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Høring – Forslag til endring i helseforetaksloven  

Pensjonistforbundet viser til departementets høringsbrev av 22.12. 2011. Svarbrev sendes 

også til postmottak@hod.dep.no 

Pensjonistforbundets uttalelse er på vegne av de samarbeidende organisasjonene 

Telepensjonistenes landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets 

Pensjonistforbund, LO- Stats pensjonistutvalg, Postens pensjonistforbund, Statens veivesen 

pensjonistforbund og Fagforbundet.  

Pensjonistforbundet og de samarbeidende organisasjoner er positive til høringsforslagets 

foreslåtte endringer i helseforetaksloven. Endringer i helseforetaksloven som foreslås i av 

departementet, er kun mindre justeringer og tilpasninger i lovverket. Det er stort sett regler 

som i allerede dag er praktisert som nå blir formalisert i lovverket.  De vil derfor ikke få store 

konsekvenser for helseforetakenes fremtidige styring.  Pensjonistforbundet kun noen få og 

generelle kommentarer til høringen.  

 I høringens innledning trekker departementet frem noen positive utviklingstrekk som 

har skjedd i spesialisthelsetjenesten de siste 10 årene. Disse brukes deretter som en 

begrunnelse for at foretaksmodellen videreføres. Pensjonistforbundet mener at dette 

er en tvilsom analyse, og at utviklingen ville ha kommet «nesten» uansett 

styringsmodell. I beste fall kan man si at foretaksmodellen ikke har vært til hinder for 

utviklingen. 

 

 Foreslåtte endringer er også en klargjøring av statens ansvar som eier av foretakene. 

Pensjonistforbundet er positiv til høringens forslag om rapporteringsmøter med 

departementet – som aktiv bør påse at lover, budsjettvedtak og regelverk overholdes.  

 

 I § 2 er det tatt inn en bestemmelse om at de regionale helseforetak skal planlegge, 

organisere og samordne virksomheten i helseforetakene de eier. Pensjonistforbundet 

ser på dette som presiseringen av de regionale foretakenes styringsrett og plikt som 

eier, og som en oppfordring om å delta mer aktivt i de enkelte helseforetaks 

virksomhet.  Vi ser på dette som positivt fordi våre erfaringer viser at noen av 

vedtakene som fattes på regionalt nivå ikke blir fulgt opp på det enkelte foretaks nivå. 

Dette kan nok også forklares med at det ofte er økonomisk kontroll som etterspørres. 

Det etterspørres, i mindre grad, om helsetjenestene blir gitt i forhold til vedtak.  

Endringene i lovbestemmelsen vil gi større kontroll til eieren på dette punktet.  
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 I høringsforslaget er det inntatt bestemmelser om internrevisjon. Dette vil  være et 

sentralt ledd inn i de regionale helseforetakenes virksomhet. Ved aktiv 

revisjonsvirksomhet kan ulikheter mellom de enkelte helseforetaks virksomhet og 

uregelmessigheter i driften oppdages. Dette er svært viktig for at ventetider skal 

kunne reduseres og uheldige hendelser med feil behandling skal unngås.  

 

 Pensjonistforbundet ønsker en klarere definering av hva som egentlig er 

«spesialisthelsetjeneste». Grunnen til at vi etterspør en drøfting rundt dette er den litt 

uklare situasjonen rundt oppbyggingen av distriktsmedisinske senter som overtar 

etter spesialisthelsetjenestene - og der hvor spesialistene skal være ansvarlige, men 

hvor helsetjenestene som leveres skal være kommunale eller interkommunale.  

 

 Pensjonistforbundet vil bemerke at høringsnotatet ikke tar opp to sentrale spørsmål i 

forbindelse med den fremtidige organiseringen av helseforetakene: A: De regionale 

helseforetakenes ressursbruk og oppgaver B: Styrenes oppgaver og funksjon. Det er 

viktig at disse sentrale spørsmålene blir grundig gjennomgått og fremlagt til ny 

vurdering og behandling av sentrale myndigheter. Det er snakk om store ressurser 

som helsevesenet forvalter. I tillegg er dette behov som vil endre seg med utviklingen 

i samfunnet.  
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