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Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 

 
 
 
Nordland fylkes eldreråd behandlet i sak 032/11 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg og gjorde 
følgende enstemmige vedtak: 
 
 
 
Nordland fylkes eldreråd har følgende kommentarer til utredningen NOU 2011:11  
Innovasjon i omsorg: 

 

• Fylkeseldrerådet slutter seg til hovedprinsippene i utredningen fra Hagen-utvalget og 
mener utvalget har gitt en troverdig og omfattende beskrivelse av de utfordringer og 
muligheter de offentlige omsorgstjenestene i Norge står ovenfor i de nærmeste tiårene.  

 

• Fylkeseldrerådet viser til at Hagen-utvalget beskriver en rekke konkrete tiltak for å 
møte utfordringene innenfor omsorgsfeltet; og for å gjøre omsorgstjenesene bedre og 
mer attraktiv for næringslivet å ta del i utviklingsarbeidet. Dette mener utvalget best 
kan gjøres ved å styrke det innovative arbeidet innenfor viktige områder av 
omsorgsvirksomheten. Fylkeseldrerådet vil sterkt understreke at arbeidet med 
innovasjon i omsorg må komme i gang så snart som mulig uten for mye diskusjon om 
forventet resultat. Resultatene vil komme etter hvert som en følge av 
innovasjonsarbeidet. 

 

• Fylkeseldrerådet slutter seg til forslaget om at omsorg skal omfatte alle tjenester fra 
det offentlige og det sivile samfunn som har som formål å gi hjelp og støtte til 
mennesker som har behov for dette - uavhengig av alder. Dette betyr at 
omsorgstjeneste i framtiden i mindre grad må bygges opp rundt helsetjenestene, men 
der helsetjenestene er en del av omsorgstjenestene. 

 

• Fylkeseldrerådet slutter seg til prinsippet om at personer med omsorgsbehov skal 
kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dette betyr at det i framtiden må legges ennå 
større vekt på arbeidet med tilpasning framfor bygging av institusjoner. Men dette 
betyr også at befolkningen i større grad enn i dag må oppfordres og stimuleres til å 



planlegge bolig m.v. med tanke på sin egen aldring. Det offentlige må i denne 
sammenheng ta ansvar for at forholdene i samfunnet for øvrig legges godt til rette for 
tilgang og kommunikasjon gjennom universell utforming. 

 

• Fylkeseldrerådet kan også slutte seg til prinsippet om at omsorgstjenestene kan 
kommersialiseres når hensikten er å styrke utviklingen av nye, bedre og billigere 
omsorgstjenester. Situasjonen kan da bli at kommunen, bydelen eller et boområde kan 
tilby et sett av tjenester (også omsorgstjenester) som selges til alle som ønsker å 
benytte seg av ordningen, mens det offentlige (kommunene) går inn som kjøper av 
slike tjenester til dem som har et legitimt behov for dette. Fylkeseldrerådet er kjent 
med at slike ordninger praktiseres allerede i dag i enkelte bofellesskap. 
 

• Nye kommunale oppgaver må fullfinansieres av Staten. 
 

• Fylkeseldrerådet vil til slutt peke på at økonomiske ulikheter hos befolkningen fortsatt 
vil kunne føre til ulike muligheter for den enkelte til å skaffe seg gode tjenester. Dette 
gjelder også omsorgstjenester som den enkelte behøver for å opprettholde en så god 
livskvalitet som mulig. Fylkeseldrerådet i Nordland vil derfor på det sterkeste 
fremheve at retten for alle til å få den samme omsorgen - uavhengig av økonomisk og 
sosial status - når forholdene tilsier dette, fortsatt skal være det bærende hovedprinsipp 
for alle offentlige omsorgstjenester i Norge  
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