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Bakgrunn for saken: Kommunene LUND og SOKNDAL i Rogaland fylke blir avkrevd betydelig beløp

for å opprettholde ambulanstjeneste i kommunene. Begge kommuner har i generasjoner hatt denne

tjeneste for sine innbyggere basert på mannskaper og materiell som til enhver tid er oppdatert etter

gjeldende krav. Begge kommuner har hatt utgangspunkt i frivillige organisasjoner som har driftet

ambulansetjenesten i samarbeid med Trygde-etaten NAV og til sist spesialisthelsetjenesten i Helse

Stavanger. Sokndal kommune har fortsatt tjenesten i drift, mens Lund kommune måtte si takk for

seg i august 2014 da økonomien ikke tillot tilskudd fra kommunen's side i millionklassen. Saken ble

tatt opp i brukerutvalget i Helse Vest ultimo 2014, men det har ikke lykkes å få svar hverken fra Helse

Vest eller Helse Stavanger. Det som er spesielt i saken er at av de 85 kommuner Helse Vest har

ansvar for, er det disse 2 kommunene sør i Rogaland som avkreves egenandeler for å opprettholde

en tjeneste som er spesialisthelsetjenesten's ansvar. Det er nå inngått avtale med Helse Sør-Øst at 2

ambulanser i Flekkefjord kommune skal dekke denne kommunen pluss Kvinesdal og Lund. Det

etterlyses en begrunnelse for de krav som er rettet mot kommunene Lund og Sokndal, og denne

kommer ikke.

Undertegnede har 6 år i brukerutvalget i Helse Vest og gikk ut av dene tjeneste med årsskiftet

2014/2015. Har også-mer enn 2 år i styret i Helse Vest.

Ber vennligst om Helsetilsynet's vurdering av ovennevnte.

Mvh Steinar Andersen - Holavein 1 4460 Moi - mobil 95740929.
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