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Høringsuttalelse - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- 

og omsorgstjenesten  

 
Viser til høringsbrev datert 2. juli 2013 vedrørende forslag til endring av forskrift fra 27. juni 

2003 nr. 792 om kvalitet i helse og omsorgstjenesten. Forskriftsendringen innebærer at det 

innføres et krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens 

helse og omsorgstjenester.   

 

Bakgrunn for høringsnotatet 

Stortingsmelding 25 (2005 – 2006) «Mestring, mulighet og mening», påpeker viktigheten av at 

lokalpolitikere deltar i diskusjoner knyttet til kvalitetskrav i tjenesten, både for å tydeliggjøre 

ansvaret for tjenestene og sikre at kvalitetskravene blir gjenstand for politisk behandling og 

diskusjon. Gjennom ny lov om helse og omsorgstjenester i kommunene er departementet gitt 

hjemmel til å kreve politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt 

organ. Forslag til en slik forskriftsendring foreligger her.   

 

Kommentarer fra Asker kommune 

Asker kommune, ved rådmannen, avgir med dette en administrativ høringsuttalelse.  

 

Asker kommune mener det er bra at det stilles krav til lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav. 

Dette vil gjøre det mulig å utvikle helse og omsorgstjenesten til en tjeneste hvor det er en 

helhetlig og omforent tilnærming til brukeres behov for helse og omsorgstjenester og de 

oppgaver som skal utføres for å ivareta disse. Det vil også være et viktig bidrag i arbeidet med 

å styrke innbygger/bruker i dialogen knyttet til utforming av tjenester, både på system og 

individnivå.  

 

Asker kommune mener det er bra at den enkelte kommune selv beslutter hvordan den 

lokalpolitiske behandlingen av kvalitetskravene skal skje.  
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Vi støtter derfor forslaget om at § 3 i någjeldende forskrift endres slik at det fremgår at 

kommunen, - «gjennom politisk behandling» skal etablere et system av prosedyrer for å sikre at 

tjenestetilbud og tjenestens innhold er i tråd med forskriftens krav.  

 

Avgrensing og begrepsbruk er viktig. Det er positivt at man forsøker å harmonisere 

begrepsbruken i henhold til nytt lovverk. Asker kommune støtter endringen av begrepet «pleie 

og omsorg» til «helse og omsorg». Videre mener vi det er nødvendig at det kommer tydelig 

fram at forskriften gjelder tjenester som omfattes av lovens § 3 – 2 første ledd, nr. 5 og 6.   

 
 

Formål og virkeområde 

Det er bra at formålet er tydelig og avgrenses til Kommunehelsetjenestelovens § 3 – 2 første 

ledd nr. 5 og 6.  Avgrensningen innebærer ingen endring av dagens tilnærming på systemnivå, 

og arbeidet med å utvikle tjenestekvalitet vil fortsette som en kontinuerlig forbedringsprosess.  

 

Forskriften skal anvendes ved kommunens gjennomføring av helse og omsorgstjenester, 

uavhengig av hvor tjenestene utføres. Det betyr at kommunen skal sikre at forskriften også blir 

fulgt i private parters utførelse av tjenesten og at det kan stilles krav til etablerte 

kvalitetssystem. Det er en nødvendig og viktig presisering 

 
 

Helse og omsorgskomiteen i Asker kommune ble informert om høringen og høringsuttalelsen i 

møte den 25. september.  
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Kommuneladirektør, helse og omsorg 
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