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Efni: Umsögn um framvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál, heildarlög.

Á fundi stjómar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, sem haldinn var 22. nóvember sl. var 
tekið fyrir bréf frá heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis, dags. 17. nóvember 2006, þar 
sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu, 272. mál, heildarlög.

Stjórn SASS gerir efirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

í fyrsta lagi telur stjóm SASS að ákvæði um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði við 
byggingu og búnað hjúkrunarheimila sé afar óljóst og til þess fallið að skapa enn 
frekari ágreining um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga í þessum málaflokki 
og ákvæðið einnig í fullkomnu ósamræmi við markaða stefnu um skýr skil verkefna 
á milli ríkis og sveitarfélaga. í því sambandi er gerð athugasemd við að ekki er 
skilgreint hvað átt sé við með „meiri háttar viðhaldi og tækjakaupum". Ákvæðið 
býður upp á mismunandi túlkun og þar með ágreining og því ótækt með öllu.
Einnig er gert er ráð fyrir að þátttaka sveitarfélagam\a í stofnkostnaði 
hjúknmarheimila skuli „ekki vera minrii en sem nemur 15% af stofnkostnaði". Með 
þessum tillögum er sveitarfélögum stillt upp við vegg vegna slæms ástands í 
hjúkrunarmálum aldraðra og þau nánast neydd til að auka hlutdeild sína til að koma 
bráðnauðsynlegri uppbyggingu af stað þrátt fyrir að verkefnið sé á höndum ríkisins. 
Ekkert liggur heldur fyrir um aukna heimild sveitarf élaga til tekjuöflunar sem 
óhjákvæmileg er eigi að auka kostnaðarhlutdeild þeirra í opinberum verkefnum af 
þessu tagi.

í öðru lagi telur stjóm SASS afar óeðlilegt að sveitarfélögum sé skylt að láta ríkið fá 
lóðir endurgjaldslaust vegna bygginga og að þeim skuli ekki heimilt að innheimta 
gatnagerðargjöld og lóðarleigu. Sveitarfélögin bera kostnað af framkvæmdum við 
lóðir og gatnagerð og þann kostnað er þeim heimilt skv. lögum að innheimta af 
lóðarhöfum. Ekki er hægt að fallast á að aðrar reglur gildi um ríkið sem 
byggingaraðila en aðra þá sem fá lóðir til bygginga.

Umsögninni er hér með komið á framfæri.

Virðingarfyllst, 
f.h. SASS
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