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Ny forvaltningsmodell for helserefusjonsområdet
- høring
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets

(HOD) brev av 16.03.2007 vedrørende ny

forvaltningsmodell for helserefusjonsområdet.

Det er besluttet at forvaltningsansvaret for helserefusjoner skal flyttes ut av Arbeids- o
velferdsetaten senest innen 2010 og organiseres som en del av sosial- og
helseforvaltningen i direkte styringslinje under Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD), jf. St.prp. nr. 66 (2005-2006) og Innst. S. nr. 205 (2005-2006).

Helserefusjonsordningen ligger i dag i Arbeids- og velferdsetaten. Den utgjør ca. 1700
ansatte (760 årsverk) og utbetalte 24 mrd. kroner i 2005.
Forn 'n s- o administras'onsde

artementet støtter HODs forsla

om full inte

erin

av helserefus'onsordnin en i Sosial- o helsedirektoratet modell A i HODs
høringsbrev). Dagens Sosial- og helsedirektorat (SHdir) med "bare" 442 årsverk, vil
dermed bli lillebror i sammenslåingen. Det kan bli krevende å integrere en så stor
organisasjon inn i en mindre. Men i likhet med HOD tror vi at denne modellen er best
av de tre alternativene i høringsbrevet. Det vil gi relativt klare styringsforhold i forhold
til Stortingets vedtak, og gode muligheter for samordning og effektivisering av de
helsefaglige og de helseøkonomiske miljøene, inkl. bl.a. innsatsstyrt finansiering.
Vi savner imidlertid en nærmere drøfting og beskrivelse av organisering og styring av
førstelinjen og de fremtidige regionale oppgjørsenhetene. Vil dette være gjenstand fo
ytterligere utredningsarbeid, ev. som en del av arbeidet med den digitale reformen? V
savner en mer inngående drøfting av dette i høringsbrevet.
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Selv om digitaliseringen av helserefusjonsordningen ikke er tema i høringen, vil vi
likevel gi enkort kommentar til det HOD skriver i kap. 3 i høringsbrevet:
Videre er det
igangsattprosesser knyttet til å digitalisere oppgaveløsningen
utvikle
(
elektroniske
tjenester
) og forenkle regelverk/rutiner på helserefusjonsområdet. Dette arbeid
er et som
har pågått i flere år, og som Arbeids- og velferdsetaten vil videreføre
inntil videre
. En slik

strategi kan ha mye for seg, særlig fordi NAVhar et stort og anerkjent IKT-miljømed
mye erfaringer og kunnskaper om helserefusjonsområdet. Imidlertid bør det ikke gå for
lang tid før Sosial- og helsedirektoratet, som ny ansvarlig organisasjon for
helserefusjonsordningen,

også får overta ansvaret for IKT løsningene på dette området.

Det er et innarbeidet styringsprinsipp i offentlig forvaltning at hver enkelt sektor og
virksomhet i størst mulig grad selv skal bestemme hvilke virkemidler de vil gjøre bruk
av for å oppfylle krav og forventninger fra overordnet myndighet. I en
overgangsperiode kan det være naturlig at SHdir kjøper IKT-støtte/driftsløsninger fra
NAV, men det bør ikke gis som en varig føring.

Vi forutsetter at de overordnede avklaringer på IKT-området vil få høy prioritet i
prosessen videre og at disse er i tråd med de overordnede prinsippene for IKT utvikling
i offentlig sektor jf. St. melding. nr. 17 (2006-2007).
Når det gjelderkap. 10.4 Økonomiske konsekvenser
minner vi om at det må forventes

personaladministrativekostnader
knyttet tilulike personaltiltakog virkemidlerved
geografisk flytting av virksomheten.
Med hilsen

Lars Owe Kristiansen (e.f.
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