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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu

Með bréfi heilbrigðis og trygginganefndar Alþingis, dags. 10. nóvember 2006 
barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umsagnar frumvarp til laga um 
heilbrigðisþjónustu, 272. mál, heildarlög.
Með vísan til þeirra skyldna sem í frumvarpinu er fyrirhugað að leggja á 
sveitarfélögin gerir Samband íslenskra sveitarfélaga alvarlegar athugasemdir 
við að sveitarfélögin hafa ekki haft neina aðkomu að samningu frumvarpsins.
Einnig gagnrýnir sambandið harðlega að frumvarpinu fylgdi ekki
kostnaðarmat með tilliti til heildaráhrifa á fjárhag sveitarfélaga eins og ber að 
gera, sbr. samkomulag ríkis og sveitarfélaga, dags. 30. desember 2005.
í frumvarpinu er að finna nokkur atriði sem Samband íslenskra sveitarfélaga 
leggst gegn og telur mikilvægt að fallið verði frá. Þannig mótmælir sambandið 
sérstaklega eftirfarandi atriðum:

• Að gert sé ráð fyrir því að þátttaka sveitarfélaga í stofnkostnaði 
hjúkrunarheimila geti verið hærri en 15%

• Að meiriháttar viðhald og tækjakaup á heilbrigðisstofnunum skuli teljast 
stofnkostnaður, sbr. 1. mgr. 31. gr. Sambandið leggur áherslu á að þessir 
þættir teljist ekki til stofnkostnaðar, en ella að nánar verði skilgreint hvað 
átt er við með „meiriháttar" í þessu samhengi.

• Að sveitarfélögum sé gert að láta í té lóðir undir byggingar sjúkrahúsa,
heilsugæslustöðva og hjúkrunarheimila endurgjaldslaust, og án greiðslu 
gatnagerðargjalda og lóðarleigu, sbr. 2. mgr. 31. gr. Sambandið leggur 
áherslu á að um þessar byggingar gildi sömu reglur og um aðrar
byggingar hvað varðar kaup lóða, lóðarleigu og önnur gjöld og kostnað.

• Að ráðherra verði veitt heimild til að kveða nánar á um skiptingu 
kostnaðar samkvæmt 31. gr. frumvarpsins.

Um 15% lágmarksþátttöku sveitarfélaga í stofnkostnaði hjúkrunarheimila
í 31. gr. frumvarpsins er fjallað um kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga. 
Þar kemur fram að þátttaka sveitarfélaga í kostnaði við byggingu og búnað 
hjúkrunarheimila skuli ekki vera minni en sem nemur 15% af stofnkostnaði.
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♦
Sambandið mótmælir þessari útfærslu á greininni harðlega.
í núgildandi lögum heilbrigðisþjónustu segir í 3. mgr. 34. gr. "Framlag 
rfkissjóðs til sjúkrahúsbygginga, sem til er stofnað skv. 2. tölul. 34. grv skal 
vera 85% af kostnaði við byggingu og búnað en framlag hlutaðeigandi 
sveitarfélaga 15%. Þó skal framlag ríkissjóðs við byggingu og búnað 
sjúkrahúsbygginga skv. 1.-3. tölul. 1. mgr. 24. gr. vera 100%." Eins og fram 
kemur í greininni skal framlag ríkissjóðs vera 85% og framlag sveitarfélaga 
þvf 15%, hvorki meira né minna. Á þvf er grundvallarmunur hvort framlag 
sveitarfélaga skuli vera 15% eða að lágmarki 15% eins og gert er ráð fyrir í 
frumvarpinu. Þar með er ekkert þak á framlagi sveitarfélaga og þau 
nauðbeygð til að fara að ákvörðunum og kröfum ríkisins um 
kostnaðarþátttöku hver svo sem hún er.
í athugasemdum um greinina í frumvarpinu kemur fram að þetta sé gert til 
samræmis við framkvæmd fram að þessu og í samræmi við lög um málefni 
aldraðra eins og þeim var breytt með lögum nr. 38/2004. í þessu sambandi er 
nauðsynlegt að hafa f huga að sá grundvallarmunur er á lögum um málefni 
aldraðra og lögum um heilbrigðisþjónustu að sveitarfélögum er í sjálfs vald 
sett hvort þau byggi hjúkrunarheimili með ríkinu á grundvelli laga um málefni 
aldraðra en sveitarfélög hafa ekkert að segja um ákvarðanir ríkisins 
samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu. Ríkisvaldinu er því í sjálfs vald sett 
hvort það ákveði að byggja hjúkrunarheimili á grundvelli laga um 
heilbrigðisþjónustu og þar með ákveða kostnaðarþátttöku sveitarfélaga hvort 
sem þeim líkar betur eða verr. Og það sem meira er að það verður ekki 
annað séð af frumvarpinu en að ríkið geti jafnframt ákveðið að 
kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga skuli vera hærri en 15%, því það segir ekki 
annað en að hlutdeildin skuli að lágmarki vera 15%. í 4. mgr. greinarinnar 
segir jafnframt að ráðherra geti í reglugerð kveðið nánar á um skiptingu 
kostnaðar samkvæmt þessari grein. Vald í þessum efnum er því alfarið í 
höndum ríkisins. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra þurfa sveitarfélögin \ 
fyrsta lagi að samþykkja að byggja hjúkrunarheimili með ríkinu og ef þau 
samþykkja það þá skal framlag þeirra vera að lágmarki 15% af stofnkostnaði. 
Vilji ríkið að hlutdeild sveitarfélaga sé hærri verður ríkisvaldið að ná 
samkomulagi við sveitarfélögin um það. Það er því grundvallarmunur á 
frumvarpi þessu og lögum um málefni aldraðra sem þó er samkvæmt 
athugasemdum með frumvarpinu fyrirmynd að þessu ákvæði.
Engar viðræður hafa átt sér stað við sveitarfélögin um þessa 
grundvallarbreytingu. Sambandið lýtur svo á að hér sé um að ræða 
meiriháttar breytingu á verkaskiptingu og fjármálalegum samskiptum ríkis og 
sveitarfélaga sem ekki hafi farið f viðeigandi ferli þar að lútandi, sbr. t.d. 101. 
gr. sveitarstjórnarlaga sem og samstarfssáttmála ríkis og sveitarfélaga sem 
undirritaður var 20. febrúar sl.
Sambandið fer því fram á að engin efnisleg breyting verði gerð á skyldu 
sveitarfélaga til þátttöku í stofnkostnaði við byggingu hjúkrunarheimila og að 
2. ml. 31. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að hann hljóði svo:

„Þátttaka sveitarfélaga í kostnaöi við byggingu og búnað
hjúkrunarheimila skal vera 15% af stofnkostnaði."
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Um meiriháttar viðhald og tækjakaup
Sambandið telur eðlilegt, m.t.t. þess sjónarmiðs að verkaskipting ríkis og 
sveitarfélaga sé sem skýrust, og að ábyrgð og stjórn málaflokka haldist í 
hendur, að fallið sé frá þeirri reglu að meiriháttar viðhald og tækjakaup, sbr. 
31. gr. frumvarpsins, teljist til stofnkostnaðar sem sveitarfélögum sé í 
einhverjum tilvikum gert að taka þátt f.
Verði ekki á það fallist hiýtur það að vera grundvallarforsenda fyrir slíkri 
kostnaðarþátttöku að nánar sé skilgreint hvað sé átt við með „meiriháttar" í 
þessu samhengi. Bent skal á að gildandi lög gera ráð fyrir að sett sé reglugerð 
sem skilgreini nánar hvað hér er um að ræða. Slík reglugerð hefur ekki verið 
sett, þrátt fyrir að í framkvæmd hafi oft komið upp tilvik þar sem reynt hefur á 
þetta atriði og deilur milli sveitarfélaga og ríkis hlotist af.

Um endurgjaldslausar lóðir og gatnagerðargjöld
Sambandið mótmælir þeirri reglu sem fram kemur í frumvarpsdrögunum, 2. 
mgr. 31. gr., að sveitarfélögum sé ætlað að láta í té lóðir, og gefa eftir 
lóðarleigu og gatnagerðargjöld vegna sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og 
hjúkrunarheimila. í fyrsta lagi er þetta í algerri andstöðu við það fyrirkomulag 
sem almennt tíðkast þegar ríkið byggir húsnæði undir starfsemi sem er á þess 
ábyrgð. í öðru lagi hefur ákvæði sem þetta, sem ívilnar sérstaklega ríkisrekstri, 
neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu einkaaðila sem áhuga hafa á að taka að sér 
rekstur heilbrigðisþjónustu, og í þriðja lagi verður að telja að með engu móti 
sé fært að fallast á að undanþáguregla þessi nái til íbúðarhúsnæðis sem ætlað 
er starfsmönnum.
Ber jafnframt að geta þess að heilbrigðisstofnanir sinna iðulega umdæmi sem 
nær yfir fleiri sveitarfélög en eitt. Er með vísan til þess óeðlilegt að því 
sveitarfélagi, hvar stofnun er staðsett, skuli sérstaklega gert að láta í té land og 
gefa eftir lóðarleigu og gatnagerðargjald vegna stofnunar, og jafnvel vegna 
íbúðarhúsnæðis sem henni kann að fylgja.
Sambandinu er Ijóst að með þessu væru sveitarfélög leyst undan skyldum sem 
nú hvíla á þeim að lögum. Hvort og með hvaða hætti slíkt kæmi inn í 
fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga yrði þá rætt á viðeigandi vettvangi. 
Þetta á þó ekki við um skyldu sveitarfélaga til að gefa eftir lóðarleigu því eins 
og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu hefur verið ágreiningur 
milli ýmissa sveitarfélaga og ríkisins um það atriði. Ýmsar heilbrigðisstofnanir 
hafa greitt lóðarleigu en aðrar ekki. Sambandið telur nauðsynlegt að úr því 
verði skorið hvort heilbrigðisstofnunum sé samkvæmt núgildandi lögum skylt 
að greiða lóðarleigu eða ekki. Að þeirri niðurstöðu fenginni er hægt að leggja 
mat á það hvort ákvæði eins og það er fram sett í frumvarpinu leiðir til 
tekjutaps hjá sveitarfélögum eða ekki.
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♦
Um reglugerðarheimild ráðherra
Sambandið mótmælir þvf að ráðherra verði veitt heimild til að kveða á um 
skiptingu kostnaðar skv. 31. gr. frumvarpsins. Samkvæmt 3. mgr. 34. gr. 
núgildandi laga um heilbrigðisþjónustu setur ráðherra reglugerð með nánari 
ákvæði um hvað teljist til meiriháttar viðhalds. Hér er því um að ræða mun 
víðtækari reglugerðarheimild en núgildandi lög segja til um en ekki er að 
finna neinar skýringar á þeirri breytingu í athugasemdum með frumvarpinu. 
Telur sambandið óviðunandi að ráðherra séu veittar svo víðtækar 
reglugerðarheimildir án nokkurra skýringa og að ráðherra sé ekki gert skylt að 
hafa samráð við sveitarfélögin við setningu slíkrar reglugerðar.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Jr Óli Kolbeinsson 
Sviðsftjóri lögfræðisviðs
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