
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar fra RIO  
en landsdekkende brukerorganisasjon 

på rusfeltet 
 

Høring om innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal 
avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å legge til et nytt punkt i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd. Forslaget innebærer at samarbeidsavtalene, som 
inngås mellom kommunen og det regionale helseforetak i helseregionen eller det helseforetak det 
regionale helseforetak bestemmer, skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner 
og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester. 

Forslaget er en oppfølging av Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–

2023 og regjeringens avtale med KS av 23. oktober 2019 om etablering av helsefellesskap. 
Formålet med lovendringen er å bidra til mer sammenhengende helse -og omsorgstjenester og 
bedre utnyttelse av ressursene i helse- og omsorgstjenesten gjennom felles planlegging. 

RIO støtter departementets forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd 
om at samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak skal inneholde konkrete beskrivelser 
av hvordan disse skal planlegges og utvikle tjenester sammen, samt avklaring av roller, men med 
et tillegg, om at det skal være et forpliktende samarbeid på alle nivåer. 

RIO ønsker i tillegg et punkt 14 med presisering av bruker- og pasientorganisasjonenes roller i 
samarbeidsavtalene mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, samt organisasjonens 
medvirkning i helsefellesskapenes planlegging av tjenester for å skape gode og sammenhengende 
tjenester til det beste for brukere og pasienter. 

Brukermedvirkning på systemnivå er en sentral del av det å utvikle og forbedre tjenestene slik at 
disse når, og treffer brukerne/pasientene bedre. RIO ønsker derfor et krav om brukermedvirkning 
i helsefellesskapene, og presisering av viktigheten i at bruker og interesse organisasjonene er 
deltakende i det plan- og utviklingsarbeidet som skal være mellom kommuner og helseforetak. 
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