
Notodden 01.07.2011 

Til Ordføreren i Notodden 
 

 

 

Notodden Venstre ber Ordføreren signaliserer til regjeringen hvilke merkostnader som 

Notodden kommune får ved innføring av samhandlingsreformen. Ordføreren må be om at 

Notodden får full kompensasjon for disse ekstrautgiftene i 2012. 

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen fra 01.01.2012, blir 

finansieringssystemene av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten endret. Fra 

regjeringens side blir det lagt til grunn at omleggingen skal være et nullsumspill, og at de 

økonomiske incentivene skal bidra til en mer spisset kommunehelsetjeneste som skal avlaste 

spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Kommunene trenger derfor å styrke både sin 

kompetanse, sine institusjoner og sitt forebyggende arbeide. 

 

Beregninger KS har gjort viser at Notodden Kommune taper 7,2 mill kroner på omleggingen 

av finansieringssystemet
1)

. Notodden Kommune taper samtidig svært mange millioner 

gjennom det øvrige inntektssystemet hvor Notodden scorer svært lavt på frie inntekter pr 

innbygger. Det er kun ved utbytter og hard eiendomskattebelastning at Notodden makter å 

finansiere sine tjenester. Det finnes pt ingen reserver i form av skatter eller utbytter som kan 

kompensere tapet Notodden får ved innføring av Samhandlingsreformen. 

I stedet for å styrke våre helsetjenester og forebyggende arbeid, vil kuttet 7,2 mill på 

eksisterende tjenestetilbud i tillegg til kuttene som må tas for å balansere et allerede 

eksisterende overforbruk, bringe tjenestene våre ned mot et uforsvarlig nivå. 

Kommunen vil rett og slett ikke være i stand til å innføre Samhandlingsreformen slik 

reformen er forutsatt finansiert. 

 

Regjeringen har signalisert at det i statsbudsjettet til høsten vil komme en 

kompensasjonsordning for kommuner som taper, dvs. antatt kostnader overstiger inntektene 

fra rammefinansieringen. På bakgrunn av dette ber vi Ordføreren følge opp ved å gi beskjed 

om at Notodden ikke kan gjennomføre reformen uten å få fullkompensert de økte kostnadene.  

 

Notodden Venstre mener det ikke er grunnlag for å tro at det skulle være noen politisk 

uenighet om denne saken og ber derfor om at Ordføreren henvender seg til Regjeringen på sin 

sommerfullmakt. Selv om det ville vært bedre med en ordinær politisk behandling i f.eks. 

kommunestyret, ser vi at signalet/kravet da vil komme for sent i forhold til innarbeidelse i 

statsbudsjettet for 2012. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Torgeir Fossli, gruppeleder for Venstre 

                                                           
1)

 http://www.ks.no/tema/Okonomi/Kommuneokonomi/Bergninger-knyttet-til-samhandlingsreformen-og-

finansiering/ 
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