
Prop. 138 S

(2009–2010)


Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)


Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse
og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for 

leger, psykologer og fysioterapeuter) 

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 4. juni 2010,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

Det foreslås at Stortinget gir departementet full
makt til å gjøre endringer i trygderefusjoner for le
gehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2010 
på grunnlag av eventuelle avtaler med Den norske 
legeforening, Norsk Psykologforening og Norsk fy
sioterapeutforbund. Forhandlingene med disse or
ganisasjonene er enda ikke avsluttet. 

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 
med forslag til eventuell bevilgningsendring. 

2 Forhandlinger om basistilskudd, 
driftstilskudd og takster for leger, 
psykologer og fysioterapeuter 

Avtalene om basistilskudd, driftstilskudd og takster 
for leger, psykologer og fysioterapeuter gjelder fra 
1. juli til 30. juni påfølgende år.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 
vedtok Stortinget å øke egenandelene for legehjelp 
og psykologhjelp med 4 pst. fra 1. juli 2010. Tryg
derefusjonene vil bli tilpasset dette. Økningen i ho

norartakstene som følge av eventuelle nye avtaler 
vil derfor få full virkning i refusjonsutgiftene. 

Forhandlingene mellom Den norske legefor
ening, staten, KS og de regionale helseforetakene 
om basistilskudd, driftstilskudd og takster for tids
rommet 1. juli 2010 – 30. juni 2011, startet i uke 22 i 
2010. Det samme gjelder forhandlingene om drifts
tilskudd og takster mellom Norsk Psykologfor
ening, staten og de regionale helseforetakene og 
mellom Norsk fysioterapeutforbund og staten og 
KS. Forhandlingene er p.t. ikke avsluttet. Partene 
tar sikte på å komme til enighet i løpet av juni. 

Spørsmålet om eventuelle endringer for folke
trygdens utgifter som følge av eventuelle nye avta
ler fra 1. juli med Den norske legeforening, Norsk 
Psykologforening og Norsk fysioterapeutforbund, 
kan derfor ikke legges fram for Stortinget til be-
handling i vårsesjonen. Et tema i forhandlingene 
med Norsk Fysioterapeutforbund er omlegging av 
finansieringsordningen, slik at det kommunale 
driftstilskuddet skal utgjøre en større del av fysiote
rapeutenes omsetning. Det kan da bli aktuelt å 
overføre midler fra folketrygden til kommunene. 
Det foreslås derfor at det gis fullmakt til å gjøre 
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endringer i trygderefusjonene og bevilgning til Helse- og omsorgsdepartementet 
kommunene som følge av de avtalene partene even
tuelt kommer fram til. Bevilgningssakene vil bli t i l r å r : 
lagt fram for Stortinget seinere. 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og 
omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for leger, 
psykologer og fysioterapeuter). 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r :


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgs
departementet (takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter), i samsvar med vedlagte forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2010 under 
Helse- og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for 

leger, psykologer og fysioterapeuter) 

I 
Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet får 
fullmakt til å gjøre endringer i bevilgningen til kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykolog
hjelp og fysioterapi fra 1. juli 2010 på grunnlag av eventuelle avtaler med Den norske legeforeningen, Norsk 
Psykologiforening og Norsk fysioterapeutforbund fra samme dato. 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Juni 2010 
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