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Høring - Samhandlingsreformen -Høringsuttalelse

Meråker kommune viser til tilsendt høring når det gjelder forslag til endringer i eksisterende
forskrifter, og forslag til nye forskrifter som følge av Stortingets vedtak om ny Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester, samt endringer i en rekke andre lover.

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Meråker kommune.
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Høringsuttalelse fra Meråker kommune:

Meråker kommune mener det er viktig å følge opp nytt lovverk med presisering i
forskrifter. Meråker kommune har følgende uttalelse til forslagene til de nye forskriftene:

Meråker Kommune er svært bekymret for de økonomiske rammene knyttet til
gjennomføring av samhandlingsreformen. En frykter de økte rammeoverføringene som
er skissert ikke vil kompensere de økte kostnadene for kommunene fult ut.

Meråker kommune mener begrepet utskrivningsklar er dårlig definert og bør defineres bedre
i ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
Sykehusene vil kunne endre praksis ytterligere ved nedtrekk av budsjettrammer. Dette
vil kunne bety at de beregninger som legges til grunn for kommunenes økte
rammeoverføringer ikke er helt riktige.
Det forutsettes at de økonomiske rammene for kommunene justeres i henhold til endret
praksis fra sykehusene.

Meråker Kommune mener det er avgjørende for å lykkes med samhandlingsreformen at
fastlegeforskriften endres og at legenes ansvar tydeliggjøres. En mener at takstheftet med
takstene som regulerer legenes aktivitet og inntjening også bør endres for å sikre
motivering til å bidra positivt til å nå målsettingene i samhandlingsreformen.

Meråker kommune mener tidsfristene som foreslås satt for varsel til hjemkommunen ved
innleggelse i sykehus om behov for kommunal bistand etter utskrivning er innenfor en
rimelig grense for begge parter. Av hensyn til den praktiske gjennomføringen bør det
settes en begrensning på at utskrivelse skal varsles pasientens hjemkommune på dagtid.

Medfinansieringen som er skissert kan føre til mer samhandling og et bedre
pasientforløp. Meråker kommune mener det er en del usikkerhet rundt finansieringen.
kommunene burde fått ekstra overføringer utover det som er foreslått i 2012 for å ha en
mulighet til å bygge opp effektive tjenestetilbud i egen kommune eller i et
interkommunalt samarbeid.

Meråker kommune har ingen anmerkning til endringen i Norsk pasientregisterforskriften.
En vil likevel bemerke at staten kunne initiert til et kontrollsystem som kommunene kan
benytte seg av for å få oversikt over egen ressursbruk.

Meråker kommune støtter departementets videreføring av vederlagsforskriften med
forenklinger. Det burde vært ytterligere presisert hva som inngår i vederlaget og hva som
faller utenfor. Kommunen ønsker at departementet ser på mulighet til å innhente
opplysninger om inntekt på linje med Husbankens bostøttesystem, dvs, elektronisk for å
lette den kommunale saksbehandlingen.

Meråker kommune mener forskriften om felles trivselsordning bør videreføres. Aktivitet,
kultur og trivsel er viktige faktorer som det er viktig å prioritere høyere ved institusjoner.

Meråker kommune mener fordeling av kostnader mellom kommuner ikke har samme
betydning i dag som tidligere. Kommunen støtter departementets vurdering om at det
ikke er naturlig at andre enn bostedskommune skal dekke BPA, avlastning, støttekontakt



eller omsorgslønn. Kommunen mener det er en grei presisering at det ikke kan kreves
refusjon for tjenester kommunene ikke på forhånd er enige om.

Meråker kommune mener institusjoners disposisjonsrett over kontantytelser fra
folketrygden bør videreføres og foreslår at forslaget som subsidiært er framlagt blir gjort
gjeldende.

Meråker kommune har ingen anmerkning til forskrift om institusjon i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten, men ser viktigheten av en presisering av hva som er
institusjon og hva som faller utenom.

Meråker kommune støtter departementets syn på at det må tas individuelle hensyn i forhold
til dokumentasjonsplikten for personell som yter tjenester omfattet av helse —og
omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp

Meråker kommune er skeptisk til om det å ha flyktningmottak i egen kommune vil
påføre kommunen ekstra økonomisk belastning i forhold til ny forskrift om rett til helse-
og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i riket.

Meråker Kommune forutsetter at eventuelle økte kostnader kompenseres med økte
overføringer.

Meråker kommune støtter forslaget om konkretisering av koordinatorfunksjonen i nytt
lovverk. Koordinatorfunksjonen vil bli avgjørende for at arbeidet etter intensjonen til
samhandlingreformen skal bli vellykket.

Meråker kommune har ingen bemerkning til oppjustering av driftsavtalehjemler for
fysioterapeuter.


