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Høring av forslag til endringer i helseforetaksloven

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til Helse- og
omsorgsdepartementets (HOD) brev av 22.12.2011 om ovennevnte.

Høringsnotatet gir inntrykk av et ønske om rettsliggjøring av ulike sider ved
helseforetakenes virksomhet. FAD stiller spørsmål ved om en så detaljert lovregulering
kan redusere fleksibilitet og smidighet i styringsmodellen, med redusert handlings- og
styringsevne som resultat.

Et historisk sentralt tema knyttet til forvaltnings- og tjenesteutvikling og statlig eierskap
knytter seg til forholdet mellom statlig/sentral styring og lokal autonomi (jf. avsnitt
3.3). Dette har også vært et sentralt tema i reformutviklingen i sykehussektoren, jf.
NOU 1999:15Hvornærtskaldetvære?og i selve helseforetaksreformen. Helseforetaks-
modellen er også dels begrunnet i målet om lokal autonomi og lokal ansvarliggjøring.
Det synes uklart om de foreslåtte endringene i helseforetaksloven begrunnes i målet
om å tydeliggjøre det lokale ansvaret/virksomhetsansvaret, eller om endrings-
forslagene begrunnes i et mål om sterkere sentral styring. Dette bør være en viktig
avklaring i en sektor som har så sterk offentlig oppmerksomhet og hvor enkeltsaker og
alle typer saksforhold potensielt kan politiseres.

I punkt 4.6 drøftes organisering av nasjonale oppgaver innenfor rammen av
helseforetaksmodellen. Dette er et særlig viktig tema. Notatet refererer enkelte
oppgaveområder som må løses på nasjonalt nivå, men nevner ikke IKT. Etter FADs
oppfatning bør IKT-utviklingen i sektoren gis særlig oppmerksomhet i denne
sammenhengen. Det er en utfordring for helseforetakene spesielt, og for sektoren
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generelt, å sikre tilstrekkelig samordning og styring av IKT-utviklingen.
Samordningsutfordringene er tydelige både internt i og mellom helseforetakene, i og
mellom helseforetakene og øvrige aktører i helsetjenesten og mellom helsesektoren og
øvrige sektorer. Behovet for (digital)utveksling av informasjon mellom aktører i ulike
styringslinjer i helsesektoren og mellom sektoren og andre sektorer er tiltakende. FAD
mener at dette er problemstillinger som må tillegges vekt, og vi er i tvil om de foreslåtte
reguleringene er tydelige nok på adgangen til felles organisering og eierskap, jf. punkt
4.6 og § 42.Dersom forslaget innebærer adgang til vertikale eierskap på tvers av
regionalt helseforetak og helseforetak, bør det vurderes om dette ikke kan gjøre
styringsstrukturen enda mer komplisert enn tilfelleer i dag.
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