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Tana kommune - Søknad om Tilskudd til etablering av dagaktivitelstilbud for 
hjemmeboende personer med demens - Stalsb 2012 kap 761.62 

Vi vi ser til søknad av 13.9. 12. 

Helsedi rektoratet gir med dclle et tilskudd på kr 21 2 330 til etablering av nye 
dagakti vitetsplasscr i Tana kommune over kapittel 761.67 på statsbudsjettet ror 201 2. 
Utbetalingen av beløpet \,jl skje fortløpende i søknadsbehandlingen . 

Opplysninger giu i søknaden er lagt til grunn for beregningen av tilskuddsbeløpet. Del Cf sukl 
om etablering av 7 plasser. åpne 4 dager per uke. i drift fm 1.6.201 2. 

Må l og røringer 
Fonnålcl med tilskuddsordningen er li stimulere til etablering av om lag 2300 nye tilrettelagte 
dagaktivitcisplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene. Det vil kunne gi 
rundt 5000 personer med demens et dagtilbud deler av uken. Det legges til grunn at hver plass 
benyttes ca. 2.5 dager per uke per person. 

T ilskuddet er gillut fra tilskuddsordningens regelverk, og til skuddsbclopct er beregnet ut fra 
gitte kriterie r. Bclupello r cn plass (deJinert som 5 dager i uken, 5 limer per dag) i hele 
kalenderåret 20 12 er kr 65 000. Til skuddsbeløpet til den enkelte kommune vil bli beregnet med 
delte som utgangspunkt. 

Tilskuddet skal bidra til dekning av utgifter knytleltil oppbygging og drift av 
dagakti vilctstilbudcl. med unntak av personalkostnader. Utgifte r knyucl til personell e r fonll sall 
tinansic rt over rammetil skuddet som en del av Om~rgsplan 2015 sin målsetting om 12.000 nye 
årsverk fram 1110 1 201 5. 

HelsedireklOrntct her om at de l i det videre arbeidet legges vckt på fø lgende: 

• A skape meningsfull e opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskri\' 
1-512007 Aktiv omsorg. 

• A bygge opp under cgcnrnestring tilpassct dell enkeltes funksjo nsevne 
• At de som ~nskcr det skal kunne ho hjemme så lenge som mulig 
• A gi ","xlvcndig avlastn ing for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon 

H.I.edlrek.to ..... t • DM.Jon primerhet5etjen •• ter 
Avd ontIOfgltJ81"lHler 
AMeffne Svensen tlf 204 18391'5 

Postbokt 7000 St OII11VI pI.u, 0130 Oslo ' Betøksadreue Unlve~feftOlta 2. Oslo ' Tlf 81020050 
Fau 204 1630 01' Org nr 983 ~04 822 ' postmottakChelteCht no ' VINfW helMdlrelllOfll8t no 



Klagerett 
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (torvaltningsloven) kapillcl6 kan 
deL ikke klages på avgjørelsen om Lilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørel sen ikke er 
cl enkeltvedtak. 

Rapportering på måloppnielse 
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Helsedirektoratet på det enkelte års nyopprettede 
plasser og kommunens totale antall dagaktivitctsplasscr. sen"' l.desember 2012. Mottakeren 
skal også rapportere på del fal1iske antall brukere av dagtilbudet per uke. målt i Ionet av J . uke 
i november 2012. Disse opplysningene er nodvendige for å kunne følge mål· og 
resultatoppnåe lse. 

Utover årlig rapportering kan Helsedirektoratet kreve statusrapportering underveis. samt 
innhente opplysninger i samarbeid med til skuddsmottaker til bruk i arbeidet med Demensplan 
20 15. 

Helsedirektoratet anmoder kommunen om å holde innbyggerne orientert om tilbudel som 
bygges opp. blant annet ved å rortløpende legge ut informasjon p egne hjemmesider. 

Rapporteringsskjema 
Alle til skuddsmottakere vil a ti lsendt rapporteringsskjema som i utfylt stand skal returneres 
Helscdirektor..uet innen giu frist. Rapporteringsskjema vil også være tilgjengelig på våre 
hjemmesider. www.helscdircktorntctno. 

Andre \'ilkår 
Utgifter lil reise· . kosl· og natlillegg må ikke ovcrsli~c satsene i Stalens reiseregu lativ. jf. 
bestemmelsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning (Statens personalhåndbok 
kapittel 9.2) og Særa\1ale for reiser utenlands ror statens regning (Statens personalhåndbok 
kapittel 9.3). 

Tilskuddsordningen i 2013 
Det må sokes o m tilskudd ror hvert enkelt kalenderår. Nærmere inlomla~jon om en videreføring 
av tilskuddsordningen i 2013 vil bli kunngjort via HelSt.."tIirckturatets hjemmesider. 

Vennligsl påler all korrespondanse vårt saksnummer 121814. 

Vi ønsker dere lykke tilmed arbeidet og ser fram til å hore om resultatene! 

Vennlig hilsen 

Helga Katharina Haug e.f. 
stedfortredende avdelingsdirektør 

Dokumentet er godlqent elektronisk 

. 2 . 

Anneline Svensen 
rådgiver 
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Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider 

Viser til Deres brev datert 09.07.02 

Dato. 
24.07.2012 

I brevet blir det stilt spørsmål vedr. ti ltaket 4.9 d i Samordnet rus- og psykiatriplan 20 I 0-20 14 og 
rullert Samordnet rus- og psykiatriplan; reduksjon av skjenketid med en halv lime fra kl 02.30 til 
kl 02.00. I vårt svar vil vi si li tt om planprosessen og vu rderingene bak tiltaket. Spørsmålet om 
endring av po lit isk fauede vedtak blir ikke berørt direkte da dette hører til po litikernes 
beslutningsområde. 

Siden avdel ing for hje lpetjenester forvalter tjenestetilbudet Rus- og psykisk hel setjeneste er 
ansvaret for planprosessen lagt til avdelingen_ Det er en bred sammensatt gruppe som utarbeider 
planforslaget, der andre kommunale tjenesteområder, private aktører og organ isasjoner g is 
mulighet til å komme med innspill. Politikerne, spesie lt Helse- og omsorgsutvalget, kan komme 
med innspill I il planen. Når plan forslaget er ferdig blir deL sendt på en bred høringsrunde . 
Innspillene fra høringen blir vurdert og tatt inn før planen sendes til politisk behandling. I den 
politiske behandlingen kan det komme endringer og tillegg som innarbeides i planen. Det er 
politikerne som vedtar planen som da blir retningsg ivende for kommunens rusmiddelpolitikk. 
Det er et ønske om et størst mulig engasjement og oppmerksomhet rundt planprosessen. 

Rusmiddelmisbruk fører lil o mfattende skader og problemer for individet, pårørende og 
samfunnet. Det er et ønske om å sette inn effektive tiltak for å redusere rusmiddelbruk. Nasjonale 
mål for det kommunale rusmiddelarbeidet er å redusere alkoholforbruket, jfr. Stortingsmelding 
30 (20 11-2012). Forskning viser at den beste måten å redusere skadeomfanget knyneI til 
a lkoholbruk er å redusere til gangen og ha høye avgifter. Tiltaket som omhandler reduksjon av 
skjenketid lil kl 02.00 henger bl.a . sammen med nasjonale før inger og erfaringer med redusen 
skjenketid i andre kommuner. Forskning, også fra norske forhold , viser en klar nedgang i 
ordensmessige forstyrre lser og vo ldsbruk ved innskrenking av skjenketiden. Studien ti l Rossow! 
NordsIrom; The impac:f of small change.\· in bar cIosing hours on violel1ce. 11w Norwegian 
experience from 18 c:ifies, vi ser en klar sammenheng mellom økning! reduksj on av skjenketiden 
på en time og økte vo ldstilfe ller. En times økning i skjenketiden fører i gjennomsnitt til 17 
prosent Oere vo ldstilfe lle r på nattestid i helgene. 
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9845 Talla 
E-posL posnnotlok@tana,komrnune.no 
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I Norge er det i føl ge Sirusrapport: Skjælåen; Kommunenes/orvaltning av alkoholloven 2011, 
bare en av syv kommuner hvor det serveres alkohol til lovens maksimaltid kl 03.00. I halvparten 
av kommunene cr maksimal skjenketid saU til kl 02.00. Tana har derfor ikke en restriktiv 
skjenkepolitikk sammenlignet med andre kommuner. Ut fra den forskningen som foreligger kan 
det forventes at nere kommuner vil følge etter og redusere skjenketiden. 

Det er klart at et slikt tiltak kan komme i konnikt med skjenkebedrifters ønske om og behov for 
inntjening. I SIRUS neurapport; Melbergl Schøyen; Hvordan påvirker redusert skjenke/id 
omsetningen i uteli\lsbransjen, har de kommet fram til at en times reduksjon av skj enketid 
reduserer gjennomsnittlig omsetning per skjenkested med mellom 9 og 12 prosent. En halv times 
reduksjon vil da gi en reduksjon på gjennomsniUlig 5 prosent. Disse tallene vil kunne variere noe 
ut fra lokale forhold . Hvilke konsekvenser det medfører for bedriftene er vanskelig fl si nå. Fra et 
rusmiddelpolitisk ståsted er det imidlertid ønskelig med redusert alkoholinntak, så om tiltaket 
fører til at folk drikker mindre og blir mindre beruset er tiltaket ve ll ykket. 

I Samordnet forebyggende rus· og psykiatriplan 20 I 0·20 14, tiltak 4.9 Salg og skjenkepolitikk, er 
det fores lått å sette i gang metoden Ansvarlig vertskap for å få utvik let samarbeidet mellom 
næring, po liti og kommune for å redusere rusrelatert vo ld i og utenfor serveringssteder. Ti ltaket 
er ikke gjennomført i Tana bl.a. fordi evaluering fra Ansvarlig verlskop viste at målsettingene 
ikke ble nådd godt nok. Helsedirektoratet er i ferd med å utvikle metoden Ansvarlig 
alkoho/håndtering som vi l bli tilbudt kommunene. Det vil bli sendt ut faglig vei ledningsmaterie ll 
og det vil bli gitt kurstilbud til næring, politi og kommune. Dette vil ventelig medføre et bedre 
samarbeid mellom næringen og det offentlige. 

Vi takker for innspillet fra Slue X Nattklubb. Dette vil bli tatt med i planprosessen for ru llering! 
revidering av eksiste rende plan. Det er som nevnt ønske lig med størst mulig oppmerksomhet og 
engasjement rundt utformingen av ny plan. 

Med hilsen 

Jakob Lanto 
A vd.leder Hjelpetjenesten 

Kopi : 
Råd mannen 
Ordfører 
Utv iklingsavdelingen vI virksomhetsleder 
Helse· og omsorgsutvalget 
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Rådmannen i Tana 

Ordføreren i Tana 

Utviklingsavdelingen vI Virksomhetsleder 

De politiske partier i Tana 

Helse og omsorgsutvalget 

Vedrørende ny rusplan og Innskrenking av skjenketider, 

VI ble tatt imot på en flott måte av Tana kommune i aprU2011, da vi åpnet, alle 

i kommunen mente at vi ville være et fint tilskudd på utelivsfronten, både når 

det gjelder som en møteplass og også som en kulturell scene. Vi fikk et tilskudd 

på 90 000 kroner fra næringsfondet som gikk til innkjøp av sceneutstyr. Vi kom 

godt i gang, omsetningsmessig gikk det rundt og vi kunne investere ytterligere 

på inventarfronten. Vi har hatt en rekke lokale artister og andre som har hatt 

sine opptredener hos oss, og det virker som om folk har vært fornøyd med det 

tilbudet vi har gitt, vi har også hatt Quizkvelder på onsdager i vinterhalvåret, en 

rekke ungdomsarrangementer og ettermiddagsdisco 1 gang i måneden for 

brukere på omsorgsboligene og andre, Vi har prøvd å gi et tilbud til de aUer 

fleste. Siden vi er i en samisk kommune har det også vært naturlig for oss å 
booke mange samiske artister. I Tana bor det i underkant av 3000 innbyggere 

med stor geografisk spredning, det sier seg selv at det å drive uteplass i Tana er 

utfordrende og omsetningstallene varierer veldig, og du må samtidig være 

både kreativ og kalkulerende i forhold til hvilket tilbud du skal gi, både i forhold 

til booking av artister og planlegging generelt. 



For ~ gi dere et bilde av hvordan vi driver v~r virksomhet, kan man si at vi selger 

i ca 2,5 time fredag og lørdag, altså til sammen 5 timer. Dette var før endringen 

av skjenketid kom, nå selger vi altså bare i 4 timer per helg. Den siste halvtimen 

vi n~ har mistet utgjør en stor del av vår omsetning, vi kan regne med 5000-

8000 per dag, på årsbasis utgjør dette ca mellom 275 000 - 440000 i året om 

man regner med 55 åpningsdager. Det sier seg selv at dette er mye penger for 

en mellomstor bedrift. Vi frykter derfor for vår fremtidige drift. Det er ingen 

gullgruve å drive uteplass på et lite sted som Tana, og vi har ikke andre føtter å 

stå på enn salg av drikkevarer, da vi er en nattklubb. 

I vår nabokommune, Nesseby er det alkoholservering til klokken 03.00 med 

salg av øl, vin og brennevin. I Tana har det i utallige år vært servering av 

brennevin bare fram til klokken 01.00, og nå altså bare servering av vin og øl 

fram til klokken 02.00. Den nylig oppstartede baren i Varangerbotn ligger bare 

15 kilometer fra oss. Dette fører til at vedtaket fra HOU får en næringspolitisk 

karakter, og det skjer en konkurransevridning. Og vi får endrede rammevilkår 

for vår drift. Dette får, som sagt, alvorlige konsekvenser for oss. 

Vi har fått forståelse for at dette er et gammelt vedtak som nå har trått i kraft. 

Forarbeidene for dette vedtaket har altså foregått for 2 - 3 år siden og er ikke 

sett i lys av dagens situasjon. Vi er heller ikke blitt kontaktet eller informert i 

forbindelse med dette vedtaket. 

Vi har, siden oppstarten, satset på ekstra vakthold for å få bukt med uro og 

bråk, og dette har sett ut til å hjelpe. Vakthold koster imidlertid penger, og er 

en stor utgift for oss, som vi selvfølgelig også vil fortsette med i fremtiden. 

Mandagsutgaven av Finnmarken flommer ikke over av overskrifter om br~k i 

Tana. Bråk kan aldri unng~s når mange mennesker møtes, men man kan prøve 

å minimalisere det. Og dette er vi stolte av å ha oppnådd. Vi har også opprettet 

et godt samarbeid med politiet, som har innlemmet oss som en del av steder 

de kjører innom under patruljene sine. Det virker også som våre gjester er 

fornøyd, folk kler seg ordentlig og koser seg hos oss. Det er tydelig at det har 

vært et savn i Tana å ha en uteplass med scene, og da særlig hos den yngre 

aldersgruppen. Mange har uttrykt at dette er en trivselsfaktor i Tana. 

I de siste årene har samfunnsstrukturen endret seg i raskt tempo, vi sover 

mindre, bruker mye tid på sosiale medier, både voksne og barn . Barna er med 



på mange aktiviteter, i Tana må foreldrene transportere barna til disse 

aktivitetene, dette betyr ogd at barna kommer seinere i seng, og skal foreldre 

ut p~ nattklubb må de legge barna, vente p~ barnevakt og stelle seg selv, før de 

kanskje kan tenke seg ~ dra på vorspiel eller g~ ut. Dette resulterer i at det blir 

seint før de kan g~ ut. Andre har kanskje kveldsarbeid, I og med at butikker og 

andre servicebedrifter har lengre åpent, dette resulterer i sein avgang på denne 

gruppen også, om de skal p~ nattklubb. Disse gruppene mennesker har venner 
som da m~ vente p~ at de skal bli klare for ~ g~ p~ nattklubb. Dermed kan man 

si at det er faktorer i samfunnet som er endret de siste årene, og å tro at folk 

g~r tidligere ut ved at uteplassen stenger tidligere, vil ikke skje. De første 2 

ukene etter at den nye skjenketiden er endret, har folk kommet ut til oss rundt 

klokken 01.00, det sier seg selv at det er vanskelig å drive plassen ut fra disse 

forutsetningene. 

En m~ også tenke p~ at vi produserer arbeidsplasser og skatteinntekter til 

kommunen v~r. I tillegg til dette betaler vi også avgifter til Tana kommune, 

deriblant ogs~ alkoholavgift. 

Sist vi søkte på bevilling, søkte vi om salg av øl, vin og brennevin til klokken 

03.00 (som er maksimaltid i Norge), n~ ble altså bevillingen innskrenket til 

klokken 02.00 når det gjelder øl og vin og klokken 01.00 n~r det gjelder 

brennevin. Dette oppleves som strengt og unødvendig, og da særlig med tanke 

på konkurransevridningen som har skjedd og endringene i v~re rammevilkår. Vi 

tror Tanabru er mer tjent med å ha et godt organisert festlokale som prøver å 

gi et tilbud til det brede lag av befolkningen. 

Vi ber derfor om at det foretas en vurdering av behovet for denne nye 

innskrenkningen, og om det finnes mulighet for å kunne endre denne. 

Med vennlig hilsen 

Blue X Nattklubb AS 

Solrun Mikkelsen 

s,~~ 
Bjørn Tapio Kajande, 

~~~D~·J---



\:-1 ;..' n-r-:1LIi H11Sedirekto ratet 
06 JIJI. ID1) , 

Deanu gielda! Tana kommune 
Rådhusveien 3, Rådhuset 
9845 Tana 

--.-.----__ 1 

Deres ref.: 
Saksbehandler: 
Vår ref.: 
Dato: 

FAH 
11/6086 
".7.2012 

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - Endring av 
a konto-beløpene f.o.m. august 2012 

Helsedirektoratet endrer de månedlige a konto·beløpene kommunene skal betale for 
medfinansiering av spesialisthelseljenesten. Endringene gis virkning fra og med 
august 2012. 

Vi viser til brev 18.11 .2011 i forbindelse med innføringen av kommunal medfinansier· 
ing av spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av faktisk aktivijet i første tertial 2012 og 
avregning mot a konto-beløpene i samme tidsrom, har Helsedirektoratet nå fastsatt 
nye månedlige a konto-beløp for perioden august-desember 2012. 

Det vises også til forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 
og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, herunder § 6 med merknader 
som omhandler det økonomiske oppgjøret og Helsedirektoratets ansvar for å fastsette 
a konto·beløpene. 

Om endringene 
Faktiske forbrukstall for første tertial 2012 ble gjort tilgjengelige på Helsedirektoratets 
nettsted 21 .6.2012. Kommuner som for første tertial hadde lavere beregnet kostnad 
enn summen av a konto-beløpene i perioden, får en reduksjon av a konto-beløpene 
f.O.m. august. Kommuner som hadde høyere forbruk, får en økning av a konto
beløpene. 

Beregnet kostnad for første tertial er avregnet mot summen av a konto-beløpene i 
samme periode. Avviket er foretelt på de fem månedene august til desember som et 
tillegg til eller fradrag fra de opprinnelige månedsbeløpene. 

Ikke alle kommuner får endret månedsbeløpene. Vi har lagt til grunn en 
endringsterskel for å unngå svært små endringer. I de tilfeller justering av a konto
beløpene ville gitt mindre utslag enn +/·0.5 % på årssummen av a konto·beløpene, er 
de månedlige a konto·beløpene holdt uendret. 

Det er kun de månedlige beløpene som er gjenstand for endring. Det presiseres at 
endringene gjelder fra og med august. Innbetalingen for juli er uendret fra tidligere. 

Helsedirektoratet· OlvisJon helseøkonomi og finans1erlng 
Avd. finansiering og ORG 
Bjørn Tl"leodor Halle, Ilf . 24 163593 
Postboks 7000 SI Olavs plass, O 130 Oslo ' Bes. uadresse Universitetsgala 2, Oslo · Tlf 81 0 20 OSO 
Faks; 24 163001 • Org nr . 983 544 622 • poslmottak@helsedir.no·VNIW helsedirektoratel.no 



for Oe.nu Tana kommune 

Må"edlig a konto-beløp: 
ÅlSSum 2012: 

Beregnet kostnad: 
Sum a konto-beløp: 
Avvik 

Gjennomføring 

august-desember: 

282 636 kroner 
3 391 628 kroner 

984 830 kroner 
1 130 544 kroner 
-145714 kroner 

kroner 
kroner 

De regionale helseforetakene er som tidligere ansvarlig for gjennomføring av 
fakturering i tråd med de beløp Helsedirektoratet fastselter. Kommunene får tilsendt 
faktura fra regionale helseforelak på vanlig måte. Kommunene bør kontrollere at 
fakturabeløpene fra og med august 2012 stemmer overens med opplysningene i delte 
brevet. 

Endringer etler andre lartial og årsavregning 
Det er lagt til grunn at tilsvarende justering av a konto-beløpene skal kunne finne sted 
elter andre tertial. Endelig årsavregning finner sted i 2013, når data for hele 2012 
foreligger i endelig form og Helsedirektoratets kontroller er avsluttet. Vi vil komme 
tilbake med nærmere informasjon om delte på våre nettsider. 

Supplerende Informujon 
Vi viser til direktoratets nettsider for ytterligere informasjon om ordningen og det 
konkrete tallgrunnlaget: http://he1§edirektoratet.nol!inansieringlokonomiske-virkemidler
i-samhandlingsreformenlkommunal-medfinansiering/Sider/defautt.alRx 

Spørsmål om ordningen og oppgjølSSystemet kan reltes til e-postadressen 
komfin@helsedir.no. 

Spørsmål vedrørende konkret fakturainnhold og betaling rettes til det enkelte regionale 
helseforetak. 

Vennlig hilsen 

Eva Wensaas e.f. 
fungerende avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk 
Kopi: 
Helse Nord RHF 
Fylkesmannen i Finnmark 

-2-

Fredrik A.S.R. Hanssen 
seniorrådgiver 
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SAMHANDLINGSREFORMEN - KOMMUNAL MEDFINANSIERING -
ØKTE UTGIFfER FOR KVALSUND KOMMUNE 

[nnledning 
Det vises ti l Helsedirektoratets brev av 04.07.2012 der Kvalsund kommune tar 
melding om en betydelig økning i sine utgifter i forbindelse med kommunal 
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 20) 2. 

Kvalsund kommune ønsker på bakgrunn av nevnte melding, og under henvisning til 
både hovedintensjonene med Samhandlingsrefonnen og de økonomiske lovnader til 
kommunene i den forbindelse, å gi en generell tilbakemelding til departementet. j 
tillegg vil vi knytte noen kommentarer til statlig opplegg og system for reistrering av 
aktivitet samt utgiftsberegning for de enkelte kommuner. 

Intensjonene med Sambandlingsreformen og økonomiske overføringer 
Kvalsund kommune var, som de fleste andre kommuner i landet, positive til 
intensjonene med samt målsettingene som lå til grunn for Samhandlingsrefonnen. 
Både ut fra en faglig og økonomisk vurdering var dette en reform som fikk stor 
tilslutning. At ref onnen også ville sikre kommunene økonomi til å gjerulOmføre den, 
bl.a. ut fra en omfordeling av rammer fra spesialistheletjenesten til kommunene, var 
viktig for kommunene med tanke på å kunne gjennomføre reformen. 

De økonomiske realiteter for Kvalsund kommune med tanke på å kunne følge opp 
intensjonene i reformen er blitt vesentlig annerledes enn det vi var forespeilet. 
Kvalsund kommune fikk tildelt kr 1.488.000,- i det generelle rammetilskuddet til 
kommunen. Dette beløpet var ment å dekke innføringen av samhandlingsrefonnen; 
medfinansiering, utskrivningsklare og forebyggende helsearbeid. 

I nevnte brev fra Helsedirektoratet tar vi melding om at p.g.a. Kvalsund kommunes 
forbruk av sykehustjenester første tertial 2012, vil kommunens medfinansiering til 
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spesialisthelsetjenesten for 2012 bli justert opp til kr. J. 788.622. Dette er en økning på 
vel kr. 300 000,- (ca. 20 % - kr. 300,- pr. innbygger) i forhold til det Kvalsund 
kommune har tatt i samlet overføring til Samhandlingsreformen. Rådmannen vil anta 
at økningen pr. innbygger er meget høyt i forhold til andrelde fleste andre kommuner i 
landet. 

Kvalsund kommune er j en vanskelig økonomisk situasjon i 20)2 hvor vesentlige 
reduksjoner er gjort i vedtatt budsjett, men hvor det fremdeles ser ut til at kommunen 
likevel vil ta et betydelig overforbruk i 2012. Rådmannen er gin fullmakt til å 
iverksette tiltak for å unngå overforbruk inneværende år. 

I en liten kommune som Kvalsund, og spesielt ut fra den meget anstrengte økonomi 
som vi har i 2012, er et statlig pålegg om å fremskaffe ytterligere kr. 300.000,- til 
medfmansiering av spesialisthelsetjenesten ikke enkelt å imøtekomme. Det vises til at 
nytt utgiftsnivå er basert på et estimatlberegnet forbruk for I. tertial 2012. Hva 
Kvalsund kommune vil bruke av spesialisthelsetjenester i 2. og 3. tertial 2012 er det 
ingen som kan si noe om i dag. Kommunens endelige beløp for inneværende år vil 
ikke bli klart rør et stykke ut i år 2013. 

Mangler midler til utskrivingsklare pasienter og til forebyggende helsearbeid 
Kommunene har fra l. januar 2012 overtalt det økonomiske ansvaret for 
utskrivningsklare pasienter for somatiske sykdommer i spesialisthelsetjenesten. 
Betalingsplikten inntrer fra og med første døgnet pasienten blir erklært 
utskrivningsklar, og er fastsan til 4000 kroner pr. døgn. Kvalsund kommune har pr. i 
dag, ut fra sine registreringer, ikke hatt utskrivingskiare pasienter som vi har betalt for 
i 2012 . 

Samhandlingsreformen betyr også at kommunene må ta et større ansvar for 
innbyggerne ved å arbeide på tvers av sektorer for å forebygge sykdom og fremme 
helse. Kvalsund kommune har fått høyere kostnader til kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten enn hva samlet statlig tilskudd utgjør. Dette er vanskelig å 
forstå bl.a. ut fra tidligere Løfter om statlig finansiering av reformen. Alt av 
forebyggende tiltak, som er elt av de prioriterte hovedområder i reformen, har 
Kvalsund kommune dessverre ikke muligheter å prioritere av egne midler. 
Kommunens innsats på dette området blir av den grunn langt mindre enn det 
Samhandlingsrefonnen har forutsatt. 

Manglende muligheter for kommunene for kontroll av forbruk av 
spesialisthelestjenester, m.m 
Statlige myndigheter bruker i dag et system for beregning av beløpsstørrelse for 
kommunen sin medfinansiering av spesialisthelsetjenester; antallliggedøgn. hvor 
innleggelsen er, diagnose, m.m. Systemet gir kommunene ingen mulighet til eventuell 
kontroll av det som presenteres av utgifter over for kommunene. Helsedirektoratet 
viser i den forbindelse lil at dette er basert på aktivitetsdata fra Norsk pasientregister 
(NPR), og at disse er underlagt svært strenge anonymitetskrav. 



Kvalsund kommune har forståelse for at slik type data må behandles svært fortrolig. 
Men samtidig bør sentrale myndigheter forstå at det er lite tilfredsstillende at man har 
et betalingssystem hvor mottaker av fakturaen ikke vet man betaler for og langt 
mindre har mulighet for å sjekke om fastsatt beløp er riktig. Vi ber derfor om at 
departementet revurderer dagens system med sikte på å få til en ordning hvor 
kommunen både vet hva man betaler for og eventuelt også kan kontrollere om beløpet 
er rikig. Et slikt system bør være mul ig å få til , selv med strenge krav i forhold til 
fortrolige pasientopplysninger. 

Avsluttende merknader 
Rådmannen vil avslutningsvis understreke den vanskelige økonomiske situasjon i 
Kvalsund kommune i 2012. Under henvisning til de merknader som fremgår ovenfor 
om hvor høy sluttregningen blir for kommunens medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten hmeværende år, har rådmannen lagt opp til å overføre samlet 
kr. 1.488.000,- til Helse Nord for 2012, og ikke kr. L 788.622 slik Helsedirektoratet 
har beregnet. Dersom del i sluttoppgjøret for 2012 (som blir klart tidlig i 2013) viser 
seg at den kommunale medfinansiering av spesialisthelsetjeneesten for Kvalsund 
kommune blir høyere enn kr. 1,488 mill. , vil kommunen innbetale overskytende 
beløp. 

For øvrig legger Kvalsund kommune til grunn at sentrale myndigheter revurderer sin 
beregningsmåte for å fastsette den kommunale medfinansiering for de enkelte 
kommuner. Dagens fordelingssystem er langt fra tilfredsstillende for en rekke 
kommuner, deriblant Kvalsund kommune. Det vises i den forbindelse også til oppslag 
i avisen Kommunal Rapport av 9. august 2012. 

Dette brever fremlagt og godkjent av Kvalsund kommunestyre i møte 04.09.12 og 
deretter sendt de ulike mottakere. 

Med vennlig hilsen 
Kvalsund kommune 
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