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HØRINGSNOTAT FRA RENNESØY KOMMUNE 
 
Helse og omsorgsdepartementet fremla den 18. oktober forslag til Ny Folkehelselov og ny Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester (tidligere Lov om sosiale tjenester, Lov om kommunehelsetjenester 
og Lov om folkehelse). I tillegg er grunnlaget for ny Nasjonal helse- og omsorgsplan lagt ut på nett. 
Dette er en samlet høring på disse dokumentene fra Rennesøy kommune. 
 
Hovedintensjonen med samhandlingsreformen fra statens side er å sikre et bedre koordinert tilbud til 
pasienter med behov for sammensatte tjenester over flere nivåer. Demografisk og teknologisk utvikling, 
lokale forutsetninger og tilgang til kompetanse tilsier at arbeidsdelingen mellom nivåene vil måtte endres 
over tid.   
 
Målene med samhandlingsreformen lagt frem av departementet er blant annet: 
- Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og forebyggende 

arbeid 
- Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av 

kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet 
- Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler 

og avtalte behandlingsforløp 
 
Rennesøy kommune er positiv til intensjonene og målene i samhandlingsreformen. 
Rennesøy kommune støtter KS høringsuttalelse i sin helhet, men vil kommentere/understreke noen av 
punktene. 
 
 
1. Hvilken myndighet er foreslått gitt til kommunene? 
Rennesøy kommune er enig i at det totalt sett er behov for sterkere kommunal styring av legetjenesten, og det 
endelige lovforslaget må avspeile det. Rennesøy kommune har i dag kommunalt ansatte fastleger. Dette 
oppleves som en styrke i samhandlingen, og det gjør at vi har gode muligheter for å få til løsninger i forhold 
til styring av legetjenesten. Det er viktig at fremtidige ordninger ikke svekker denne muligheten. 
 
 
2. Hvordan er ansvarsfordeling med hensyn til oppgaveløsning og beslutningskompetanse? 
 
Skal en kommune på vår størrelse ha mulighet til å vurdere hvor vi skal styrke eget tjeneste tilbud, og hvor vi 
skal samarbeide med andre kommuner er det avgjørende at ansvarsfordelingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir mer avklart. 
Kommunen erfarer at nærhet til brukeren er viktig for å få til et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. 
Kommunen ønsker og i fremtiden å stå fritt til å finne samarbeidsløsninger med andre kommuner som blant 
annet kan ivareta denne nærheten når dette er nødvendig 
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3. Hvordan er bruken av avtaler mellom kommuner og foretak? 
Ingen kommentarer utover KS høring. 
 
 
4. Hvilke nye oppgaver og plikter er foreslått for kommunene? 
Rennesøy kommune mener at det er viktig med en gradvis overføring av oppgaver og plikter til kommunen, 
og at kommunene blir satt i stand til å bygge opp sine tilbud før ansvaret overføres både faglig og økonomisk. 
 
 
5. Hvilke plikter gis kommunen i forhold til folkehelse? 
Rennesøy kommune har stort fokus på folkehelse og tidlig innsats.  Det er flott at dette fokuseres i lovs form. 
Kommunen vil påpeke at dette vanskelig kan følges opp uten at det får konsekvenser økonomisk og 
administrativt. Dette forventer kommunen vil følges opp med mer midler til kommunen. 
 
 
6. Hvordan er nye oppgaver og plikter foreslått finansiert?  
Rennesøy kommune vil understreke viktigheten av en forutsigbar finansieringsordning. Kommunen  
forventer at nye oppgaver ikke pålegges kommunene uten at det følger midler med. 
 
 
7. Hvilke utfordringer medfører forslagene innen kompetanse, forskning og IKT? 
En nærmere avklaring av ansvarsfordeling vil være viktig for planlegging av kompetansehevingen i 
kommunene.  
Rennesøy kommune ser det som viktig å ha et tett samarbeid med andre kommuner i forhold planlegging og 
oppbygging av kompetanse. Videre vil en se på løsninger for å utvide samarbeid om kompetanse nytting på 
tvers av kommunegrensene. 
 
Rennesøy kommune forutsetter at det satses sterkt på at alle aktører skal kunne følge de krav som er til 
elektronisk dokumentasjon og samhandling. Og at kommunene settes i stand til dette økonomisk. 

 
 

8. Hvordan kan samhandlingsreformen gjennomføres? 
Rennesøy kommune vil understreke at nye oppgaver må overføres gradvis. Det må være en forutsigbar og 
planlagt oppgave overføring, der oppgaver ikke overføres kommunen uten at en er satt i stand til å ta det 
ansvaret som det medfører faglig o 
Med hilsen 
 
 
 
Lillian Ydstebø 
kommunalsjef  
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