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HØRINGSUTTALE –  
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSPROG RAM OG 
ENDRINGER I SYSVAK-REGISTERFORSKRIFTEN 
 
Meland kommune støtter forslaget om at kommunene skal tilpliktes å tilby pandemivaksine når 
nasjonale fagmyndigheter anbefaler det.  

Meland komune vil også påpeke at høringsfristen på 2 uker er for kort til å få høringen 
behandlet politisk på vanlig måte i kommunen. Massevaksinasjon har vært planlagt lenge og 
det burde ha vært mulig for HOD å presentert forskriften tidligere. Ikke minst den økonomiske 
siden av saken burde kommunene fått anledning til å behandle nærmere. 

 
Beregning av egenbetaling på kr 50 pr vaksinedose er langt lavere enn kommunens beregnede 
utgifter til massevaksinasjon. Departementes beregninger baserer seg på anslåtte kostnader for 
kommunen for gjennomføring av HPV-vaksinasjonsprogrammet fra 2009/2010. HPV-vaksinen 
kan planlegges satt gjennom et skoleår, under normale omstendigheter, og der de som mottar 
vaksinene allerede er samlet (på skolen).  
 
Pandemivaksine til hele befolkningen krever et helt eget apparat som må etableres for 
massevaksinasjonsformål. I kommunens planverk er det lagt inn betydelig bruk av utvidet 
arbeidstid, utvidet åpningstid og bruk av eksternt lokale. Dette for å kunne tilby rask vaksine til 
hele befolkningen. Dette vil medføre betydelige ekstrakostnader for kommunen. Det er også pr 
i dag usikkert hvilken vaksinasjonsdekning som oppnås. I nasjonale spørreundersøkelser har ca 
1/3 av befolkningen gitt uttrykk for at de ikke vil ta i mot tilbudet om vaksinen. Dette vil føre 
til svekket inntjening for kommunen, samtidig som kommunen pålegges å ta høyde for full 
vaksinasjonsdekning. 
 
I det vanlige influensavaksinasjonsprogrammet har kommunen de siste årene beregnet ca kr 90 
i arbeidskostnader pr vaksinedose. For pandemisituasjonen har vi beregnet en kostnad på kr 
100-150 pr vaksinedose, avhengig av oppmøtet.  
For Meland kommune (6500 innb.) regner vi med brutto kostnader til gjennomføring av 
massevaksinasjon på ca kr. 800.000, eksklusive administrativ tidsbruk. Med en dekningsgrad 
på ca 60% og egenandel på kr. 50; vil dette gi inntekter på ca kr. 400.000 for 2 doser 
pandemivaksine.  
 



Med departementets forslag vil Meland kommune måtte hente inn kr ca 400.000 fra andre 
kommunale tjenesteområder for å gjennomføre pålegget om massevaksinasjon. Meland er 
Robek-kommune, og merutgiftene vil for det meste måtte dekkes inn gjennom et redusert 
kommunalt tjenestetilbud. 
 
 
Konklusjon:  
 

- Meland kommune trenger en inndekning på minst kr 100 pr vaksinedose for å dekke inn 
utgiftene knyttet til massevaksinasjon. Det mest praktiske vil være at egenbetalingen 
settes til kr 100 pr gitte vaksinedose. 

 
- Dersom HOD ønsker å holde egenbetalingen på et lavt nivå, forutsettes at kommunens 

merutgifter blir refundert fra Staten. Tilskuddet kan f.eks. gis som et standardtilskudd 
basert på opptelling av gitte vaksinedoser, som en refusjonstakst gjennom f.eks. 
Normaltariffen (der taksten kreves inn av kommunen), eller et engangs 
”massevaksinasjons-tilskudd” til kommunene basert på folketallet.  

 
- Denne høringsuttalelsen er pga kort høringsfrist ikke politisk behandlet. Uttalelsen er 

utarbeidet av administrasjonen i samråd med ordføreren. 
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