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Svar på høring - Refusjon mellom kommuner for utgifter til helse og omsorgstjenester

Hovedutvalg for helse og velferd har behandlet saken i møte 15.03.2017 sak 9/17

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for helse og velferds vedtak
Hovedutvalg for helse og velferd kan se utfordringene Helse og omsorgsdepartementet påpeker i sitt
høringsbrev om tidkrevende og kompliserte arbeidsprosesser mellom kommunene som følge av
gjeldende adgang til å kreve refusjon for oppholdskommune/vertskommune for pasienter som skrives ut
av institusjon.

Helse og omsorgsdepartementet tilkjennegir samtidig at dette kan medføre at enkelte kommune r kan
oppleve økte utgifter ved oppheving av refusjonsadgangen. Vi vil derfor understreke at dette kan bli
gjeldende for Skien kommune.

Det ene forholdet er knyttet til at Skien er vertskommune for store institusjoner som f.eks.
Borgestadklinikken, Skien Fengsel og andre store institusjoner. Forslaget vil medføre økt økonomisk
ansvar for de pasientene som ønsker å flytte til Skien og tilsvarende bortfall av forpliktelser for
innleggende kommuner.
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Det andre forholdet er knyttet til varslet innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter fra behandling i psykisk helsevern og rusomsorg. Forslaget til endringer i forskriften kan 
medføre at Skien kommune får det økonomiske ansvaret dersom pasienter ønsker oppholdskommunen 
som bostedskommune etter endt behandling. 
 
Dette tatt i betraktning gjør at vi er ambivalente i forhold til høringen, og vi vil derfor presisere at økning i 
de økonomiske rammene for gjeldene områder må vurderes, dersom ordningen slik den er i dag endres 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Guro Winsvold 
kommunalsjef 
3558 1514  
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