
BÆRUM KOMMUNE
RADMANNEN

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:
19.09.2013 N-200 13/20109 13/145777
Saksbehandler: Tone Rokseth

Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr.

Sektorutvalg bistand og omsorg 17.09.2013 058/13

Formannskapet 18.09.2013 104/13

Kommunestyret 30.10.2013 087/13
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VIKTIGE PUNKTER I SAKEN:

Helse og omsorgsdepartementet har til høring forslag om endring av forskrift om kvalitet i
pleie- og omsorgstjenesten.

Forslaget innebærer krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av
kommunens helse og omsorgstjeneste: Forslaget innebærer også en teknisk tilpasning i
forhold til navn på forskrift,
fra «Pleie- og omsorgstjenester» til «Helse og omsorgstjenester», samt
hjemmelshenvisning rettet til Helse- og omsorgstjenesteloven.
Dette er en tilpasning til gjeldende lovverk.

Denne saken gjelder forslaget om krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav.
Kravet gjelder helse- og omsorgstjenesteloven og foreslås å begrenses til § 3-2 første ledd
nr 5 og 6. Dette er tilsvarende tjenester som inngår i dagens forskrift:

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:
(...)

Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:

helsetjenester i hjemmet,
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og

støttekontakt,
plass i institusjon, herunder sykehjem og
avlastningstiltak.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (1997) har vært retningsgivende for
utøvende tjenesters prioriteringer og retningsvalg siden den først ble presentert.
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§ 3 i gjeldende forskrift beskriver oppgaver og innhold i tjenestene, og er ofte også fokus
når kommunen mottar tilsyn fra tilsynsmyndighetene.

I gjeldende forskrift heter det:
«Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: (...)»
I forslag til forskriftsendring heter det:
«Kommunen skal gjennompolitisk behandling etablere et system av prosedyrer som skal
sikre at: (...)»

Dette er hovedfokuset i det framlagte forslaget. Forslaget vil medføre sterkere lokalpolitisk
involvering i kvaliteten på helse og omsorgstjenestene enn det som kreves i dagens
forskrift.
Forslaget vil også kunne bidra til å sikre økt samhandling mellom lokale politikere og
utøvende tjenester gjennom en felles forståelse av kvaliteten på tjenestene.

De områdene det særlig legges vekt på er de som er beskrevet i forskriftens
§ 3 Oppgaver og innhold i tjenestene:

Kommunen skal gjennom politisk behandling etablere et system av prosedyrer som
søker å sikre at

Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får
de tjenester vedkommende har behov for til rette tid, og i henhold til individuell
plan når slik finnes.
Det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i
tjenesten
Brukere av helse- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende, verge / hjelpeverge
medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis
medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte
prosedyrer som søker å sikre at brukerne av helse- og omsorgstjenester får tilfredsstilt
grunnleggende behov (...)

Forslag til høringssvar:
Bærum kommune sender inn en høringsuttalelse hvor man støtter det framlagte forslaget til
revidert forskrift for kvalitet på helse og omsorgstjenesten.

Forslag til vedtak:

Bærum kommune sender inn en høringsuttalelse hvor man støtter det framlagte forslaget til
revidert forskrift for kvalitet på helse og omsorgstjenesten.

Erik Kjeldstadli

Bovild Tjønn
Kommunals'ef PLO

Vedlegg:
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Høringsnotat vedr endringer i forskrift om Kvalitet i pleie og 2073517
omsorg.pdf



BER4NDLINGEN I FORMANNSKAPET

Vo ering:
Ens emmig)Tedtatt.

FS 104/13 - 18.09.2013 Vedtak:

Bæ komniune sender inn en høringsuttalelse hvor man støtter det framlagte forslaget til
revidert)forskrift for kvalitet på helse og omsorgstjenesten.

Behandlinen i møtet

Votering./
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

BIOM- 058/1 - 17.09.2013 Innstilling:

Bærum kommun sender inn en høringsuttalelse hvor man støtter det framlagte forslaget til
revidert forskrift r kvalitet på helse og omsorgstjenesten.


