
gILDEsKAL KOWWVWE

Helse og omsorgsdepartementet

Deres ref Var ref Arkivkode Saksbehandler Dato
11/47-2 031 GOO Even Ediassen 13.01.2011

SAMHANDLINGSREFORMEN  -  HØRINGSUTTALELSE FRA GILDESKÅL
KOMMUNE

Gildeskål kommune viser til departementets høfingsdokumenter og oversender med dette
kommunens høringsuttalelse.

Gildeskål kommune vil fremheve følgende tre områder som viktige for å lykkes i arbeidet
med innføring av reformen;

• Organisatoriske tiltak;
o Oppgavene som kommunen får ansvar for må være tilpasset den enkelte

kommunes mulighet til å ivareta oppgaven. Den enkelte kommunes muligheter
og begrensninger må defineres i lokale avtaler mellom kommuner og
helseforetak. Før inngåelse av lokale avtaler må det foreligge en økonomisk
kartlegging av konsekvensene, slik at kommunene er i stand til å ivareta de
oppgavene som de likeverdige parter blir enige om.

o Utarbeidelse av avtaler mellom kommune og foretak (sykehus) må gjøres med
bakgrurm i at det skal være to likestilte parter. Utarbeidelse av standard maler
for avtaler må betraktes som et godt hjelpemiddel for begge parter.

• Kompetanse;
o For å ivareta de oppgavene som skal overføres fra sykehus til kommune, må

det lages planer for å øke kompetansen/spesialisering i kommunene. Kostnader
til dette må dekkes av økte overføringer

o Det vil være behov for økt fokus på grunnutdanning, lærlingeordning og etter-
og videreutdanning for å ivareta behovet for kompetent arbeidskraft i årene
fremover. Dette må hensynstakes.

• Økonomi;
o Høringsdokumentene konklusjoner peker gjentatte ganger på at fiere av

oppgavene allerede ligger hos kommunene og at forslaget som sådan ikke vil
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For øvrig slutter Gildeskål kommune seg til det høringssvar som KS og
samhandlingsprosjektet -Sunnhet i Salten" har avgitt.

d hilsen

Walter Pederse
Ordfører

ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Gildeskål kommune er av
den oppfatning at det vil kreve ressurser på flere områder (både organisatorisk
og ikke minst kompetansemessig) for å innfri refoimens overordnede
målsettinger. Det vil derfor være en alvorlig feilvurdering å forutsette at
arbeidet med refotmen vil være uten kostnader for kommunene, også i
planleggingsfasen.

Even Ediassen
Rådmann

81111.
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