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HØRINGSUTTALELSE  - FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG 
OMSORGSLOV 
 
 
Sosial – og omsorgsutvalget i Sørum kommune har vedtatt å sende følgende høringsuttalelse 
vedrørende forslag til ny kommunal helse og omsorgslov.  
 
Sørum kommune stiller seg positive til innholdet i den nye loven, og støtter lovens hovedintensjoner. 
Det vurderes som hensiktsmessig å samle rettigheter i pasientrettighetsloven, samt ha et felles 
tilsynsorgan og en felles klageinstans for tjenestene. 
 
Fokus rettes mot nye oppgaver og økte kostnader i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.  
 
Det er på det rene at kommunene vil få nye oppgaver på bakgrunn av endringer i ansvar og oppgaver 
mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten. Planen er at disse økte 
utgifter for kommunene, skal finansieres ved reduserte utgifter til spesialisthelsetjenesten. Etter vårt 
syn vil det være en risiko for at besparelsen i spesialisthelsetjenesten ikke vil være i et slikt omfang 
man her tar høyde for. Det er da en fare for at kommunen får nye oppgaver uten at disse finansieres. 
Det virker ofte som om spesialisthelsetjenesten er av den oppfatning at kommunen allerede har fått nye 
oppgaver (økt ansvar). 
 
Vi ønsker å bemerke at det i forarbeidet til loven presiseres at pasienter har rett til nødvendig helsehjelp 
fra spesialisthelsetjenesten. Denne retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av 
helsehjelpen og at kostnadene står i rimelig forventning til tiltakets effekt.  Det vil bety at  
spesialistheletjenesten kan avslå eller avslutte behandling der pasienten ikke kan forventes å ha nytte 
av helsehjelpen, eller at kostnader ikke er rimelige i forhold til forventet effekt. Dette medfører at 
pasienter med ulike behov, innen psykiatri og somatikk, som ikke kan behandles i 
spesialisthelsetjenesten, vil være et kommunalt ansvar og medføre kostnader for kommunene ut fra de 
hjelp kommunene vil være forpliktet til å gi (minstenorm og forsvarlighet). 
 
Loven legger opp videre opp til en bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig å presisere at det her er snakk om likeverdige 
parter, og at det ikke er sykehusene som skal styre samhandling etter sine behov og ønsker. 
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Intensjonene i reformen og nye lovverk er gode, men vår erfaring er altså at tidligere omlegginger 
mellom helsenivåene har medført kostnader for kommunene som ikke på noen måte er finansiert fullt 
ut fra statens side.  
 
Sørum kommune forventer at alle nye oppgaver som legges til kommunen finansiers fullt ut og ser 
dette som en forutsetning for en vellykket gjennomføring av intensjonene i samhandlingsreformen.  
 
Det forventes også at kommunene styrkes økonomisk rent generelt når det gjelder helse- og 
omsorgstjenester. Dette fordi det som følge av endringer i lovverket vil være flere innbyggere/pasienter 
som vil falle utenfor behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, men som vil være storforbrukere av 
kommunale tjenester. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Terje Kristiansen 
Rådgiver 
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