
 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  

Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Regional Utviklingsavdeling Seilmakergata 2 +47 74 11 10 00 postmottak@ntfk.no 
Postadresse: 7735 STEINKJER   
Postboks 2560 Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

7735 STEINKJER 938 967 091 4410.06.00290 www.ntfk.no 

 

 
 

 
Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
 13/2800-  13/06027-2 Ingrunn Amdahl 17.10.2013    
 

Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten 
- forslag til forskriftsendring - Høringsuttalelse 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag har i sitt møte 14. oktober behandlet ovennevnte forslag 
til forskriftsendring og har følgende kommentarer/innspill til planen: 
 
Høringen henviser til i St. Meld nr. 25, Mestring, muligheter og mening, hvor viktig 
det er at lokalpolitikerne deltar i diskusjoner knyttet til kvalitetskrav på en likeverdig 
måte som kommunal leder og ansatte i førstelinjen.  
 
Et annet grep som framheves for å tydeliggjøre ansvaret for tjenestene og sikre at 
kvalitetskravene blir gjenstand for politisk diskusjon og behandling, er å løfte 
fastsettelse av lokale kvalitetskrav opp på politisk nivå. 
 
Det henvises videre til helse- om omsorgstjenesteloven fra 1. jan. 2012 hvor det 
skisseres at kommunen skal etablere system som tar opp hvordan tjenesteapparatet 
skal løse oppgavene som pålegges. 
 
De overordnede målene er å sørge for at alle med behov for slike tjenester får et 
tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, inntekt og 
sosial status. 
 
Det foreslås ingen endring i dagens kvalitetskrav, men kun regler som skal sikre 
kommunalpolitisk behandling av gjeldende kvalitetskrav. 
 
Departementet foreslår en avgrensing av forskriftens virkeområde gjennom et nytt 
andreledd i forskriftens § 2. 
 
Slutning: 
 
Høringen har en grundig gjennomgang av forhenværende lover og nylig vedtatte 
lover. 
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Det kan synes som kommunens politiske arenaer får en mer bestemmende rolle, 
men også mer innsikt i helsetjenestens krav til kommunene. 
 
Det man ikke kan lese av høringen er bruker- og pårørendeperspektivet. 
Brukermedvirkning er et viktig element i helse og sosialsektoren. 
Eldrerådet i Nord-Trøndelag ber om at dette blir tatt med. 
 
 
Vennlig hilsen 
Eldrerådet i Nord-Trøndelag 
 
Hildur Fallmyr 
leder 
 
 


