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Saksopplysninger 

Det vises til brev og høringssak fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 02.07.2013.  

Departementet sender nå endring på forskrift om kvalitet i pleie – og omsorgstjenestene på 

høring.  

 

Endringen medfører et krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav innen deler av 

kommunens helse – og omsorgstjeneste. Dette betyr en presisering i § 3 i dagens forskrift, slik at 

det fremgår at kommunen «gjennom politisk behandling» skal etablere et system av prosedyrer 

for å sikre at tjenestetilbudet og tjenestenes innhold er i tråd med forskriftens krav.   

Vurdering 

Det fremgår av høringsnotatet at «pleie- og omsorgstjenesten» ikke er et rettslig begrep. 

Begrepet benyttes heller ikke i den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Her benyttes begrepet « 

helse – og omsorgstjenester». Det har i den senere tid skjedd store endringer i kommunens 

tjenesteutvikling innen helse og omsorg. I slike utviklingsprosesser vil det være viktig at man 

sikrer god tjenestekvalitet.  

 

Det at det pr i dag ikke er klart definert hva som inngår – og ikke inngår - av tjenester i pleie – 

og omsorgsbegrepet, og som dermed skal knyttes til forskriften, oppleves å være en svakhet. 

Forskriften bør dessuten gjenspeile ny lov om kommunale Helse – og omsorgstjenester 

begrepsmessig.  



 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunens totale tjenesteproduksjon. 

Samtidig har kommunestyret også en viktig samfunnsutviklerrolle, og et ansvar for økonomisk 

styring og kontroll. Prioritering av innsats og oppgaver er derfor sentralt, både på kort og lang 

sikt. I dag vedtar Kommunestyret økonomiske rammer for tjenesteproduksjon. Dette påvirker og 

danner rammene for videre tjenesteproduksjon og hva som skal prioriteres.  

 

På bakgrunn av dette anses det naturlig at kvalitetskrav innen helse – og omsorgstjenesten 

konkretiseres og vedtas politisk.    

 

Oppsummert 

Malvik kommune vil klart støtte Helse og omsorgsdepartementets forslag om krav til 

lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav for kommunale helse og omsorgstjenester.  

 

Rådmannens innstilling 

Forslag til høringsuttalelse støttes.  

 

 

 

Behandling i Utvalg for helse- og velferd - 19.09.2013  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Innstilling til kommunestyret i Utvalg for helse- og velferd - 19.09.2013 

Forslag til høringsuttalelse støttes.  

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 30.09.2013  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 30.09.2013 

Forslag til høringsuttalelse støttes.  

 

 

 

 


