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Tydal kommune-høringsuttalelse til forslag om nye forskrifter-ny lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Tydal kommune har følgende uttalelse til forslag til nye forskrifter knyttet til ny lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester: 

 

 

1. Tydal kommune er 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. 

 

2. Tydal kommune mener begrepet utskrivningsklar er dårlig definert og bør defineres bedre i ny 

forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 

Det forutsettes at de økonomiske rammene for kommunene justeres i henhold til endret 

praksis fra sykehusene. 

 

3. Tydal kommune mener det er avgjørende for å lykkes med samhandlingsreformen at 

fastlegeforskriften endres og at legenes ansvar tydeliggjøres. En mener at takstene som 

regulerer legenes aktivitet og inntjening også bør endres for å sikre motivering til å bidra 

positivt til å nå målsettingene i samhandlingsreformen. 

 

4. Tydal 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 

presiseres at utskrivelse skal varsles pasientens hjemkommune på dagtid. 

 

5. Medfinansieringen som er skissert kan føre til mer samhandling og et bedre pasientforløp. 

Tydal 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. 
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6. Tydal kommune mener at det bør innføres en refusjonsordning kommunene imellom for 

helse- og sosialtjenester som ikke er øyeblikkelig hjelp. Kommunen mener det er en grei 

presisering at det ikke kan kreves refusjon for tjenester kommunene ikke på forhånd er enige 

om.  

 

7. Tydal 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.  

 

8. Tydal 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. 

 

9. Tydal kommune mener Forskrift om felles trivselsordning bør videreføres. Aktivitet, kultur 

og trivsel er viktige faktorer som det er viktig å prioritere høyere ved institusjoner.  

 

10. Tydal kommune mener institusjoners disposisjonsrett over kontantytelser fra folketrygden 

bør videreføres og foreslår at forslaget som subsidiært er framlagt blir gjort gjeldende. 

11. Tydal 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.  

12. Tydal 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. 

13. Tydal kommune mener at eventuelle økte utgifter til å ha flyktningmottak i egen kommune, 

som følge av ny Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder 

seg i riket, må kompenseres fullt ut. 

 

 

Til pkt 6 har Tydal kommune følgende anmerkning:  

Tydal kommune mener at det er urimelig at det ikke kan kreves refusjon fra bostedskommune når det 

gjelder helse- og sosialtjenester som ikke er øyeblikkelig hjelp. En videreføring av dagens ordning på 

dette området kan gi små kommuner, som hyttekommuner gjerne er, store uforutsette utgifter. I dag 

er denne rettigheten ikke spesielt godt kjent i befolkningen, men det er trolig at kravet til tjenester i 

forbindelse med opphold i fritidsbolig vil øke etter hvert. Dette også fordi at flere oppholder seg i 

fritidsboligene sine for lengre perioder enn hva som var tilfellet tidligere. Etterspørselen etter 

tjenester fra disse merkes allerede godt i en rekke kommuner. Det vil også gi store utfordringer å 

bygge opp et langt større tilbud i deler av året enn det en til vanlig har. En del hyttekommuner 

mangedobler sitt innbyggertall i høytider og ferier. Et slikt tilbud vil da måtte basere seg på innleid 

og forholdsvis dyr arbeidskraft. Et annet moment er at det i utkant-kommuner kan by på store 

problemer å skaffe nok riktig kompetanse. Det er riktig at turister og hyttebeboere medfører økt 

inntekt for kommunen, men ikke i en slik grad at det vil være mulig å kunne yte et tilbud tilsvarende 

det bostedskommunen kan gi. En kan ikke se at en ordning med refusjon mellom kommuner for 

helse- og omsorgstjenester gitt på dette grunnlaget blir mer byråkratisk enn andre ordninger. Det 

kreves også i dag refusjon for innbyggere som har fastlege i andre kommuner bl.a., og kommunene 

kjøper tjenester av hverandre uten at dette oppleves spesielt byråkratisk. Slike tjenester må ytes etter 

avtale med bostedskommune.  
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Tydal kommune mener derfor at det må innføres en refusjonsordning mellom kommuner når det 

gjelder helse- og sosialtjenester som ikke er øyeblikkelig hjelp. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Wesche Kvål 

fagsjef 

 

 

 

 

 

 

 


