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MELDING OM POLITISK VEDTAK  -  HØRING - NY KOMMUNAL HELSE- OG
OMSORGSLOV

Fra møtet i Formannskapet den 13.01.2011, saksnr 4/11.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Tolga konmiune slutter seg til intensjonene om en helhetlig helse- og
omsorgstjeneste, og mener det (fortsatt) er riktig å ha en målsetting om at alle skal ha
et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig
økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og livssituasjon. Det er en positiv og viktig intensjon
at kommunene selv kan organisere sine tjenester ut fra lokale forhold og behov. Og det
oppleves ryddig at mye av den helhetlige tenkingen fra arbeidet med helselovene som
kom i 1999 videreføres (f. eks profesjonsnøytralitet og allment krav til forsvarlighet
knyttet til en pasientrettighetslov og en helsepersonallov).

2. Tolga kommune stiller seg allment skeptisk til hvilken grad det omfanget av formelle
samarbeidsavtaler, utstrakt bruk av felles retningslinjer og nye administrative nivåer
som foreslås (interkommunale løsninger, lokalmedisinske sentra og helsedirektoratet
som en egen "meklingsinstans" for avtaler) bidrar til bedring av tjenestetilbudet for
pasientene. Vi advarer mot en overbyråkratisering knyttet til ny lovgivning — en
lovgivning som skal bygge opp under prinsippene om lavest mulig omsorgsnivå
(LEON).

3. Tolga kommune mener at høringsnotatet omgår ressursproblematikken. Vi mener at
de økonomiske og administrative konsekvensene er vanskelig å overskue, men mener
at de vil bli betydelige og langt høyere enn antydet i høringen. Dette gjelder også
legetjenesten. Tolga kommune forutsetter reell fullfinansiering av helsetjenestene ved
en eventuell omlegging av ansvar / implementering av nytt lovverk.
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