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innovasjon og

i helsesektoren.

KS registrerer at hovedfokuset i satsingen så langt har handlet om behov som er forankret i
spesialisthelsetjenesten,
og med næringsutvikling som viktig element i ønsket resultat. I evalueringen
tas det til orde for at det er viktig å innlemme kommunene i sterkere grad i fortsettelsen.
Anbefalingene synliggjør nye muligheter for kommunene. Dette er isolert sett interessant fra
kommunenes ståsted. KSer imidlertid også opptatt av å se helheten i de ulike sakene som nå "rører
seg" i skjæringspunktet mellom innovasjon, helse og omsorg.
KS har i tillegg til disse høringsdokumentene
nylig mottatt høringen på NOU 2011:11 Innovasjon i
omsorg. KS er derfor opptatt av at disse må ses i sammenheng. I forbindelse med "Innovasjon i
omsorg" vil vi ha en omfattende høringsrunde hos våre medlemmer, som vil danne grunnlag for vår
politikk på området framover.
På bakgrunn av dette ønsker vi derfor ikke å komme med altfor konkrete tilbakemeldinger på
anbefalingene i denne høringen nå, men komme tilbake til detaljene på et seinere tidspunkt.
KS vil imidlertid på generelt grunnlag peke på følgende elementer
arbeid med innovasjon:
1•

som har betydning for vårt videre

Å finne nye innovative løsninger er en avgjørende faktor for at kommunene
opprettholde

god kvalitet på sine tjenester og møte utfordringene

i framtida

skal kunne
på en god

måte. KS er i sitt arbeid med innovasjon tydelig på at innovasjon i kommunesektoren

ikke

må knyttes til en sektor alene, men at innovasjon skal foregå i alle ledd av
kommuneoppdraget

og at virkemiddelapparatet

ikke imot at en sektor er frontløper,

tar hensyn til dette. Når dette er sagt er vi

så lenge det ikke skjer på bekostning av

helhetsperspektivet.

2.

For KS er det viktig å se omsorgssektoren
spesialisthelsetjenesten.
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som et selvstendig felt, ikke "lillebroren"

Dagens virkemiddelapparat

Bankgiro
Org. Nr.

8200.01.65189
971 032 146

til

er rettet mot spesialisthelsetjenesten

lban:

N063 82000165189

og næringslivet.

Dette slås også fast i evalueringen.

nytt virkemiddelapparat

Ressursbruken knyttet til forskning og et

må tilpasses kommunesektorens

behov.

KS vil på bakgrunn av disse vurderingene komme tilbake til en mer omfattende uttalelse angående
innovasjon i helse og omsorgssektoren når Hagen-utvalgets utredning skal besvares.
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