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Høringsbrev - Forslag til ny loy om kommunale helse- og omsorgstjenester

Vi viser til brev 18.10.10 vedr. utkast til ny lov om helse- og omsorgstjenester.
I forbindelse med departementsforeleggelse av utkast til ny lov ga Landbruks og
matdepartementet tilbakemelding i brev 20.09.10.

Departementet la i den tilbakemeldingen vekt på at landbrukssektoren har mye å bidra
med innenfor forebyggende og oppfølgende tilbud innenfor pleie og omsorgssektoren.
Bl.a. er tilbudene innenfor samlebegrepet "Inn på tunet" et tilrettelagt tilbud på
gårdsbruk som omfatter tilbud til alle aldersgrupper. I regi av Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og helse er det gjennomført prosjekter med dagtilbud på
gård til aldersdemente. "Inn på Tunet" bør derfor være tiltak som vil passe godt inn i
både Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015. Det er også utviklet et eget
kvalitetssikringsverktøy og en status for kunnskapsbehov og forskning. Landbruks- og
matdepartementet har i samarbeid med 5 andre departement (bl.a. HOD)startet opp
arbeidet med utforming av en nasjonal strategi for Inn på tunet-konseptet.

Landbruks- og matdepartementet er derfor glad for at høringsnotatet peker på
nødvendigheten av å samarbeide med lokale tilbydere og på den måten få en lokalt
forankret omsorgstjeneste som gir god ressursutnyttelse gjennom smidig tilpasning til
lokale forhold og behov, og i tett samspill med familie og lokalsamfunn (s.38) jf også
11.6.6. og lovens § 3.2. Landbruks- og matdepartementet er derfor opptatt av at det
nevnte tilbudet blir omtalt i veiledningsmaterialet som utarbeides i forbindelse med ny
lov.
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