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Fylkesordføreren

Besøksadresse Telefon  Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse 
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Internettadresse 
www.tromsfylke.no

Helse Nord RHF
Alle kommunene i Troms

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/4764-2 Line Samuelsen G02 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
11024/13 77 78 80 11 26.03.2013

UTTALELSE:OPPFORDRING TIL HELSE NORD RHF

Troms fylkesting vedtok i møte 20. mars 2013 følgende uttalelse:

«Oppfordring til Helse Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar 
ved pasientreiseanbud.

Troms Fylkesting er bekymret med hensyn til hvordan helseforetakene forvalter sitt 
samfunnsansvar i forbindelse med tildeling av pasientreisekontrakter.  Det har 
tradisjonelt vært forbeholdt de lokale drosjene i de forskjellige kommuner i fylket, men 
man ser nå at det mer og mer legges til rette for aktører som ikke har de samme krav som 
de lokale drosjeeierne.   Det kan tyde på at man fraviker alle krav til tilstedeværelse og 
bokrav, for å kunne trekke inn aktører som ikke tar noe ansvar i de lokale miljøene 
bortsett fra kjøring til og fra spesialisthelsetjenesten.  De lokale drosjeeierne blir på denne 
måten avspist med kjøring kun til og fra kommunehelsetjenesten, hvilket ikke er nok til at 
man kan opprettholde et drosjetilbud i distriktskommunene.  For å kunne leve av 
drosjedrift i distriktskommunene er man avhengig av å ha både den lokale kjøringen og 
kjøring til og fra sykehusene.

Det kan tyde på at helseforetakene med overlegg legger forholdene til rette for 
konkurrenter av de lokale distriktsdrosjene, hvilket igjen vil medføre at man på sikt vil 
miste alle drosjer i distriktskommunene.   På dette tidspunkt vil også helseforetakene få et 
vesentlig problem da man da ikke lenger har noe tilbud til kommunehelsetjenesten.
Troms Fylkesting vil peke på at det er dårlig samfunnsøkonomi å velge en løsning som 
fører til utradering av det lokale drosjetilbud.

Dette vil også påvirke tilbudt til de eldre i form av TT-transport, de yngre i forhold til 
”hjem for en 50-lapp” og ellers spesialskyss i forbindelse med skoletransport.  Alle disse 
forhold vil forsvinne hvis det lokale drosjetilbudet blir borte.  Dette er tilbud som Troms 
Fylkesting har ansvaret for.

Troms Fylkesting er klar over at pasientreiser ligger utenfor Troms Fylkeskommunes 
ansvarsområdet, men vil oppfordre helseforetakene på det sterkeste om å legge 
forholdene til rette slik at man kan fortsette å ha et distriktsdrosjetilbud i Troms Fylke.  
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Troms Fylkesting oppfordrer til at man må stille samme krav til alle andre aktører som 
ønsker å delta i anbudskonkurranser som de krav som påhviler de lokale drosjeeierne, 
herunder krav til 24-timers beredskap og boplikt på oppdragsstedet.»

Med vennlig hilsen

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
(sign.)

Kopi:
- Fylkesråd for kultur og helse
- Fylkeskultursjefen i Troms
- Media
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