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Administrasjonens forslag 
Horten kommune er enig i at de foreslåtte endringer i forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene bidrar til harmonisering av begrepsbruk, økt oppmerksomhet på innhold 
og kvalitet på tjenestene og tydeliggjøring av ansvar. 
 
 
 
02.09.2013  Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 
 
Vedtak: 
 
Horten kommune er enig i at de foreslåtte endringer i forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene bidrar til harmonisering av begrepsbruk, økt oppmerksomhet på 
innhold og kvalitet på tjenestene og tydeliggjøring av ansvar. 

 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
27.08.2013  Rådet for funksjonshemmede 
 
Vedtak: 
 

Er lik administrasjonens forslag 
 
 
Møtebehandling: 
 



 

Votering: 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
27.08.2013  Eldrerådet 
 
Råd til hovedutvalget: 
 

Er lik administrasjonens forslag 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 



 

SAKSOPPLYSNINGER 

 
Bakgrunn  
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring av forskrift 27.juni 
2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (Kvalitetsforskriften) med frist for 
høringsuttalelse 25. oktober. 
I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening ble det vist til at det vil være 
viktig at lokalpolitikere deltar i diskusjoner knyttet til kvalitetskrav på en likeverdig måte med 
kommunale ledere og ansatte for å utvikle kvalitetskrav og etablere kvalitetssystemer. Å løfte 
fastsettelse av lokale kvalitetskrav opp på et politisk nivå er også et grep for å tydeliggjøre 
ansvaret for tjenestene. 
Forholdet er videre omtalt i helse- og omsorgskomiteens budsjettinnstilling til Stortinget for 
2007-2008 og i Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  
Regulering av forskrift ble beskrevet i Meld. St. 10 (2012-2013). 
 
Høringsdokument: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-til-
forskriftsendring--.html?id=732065 
 
 
Faktiske forhold 

Kvalitetsforskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får 
ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets 
selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Forskriften stiller krav til at kommunen 
etablerer og dokumenterer system og prosedyrer for å ivareta brukernes grunnleggende 
behov beskrevet i 16 punkter. 
Forskriftsendringen vil innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av 
kvalitetskrav knyttet til deler av kommunenes helse- og omsorgstjeneste. 
 
Det skal være opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvordan plikten til å sikre 
politisk behandling av kvalitetskrav oppfylles. Departementet foreslår derfor at § 3 i gjeldene 
forskrift endres slik at det fremgår at kommunen, - ”gjennom politisk behandling”, skal 
etablere et system av prosedyrer for å sikre at tjenestetilbudet og tjenestenes innhold er i 
tråd med forskriftens krav. 
Det presiseres at det ikke foreslås noen endringer i dagens kvalitetskrav eller når det gjelder 
det materielle innholdet i og omfanget av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
 
Forslaget om lokalpolitisk behandling gjelder kun for kommunens pleie- og omsorgstjenester.  
Pleie- og omsorgstjenester er ikke et rettslig begrep, men et begrep som forskriften benytter 
for å beskrive en avgrenset del av kommunens totale tjenester i den gang gjeldene 
kommunehelsetjeneste- og sosialtjenestelov.  
Den nye helse- og omsorgstjenesteloven benytter ikke begrepet ”pleie- og omsorgstjeneste”. 
For å sikre harmonisert og ensartet begrepsbruk foreslår departementet å endre 
kvalitetsforskriften slik at begrepet helse- og omsorgstjenester benyttes også der. 
Begrepet ”helse- og omsorgstjenester” må derfor presiseres eller avgrenses slik at kravet til 
lokalpolitisk behandling kun skal gjelde ovenfor den type tjenester som i dagens forskrift er 
omtalt som ”pleie- og omsorgstjenester”. I hovedsak vil dette kravet omfatte tjenester iht. 
helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 5 og nr. 6. 
Slik avgrensing foreslås i ett nytt andre ledd i forskriftens § 2. 
 
Som følge av endret begrepsbruk foreslår departementet at forskriften får nytt navn. 
 
Lover og forskrifter 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-
030.html 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-
20030627-0792.html 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-til-forskriftsendring--.html?id=732065
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-til-forskriftsendring--.html?id=732065
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20030627-0792.html


 

 
Vurderinger 

Forskriftsendringer som er foreslått bidrar til harmonisering av begrepsbruk, økt 
oppmerksomhet på innhold og kvalitet på tjenestene og tydeliggjøring av ansvar. 
 
For Horten kommune vil forslaget innebære en videreutvikling av etablert prosess med 
politisk behandling av Kvalitetsmelding for ansvarsområdet Helse og velferd.  
 
Lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav for avgrensede tjenester vil bidra positivt til 
ytterligere konkretisering og spesifisering av krav til innhold og indikatorer for resultatmåling 
på området.  
Forslaget vil også kunne ha positive effekter på kommunens øvrige arbeid med å 
videreutvikle system for å sikre kvalitet på tjenester og system for oppfølging og måling av 
resultater. 
 
Økonomiske konsekvenser 

Politikere i Horten kommune behandler allerede Kvalitetsmelding fra ansvarsområdet Helse 
og velferd. Med dette forslaget blir dette en forskriftsbestemt oppgave hvor det stilles 
konkrete krav til innhold. Forslaget vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser 
av betydning. 
 
Miljøkonsekvenser 

Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling 

 
Horten kommune er enig i at de foreslåtte endringer i forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene bidrar til harmonisering av begrepsbruk, økt oppmerksomhet på innhold 
og kvalitet på tjenestene og tydeliggjøring av ansvar. 


