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De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak til uttalelse:

1:  Økonomi og administrasjon:
Askøy kommune stiller seg i prinsippet positiv til å bidra til et mer effektivt og bedre
ressursutnyttende helsevesen til beste for pasienten og samfunnet ved  å  stille sin kompetanse og sin
organisasjon til disposisjon. Dette fordrer imidlertid at Staten legger forpliktende administrative,
faglige og økonomiske rammer og føringer som setter kommunen i stand til på lokale premisser å
påta seg dette ansvaret.

2: Fastlegeordningen:
Askøy kommune forutsetter at reformen legger til rette for nødvendig administrativ styringsrett
over de kommunale legeressursene.

3: Samarbeidsavtaler:
Askøy kommune forutsetter at reformen legger til rette for likeverdighet mellom
forvaltningsnivåene som grunnlag for inngåelse av samarbeidsavtaler bl.a. ved å tydeliggjøre
ansvarsfordelingen med hensyn til beslutningskompetanse og oppgaveløsning. Avtalene bør være
rettslig bindende og det bør etableres et forvaltningsorgan for tvistesaker.

4: Samfunnsmedisin:
Askøy kommune forutsetter at reformen sikrer kommunen nødvendig samfunnsmedisinsk
kompetanse bl.a. for å kunne bidra til målsettingen om at mer av helsetjenestene skal u«øres i
kommunen.

5. Øyeblikkelig hjelp:
Askøy kommune mener at kommunen bør får ansvar for å organisere et øyeblikkelig hjelp
døgntilbud al pasienter som trenger diagnostisering, behandling, pleie og omsorg innen det
ansvarsområdet som kommunen forplikter seg al.

6. Kvalitet og kompetanse:
Askøy kommune forutsetter at reformen legger til rette for formalisert forskning og fagutvikling
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med utspring i lokalmiljøet. Dette er en forutsetning for at kommunen skal kunne ivareta økte krav
til kompetanse og kvalitetsutvikling av tjenestene. Dette er også en forutsetning for at kommunen
skal kunne ivareta de økte krav som stilles til helseovervåkning og statistikk innen
folkehelseområdet.

7: IKT:
Askøy kommune støtter intensjonen om sømløs elektronisk samhandling i helsevesenet. Kommunen
forutsetter imidlertid at personvernet ivaretas og at refonnen tilføres tilstrekkelige ressurser på
alle plan til å gjennomføre intensjonene i den elektroniske samhandlingen.

8: Brukermedvirkning:
Askøy kommune støtter forslagene om en styrket brukerinedvirkning.

9: Læring og mestring:
Askøy kommune støtter forslagene om at kommunen skal påta større ansvar for habilitering og
rehabilitering innbefattet pedagogiske tiltak for bedring av den enkeltes mestringskompetanse.
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