommunen skal pålegges og hvordan disse skal 
finansieres. Komiteen understreker at nye oppgaver som ikke fullfinansieres i realiteten vil 
svekke tjenestetilbudet, noe komiteen finner uakseptabelt. Helse- og omsorgstjenesten er 
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allerede et sterkt presset område, ikke minst som følge av den demografiske utviklingen. Å 
pålegge tjenesten nye oppgaver som ikke fullfinansieres er ikke akseptabelt, jmfr. k.st. vedtak 
199/09 pkt. 3: 

 
Reformen medfører overføring av store oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen, og det er en grunnleggende forutsetning at økt kommunalt ansvar følges med 
tilstrekkelige ressurser før kommunen påtar seg de nye oppgavene. 

 
5. Helse- & omsorgskomiteen ser også at en for rask innføring av Samhandlingsreformen før 
nødvendig finansiering og organisering og kompetanse er på plass, vil kunne gi helt utilsiktede 
negative konsekvenser, og ber Regjering og Storting ta nødvendig hensyn til dette. Ikke minst 
handler dette om at kommunene må gis tid og ressurser til nødvendig rekruttering. 
 
6. Helse- & omsorgskomiteen er skeptisk til en endring kommunens betalingsplikt for 
utskrivingsklare pasienter, og vi minner i den forbindelse om at mange pasienter som fra 
spesialisthelsetjenestens side ansees som utskrivningsklare, ikke er det i henhold til 
Departementets forskrift. (Eks. Epikrisetid) 
 
7. Helse- og omsorgskomiteen ber rådmannen ta kontakt med Universitetssykehuset i Nord-
Norge (UNN) med sikte på i samarbeid å etablere en avdeling for etterbehandling 
(intermediæravdeling) i forbindelse med utbyggingen av Otium. 
 
8. Samhandlingsreformen er en av de viktigste helsereformene i nyere tid. 
Tromsø kommune inviterer helseministeren til Tromsø snarest for et møte der også 
UNN inviteres.  
 
 
 
 
 


