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Høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny helse- og omsorgslov og ny
folkehelselov.

Målselv kommune har gjennom samarbeid i Midt-Troms regionen arbeidet aktivt med
høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet både på politisk og administrativt nivå.
Midt-Troms regionråd har utarbeidet en høringsuttalelse fra regionen. Denne stiller Målselv
kommune seg bak.

Målselv kommune er med i et legevaktsamarbeid med 3 andre kommuner, Bardu, Salangen og
Lavangen. Det siste året har vi i tillegg til legevaktsamarbeid, også samarbeidet om andre deler
av helse- og omsorgstjenestene i lys av Samhandlingsreformen. Dette kommunesamarbeidet
kommer også med en høringsuttalelse på ny helse- og omsorgslov som Målselv kommune stiller
seg bak.

I tillegg til høringsuttalelsene fra Midt Troms regionråd og kommunesamarbeidet med Bardu,
Salangen og Lavangen, ønsker Målselv kommune å forsterke noen punkter som vi anser å være
spesielt viktig for oss.
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1. Tidsperspektiv for reformarbeidet.

Vi opplever at det har vært kort høringsfrist på en så viktig sak som dette er for kommunene.
Høringsnotatet er stort og omfattende og det er behov for tid og ressurser for å kunne sette seg
inn i dette viktige materialet. En høringsfrist på 3 måneder i en periode hvor administrasjonen og
politikerne i kommunene jobber med viktig budsjettplanarbeid, oppleves som veldig knapp for å
sikre en kvalitetsmessig god behandling.

Vi opplever at mange forhold knytta til reformen fortsatt er uklart og ikke godt nok bearbeidet.
Vi tenker at det kan bli for kort tid fram til 1. januar 2012 til å kunne utarbeide og kvalitetssikre
nødvendige konkretiseringer i regelverket. Vi mener derfor at det ikke vil  være forsvarlig å
implementere reformen for fullt fra denne dato. Vi mener at det vil  være fornuftig med en gradvis
innføring av reformen og/eller en begrenset utprøving før man innfører i full skala.

2. Finansiering

Kommunal medfinansiering

Vi stiller oss bak Midt-Troms regionråd sin vurdering som sier at vi ikke ønsker en full
innføring av kommunal medfinansiering fra 1. januar 2012 og at det er behov for å utrede
finansieringsmodellene videre. Vi opplever at det er vanskelig å skulle velge mellom de to
foreslåtte modellene på nåværende tidspunkt. Det oppleves ikke uproblematisk å skulle
velge en modell for medfinansiering som er aldersbasert. HOD sier i høringsnotatet at
arbeidet med å utrede kommunal medfinansiering ikke er ferdig på det tidspunktet notatet
ble sendt ut. Vi forstår dette slik at det er behov for ytterligere utredning av dette punktet.
Dersom vi likevel må velge, mener vi at den ordningen som vil  være mest oversiktlig,
forutsigbar og påvirkningsbar for Målselv kommune, er ordningen som skiller på 80 år.

Utskrivingsklare pasienter

Vi mener som Midt-Troms regionråds uttalelse sier, at prisen for utskrivingsklare
liggedøgn må bestemmes sentralt og ikke overlates til forhandlinger. Dersom man ønsker
at kommunene skal etablere egne ordninger for å ta imot utskrivingsklare pasienter, må det
ligge et økonomisk insentiv i prisen pr liggedøgn. Vi mener at tildeling av økonomi i
forhold til utskrivingsklare pasienter må skje med bakgrunn i nølder for kommunenes
inntektssystem og ikke med bakgrunn i historiske tall.

Fullfinansiering

Den nye reformen vil medføre mange nye utfordringer for kommunene. Vi ønsker å
forsterke viktigheten av at refonnen fullfinansieres slik at vi kan få de ønskede effekter for
innbyggerne i kommunen. Vi mener at det foreliggerligger mange utfordringer utenom det
som handler om økonomi til å drifte kommunale senger. Dette i seg selv fordrer lokaler og
utstyr og personell. I tillegg vil det ta tid og ressurser å implementere det nye regelverket.
Opplæring og kompetanseheving er en viktig del av dette. Det må settes fokus på IKT
løsninger innen helse- og omsorgsfeltet. Det finnes mange etablerte systemer i dag, men vi
opplever at vi sammen med andre kommuner strever med å sette i verk pga manglende
kompetanse og ressurser.
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3. Rekruttering av fagpersonell

Målselv kommune sliter i dag med å rekruttere nødvendig personell innen helse og omsorg.
Dette gjelder spesielt leger og sykepleiere. Vi ser klart at dette blir en større utfordring når vi
både må ha mer personell med den kompetansen vi allerede har, i tillegg til personell med ny
kompetanse. Vi ønsker å signalisere til departementet at det er viktig å ha en overordna plan
for hvordan man skal skaffe nok personell til distriktskommuner slik at vi kan ivareta de nye
oppgavene i kommunen.

Med hilsen

VVY.
VigkOFossum Endal
Ordfører Rådmann
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