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FORSLAG TIL KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV – 
HØRINGSSVAR FRA SØR-TROMS REGIONRÅD 
 
Sør-Troms regionråd, som består av kommunene Bjarkøy, Gratangen, 
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland, viser til 
uttalelser gitt av medlemskommunene og Kommunenes Sentralforbund, og 
vil understreke følgende: 
 

• Det forutsettes at planen legger til grunn fullfinansiering av nye 
oppgaver/ansvar som tillegges kommunene. 
 

• Finansiering av forebyggende virksomhet og tiltak bør finansieres 
særskilt. 
 

• Det forutsettes videre at de endringene nye lovene medfører innføres 
gradvis. Oppgavene må være tilpasset den enkelte kommunes 
mulighet til å ivareta disse. Den enkelte kommunes muligheter og 
begrensninger må defineres i lokale avtaler mellom kommune og 
helseforetak. 
 

• Ordningen med statlig refusjon for ressurskrevende brukere har store 
mangler og skjevheter. Bl.a. bør aldersgrensen på 67 år fjernes. Vi 
forutsetter at denne gjennomgås og justeres. 
 

• Sør-Troms regionråd ser hensikten med å innføre kommunalt ansvar 
for utskrivningsklare pasienter. Dette forutsetter at 
forskriftsfeststingen av prosessen fordeler definisjonsmakta for hvilke 
pasienter som er utskrivningsklare til hvilken tid, mellom sykehus og 
kommunehelsetjenesten. Det forutsettes også at midlene som i 
denne sammenheng skal overføres fra helseforetak til kommuner, 
overføres etter den vanlige fordelingsnøkkelen i det kommunale 
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inntektssystemet og ikke etter historiske/faktiske tall. 
 

• Sør-Troms regionråd mener at tiltroen til et uhilda og likeverdig 
avtalebasert samarbeid mellom kommuner og helseforetak er for 
sterkt. Statusforskjellene mellom avtalepartene er svært stor, og 
uten at dette kompenseres med styrkende tiltak eller en forfordeling 
av primærhelsetjenesten på kompetanse- og økonomisiden, vil 
avtalene ikke få den ønskede effekt. 

 
 
 
 
Med hilsen 

   
Eva Ottesen      Trine-Lise W. Fossland 
Leder av regionrådet og ordfører i Gratangen  daglig leder 
 
Helge Eriksen  Ordfører i Harstad 
Lillian Hessen   Ordfører i Kvæfjord 
Eddmar Osvoll   Ordfører i Bjarkøy 
Ivar B Prestbakmo  Ordfører i Salangen 
Marit Johansen   Ordfører i Ibestad 
Viktor Andberg   Ordfører i Lavangen 
Svein Berg    Ordfører i Skånland 
  


