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Hovedutvalg Folk og Formannskap i Inderøy kommune har behandlet høringsinnspill politisk den 6 
mai.2022 med følgende innspill: 
 

Vedtak i Formannskapet - 06.05.2022 

Inderøy kommune slutter seg til «Felles høringsuttalelse fra kommunene», og vil i tillegg 
presisere; 
- En av de største reformene kommunene står oppe i for tiden er Oppvekstreformen. Det er svært 
viktig at utviklingsprosjektet «styrke Barne- og ungdomspsykiatrien» prioriteres, først og fremst 
for den enkelte pasient og dennes familie – men videre arbeid med å redusere ventetid ved BUP 
er av stor betydning for at vi skal lykkes med å intensjonene i reformen, og detaljer rundt dette 
kunne med fordel vært beskrevet nærmere i Utviklingsplanen.  
- Kommunene og spesialisthelsetjenesten har en felles utfordring med rekruttering framover, 
Inderøy kommune vil understreke behovet for at også spesialisthelsetjenesten bidrar til å øke 
kapasiteten på praksisplasser slik at det kan la seg gjøre å øke antall studieplasser ved 
sykepleieutdanningen. 
- På side 19 fremgår det at HNT vil «forske på effekten av samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten». Det er bra. Samtidig vet vi at det 
forholdsmessig anvendes vesentlig høyere beløp på forskning innenfor spesialisthelsetjenesten 
enn innenfor kommunehelsetjenesten som i volum yter større andel helsetjenester på generelt 
grunnlag. Inderøy kommune oppfordrer HNT til å fortsatt være en samarbeidspartner, og sterkere 
pådriver for å få opp forskningsprosjekter innenfor kommunehelsetjenesten – det kan ha positive 
effekter for spesialisthelsetjenesten også 

Det er ønskelig å få til et mer forpliktende samarbeid i forbindelse med kompetanseheving- og 
deling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I den forbindelse vil vi trekke 
fram oppvekstreformen som et eksempel på et område hvor dette kan utprøves nærmere - 
gjennom at spesialisthelsetjenesten jobber tettere sammen med det kommunale hjelpeapparatet 
på kommunens arena. 
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Med hilsen 
 
 
 
Per Arne Olsen 
sektorleder 
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