
Service-  og utviklingsavdelingen

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak 200600804.1
Arkivnr. E: 113 G00
Saksbehandler Kjetil Drangsholt

Saksgang Møtedato
Fylkesutvalget 19.06.2006

NASJONAL HELSEPLAN  2007 - 2010

Fylkesutvalget 19.06.2006

Saksnr
87/2006

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:
Nasjonal helseplan tar opp viktige utfordringer knyttet til kommunenes helse- og
sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten. Fylkesutvalget vil spesielt peke på behovet en
volum- og kvalitetsmessig styrking av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern, kroniske
sykdommer og rus. Det må iverksettes omforente samhandlingsprogrammer mellom
kommunene og helseforetakene. Den helsefremmende og forebyggende innsatsen i
lokalsamfunnet må styrkes og fylkeskommunene må gis mulighet til fortsatt å koordinere
folkehelsearbeidet.

UTVALGETS BEHANDLING
Fylkesordføreren fremmet forslag om å ta følgende uttalelse fra fylkestinget 13. desember
2005 (sendt til styret i Helse Sør RHF, SØrlandets Sykehus, Helsedepartementet og
Stortingsrepresentanter fra Agder) inn som tillegg til fylkesrådmannens innstilling:

Fylkestinget har merket seg at det igjen er stilt et meget høyt krav til innsparinger overfor
SSS, denne gang på 100 millioner kroner i 2006. På bakgrunn av alle de innsparinger og
effektiviseringstiltak sykehuset allerede har satt i verk gjennom flere år, kan et slikt nytt
innsparingskrav neppe gjennomføres uten at tilbudet til pasienter i Aust-Agder og Vest-Agder
blir redusert og svekket kvalitetsmessig.

VOTERING:
Fylkesrådmannens innstilling og fylkesordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAKET BLE:
Nasjonal helseplan tar opp viktige utfordringer knyttet til kommunenes helse- og
sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten. Fylkesutvalget vil spesielt peke på behovet en
volum- og kvalitetsmessig styrking av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern, kroniske
sykdommer og rus. Det må iverksettes omforente samhandlingsprogrammer mellom
kommunene og helseforetakene. Den helsefremmende og forebyggende innsatsen i
lokalsamfunnet må styrkes og fylkeskommunene må gis mulighet til fortsatt å koordinere
folkehelsearbeidet.



Fylkesutvalget har merket seg at det igjen er stilt et meget høyt krav til innsparinger overfor
SSS, denne gang på 100 millioner kroner i 2006. På bakgrunn av alle de innsparinger og
effektiviseringstiltak sykehuset allerede har satt i verk gjennom flere år, kan et slikt nytt
innsparingskrav neppe gjennomføres uten at tilbudet til pasienter i Aust-Agder og Vest-Agder
blir redusert og svekket kvalitetsmessig.

Sendes saksbehandler idet en viser til resultat av behandling i fylkesutvalget 19.06.06.

Kristiansand, den 23.06.06
Politisk sekretariat

Gerd Elin Johnsen
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