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HØRING: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING 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. Endringen innebærer et krav om lokalpolitisk behandling 

av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse og omsorgstjenester. 

 

Bakgrunn 

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

lokalpolitikerens deltagelse i diskusjoner knyttet til kvalitetskrav i tjenesten, for å tydeliggjøre ansvaret 

for tjenestene samt 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.  

 

Drammen kommune har følgende kommentarer til forslaget med forbehold om endringer i bystyrets 

behandling 29.11.13.  

 

Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: 

Det avgis følgende høringssvar fra Drammen kommune: 

Dette vil være med på å tydeliggjøre ansvaret for tjenestene, og sikre at kvalitetskravene blir gjenstand 

for politisk diskusjon og behandling. Høringsdokumentet fremhever viktigheten av at politikerne deltar 

i diskusjoner knyttet til kvalitetskrav på en likeverdig måte med kommunale ledere og de ansatte i 

førstelinjen. Ansvaret for et kvalitativt godt tjenestetilbud påhviler kommunen, og i siste instans 

kommunens folkevalgte ledelse.  

 

Drammen Kommune ser at dette kan bidra til å øke det lokale engasjementet for innholdet i helse- og 

omsorgstjenestene, og også tydeliggjøre de  lokale folkevalgtes ansvar for kvalitet i tjenestene.  

 

Drammen Kommune stiller seg derfor positive til departementets forslag om å innføre krav til 

lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.  
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