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HØRINGSUTTALELSE -                                                                                          
KRAV OM AT KOMMUNER OG HELSEFORETAK SKAL AVTALE 
HVORDAN DE SKAL PLANLEGGE TJENESTER 

 Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet den 25. 
august 2020 med forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan 
de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.  

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) støtter forslaget om å legge til et nytt punkt i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd om krav til avtalens innhold. Det innebærer at 
samarbeidsavtalene som inngås mellom kommunen og det regionale helseforetak, skal inneholde 
en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle 
tjenestene. 

Det vises her til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 : « Helse- og omsorgstjenester for innsatte 
i fengsler i kriminalomsorgen: I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen, skal 
kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte».  

Det vises videre til omtale i Helsedirektoratets Veileder for helse og omsorgstjenester til innsatte 
i fengsel (2013, oppdatert 2016) om den lovpålagte plikt å inngå samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og regionale/ lokale helseforetak: «Samarbeidsavtaler skal bidra til at pasienter 
/brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Dette vil gjelde for 
rusproblemer, somatisk og psykisk helse. Avtale om samarbeid om helse- og omsorgstilbudet til 
innsatte i fengsel bør inngå som del av samarbeidsavtalen».   
 
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil av den grunn presisere at helsetjenester til innsatte i 
fengsel må være en del av samarbeidsavtalens innhold og planer. Særlig gjelder dette samarbeid 
mellom kommunehelsetjenesten og helseforetaket om å tilby spesialisthelsetjenester innen 
Psykisk helsevern (PHV) og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til innsatte i fengsel.  

Det anbefales også å utarbeide trepartsavtaler for kommuner med fengsel mellom helse- og 
omsorgstjenesten, helseforetaket og kriminalomsorgen. Begrunnelsen er blant annet at 
kriminalomsorgen i visse situasjoner bistår helsetjenesten i å utføre nøvendig helsehjelp på 
vegne av helseforetaket. Eksempelvis bistår fengslene ved utdeling og overvåking av 
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Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på tidspunkt hvor helse- og omsorgstjenesten ikke er 
til stede i fengselet. Samtidig er det viktig å etablere trepartsavtaler for å styrke samarbeidet 
generelt om innsatte og domfelte med psykiske lidelser, rusavhengighet og øvrige 
levekårsproblemer.  
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