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KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN  -  VERDIGHETSGARANTIEN

Ovennevnte sak ble behandlet i Helse- og sosialutvalgets møte 20.10.2009 sak 26/09 d.å. hvor
det ble fattet følgende vedtak:

Rådmannens innstilling til helse- og sosialutvalget:
Rådmannen anbefaler at helse- og sosialutvalget fatter følgende vedtak:

1. Sandefjord kommune gir høringsuttalelse til forslag til endringer i
kommunehelsetjenesteloven — verdighetsgarantien i tråd med saksutredningen.

2. I tillegg slutter Sandefiord kommune seg til KS' høringsuttalelse.
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Dato:
22.10.2009

Vidar Andersen (FRP) fremmet følgende lagt til i høringsuttalelsen fra Sandefjord kommune:

Høringsnotatet sier svært lite om de økonomiske konsekvensene for kommunen, men sier at
dette vil  være  avhengig av hvordan tjenestetilbudet i dag er utformet, og at departementet (HoD)
vil utrede konsekvensene nærmere. "Kommunen vil gjennom de frie inntektene bli kompensert
for merkostnader som følger av forslagene i lov og forskrift" (side 3 i høringsnotatet). Hva som
ligger i dette, og hva som er såkalte frie inntekter er uklart, men Sandefjord kommune forventer
at kommunene kompenseres for merkostnadene som følge av endringsforslagene i tråd med
Soria Moria II og avsnittet levende lokalsamfunn, hvor det heter:
"I samråd med kommunesektoren sikre en robust og bcerekraftig kommuneokonomi. De samlede
ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes, kvaliteten forbedres og vedlikeholdet
ivaretas. Alle nye pålegg eller reformer fullfinansieres."

Målet om en styrking av eldreomsorgen er positivt. Ressurskrevende brukere og deres rett til
verdig omsorg er en økonomisk utfordring for kommunene. Det framlagte statsbudsjett gir
ingen gode signaler om styrking på dette området, tvert i mot. Det er derfor ønskelig at forslaget
i statsbudsjettet reverseres og at tilskuddet gis for hele livsløpet også utover 67 år.
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Spørsmålet er om den foreslåtte lovendringen og utarbeidelse av ny forskrift er et tilstrekkelig
virkemiddel for å sikre en god og varig eldreomsorg. Helseretten vil fortsatt i stor grad være
preget av skjønnsmessige lovhjemler. Innrettning av kommunens tjenester og tilgjengelig
kapasitet er delvis styrt av politiske prioriteringer og den enkelte kommunes økonomi.
Departementet bør derfor for framtiden vurdere en rettighetsbasert eldreomsorg,

Det ble først votert over rådmannens innstilling pkt 1 med de 2 første avsnitt i Vidar Andersens
forslag til tillegg til høringen. Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over pkt. 2 i Rådmannens innstillingen som ble enstemmig vedtatt.

De ble deretter votert over siste avsnitt i Vidar Andersens forslag, som falt med 2 mot 9
stemmer. Mindretallet besto av Vidar Andersen(FRP) og Ellen S. Torp(FRP)

Helse- og sosialutvalgets vedtak:

1. Sandefjord kommune gir høringsuttalelse til forslag til endringer i
kommunehelsetjenesteloven — verdighetsgarantien i tråd med saksutredningen.

Helse- og sosialutvalget vil fremheve at høringsnotatet sier svært lite om de økonomiske
konsekvensene for kommunen, men sier at dette vil være avhengig av hvordan
tjenestetilbudet i dag er utformet, og at departementet (HoD) vil utrede konsekvensene
nærmere. "Kommunen vil gjennom de frie inntektene bli kompensert for merkostnader
som følger av forslagene i lov og forskrir (side 3 i høringsnotatet). Hva som ligger i
dette, og hva som er såkalte frie inntekter er uklart, men Sandefjord kommune forventer
at kommunene kompenseres for merkostnadene som følge av endringsforslagene i tråd
med Soria Moria II og avsnittet levende lokalsamfunn, hvor det heter:
"I samråd med kommunesektoren sikre en robust og bcerekraftig kommuneokonomi. De
samlede ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes, kvaliteten forbedres
og vedlikeholdet ivaretas. Alle nye pålegg eller reformer fullfinansieres.

Målet om en styrking av eldreomsorgen er positivt. Ressurskrevende brukere og deres
rett til verdig omsorg er en økonomisk utfordring for kommunene. Det framlagte
statsbudsjett gir ingen gode signaler om styrking på dette området, tvert i mot. Det er
derfor ønskelig at forslaget i statsbudsjettet reverseres og at tilskuddet gis for hele
livsløpet også utover 67 år.

2. I tillegg slutter Sandeord kommune seg til KS' høringsuttalelse.

Vedlagt følger kopi av sakspapirene.

Med vennlig hilsen
Sandefjord kommune
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C-jersti Harnes
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